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(Duomenys iš 15 apklausų)

1. Jūs esate:

2. Iš kur Jūsų įstaiga sužinojo apie Dienos veiklos centrą?

3. Ar Jūsų įstaiga yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Dienos veiklos centru?

DIENOS V
APKLAUSOS REZULTATAI

(Duomenys iš 15 apklausų) 

Jūs esate: 

Iš kur Jūsų įstaiga sužinojo apie Dienos veiklos centrą?

Ar Jūsų įstaiga yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Dienos veiklos centru?

DIENOS VEIKLOS CENTRO PARTNERIŲ 
APKLAUSOS REZULTATAI
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EIKLOS CENTRO PARTNERIŲ 
APKLAUSOS REZULTATAI (2020 metai)

 

Iš kur Jūsų įstaiga sužinojo apie Dienos veiklos centrą? 

 

Ar Jūsų įstaiga yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Dienos veiklos centru?

 

EIKLOS CENTRO PARTNERIŲ  
(2020 metai) 
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Ar Jūsų įstaiga yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Dienos veiklos centru? 



 

4.

5.

 

6.

 

4. Jei nesate pasirašę bendradarbiavimo sutarties, ar Jūsų įstaigai būtų naudinga 
pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Dienos veiklos centru?

5. Kas iniciavo bendradarbiavimą su Dienos veiklos centru

6. Kokiu tikslu yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp
Jūsų įstaigos?

nesate pasirašę bendradarbiavimo sutarties, ar Jūsų įstaigai būtų naudinga 
pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Dienos veiklos centru?

Kas iniciavo bendradarbiavimą su Dienos veiklos centru

Kokiu tikslu yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp
Jūsų įstaigos? 

nesate pasirašę bendradarbiavimo sutarties, ar Jūsų įstaigai būtų naudinga 
pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Dienos veiklos centru?

Kas iniciavo bendradarbiavimą su Dienos veiklos centru

Kokiu tikslu yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp

nesate pasirašę bendradarbiavimo sutarties, ar Jūsų įstaigai būtų naudinga 
pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Dienos veiklos centru?

Kas iniciavo bendradarbiavimą su Dienos veiklos centru

Kokiu tikslu yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp

nesate pasirašę bendradarbiavimo sutarties, ar Jūsų įstaigai būtų naudinga 
pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Dienos veiklos centru?

Kas iniciavo bendradarbiavimą su Dienos veiklos centru

Kokiu tikslu yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp

nesate pasirašę bendradarbiavimo sutarties, ar Jūsų įstaigai būtų naudinga 
pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Dienos veiklos centru?

 

Kas iniciavo bendradarbiavimą su Dienos veiklos centru 

 

Kokiu tikslu yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Dienos veiklos centro ir 

 

nesate pasirašę bendradarbiavimo sutarties, ar Jūsų įstaigai būtų naudinga 
pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Dienos veiklos centru? 

Dienos veiklos centro ir 

 

nesate pasirašę bendradarbiavimo sutarties, ar Jūsų įstaigai būtų naudinga 

Dienos veiklos centro ir 
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Dienos veiklos centro ir 



 

7.

 

8.

 

9.

7. Kokiose srityse Jūsų įstaiga bendradarbiauja su Dienos veiklos centru?

8. Ar prasmingas, naudinga Jūsų įstaigai bendradarbiavimas su Dienos veiklos centru?

9. Kiek laiko trunka Jūsų įstaigos ir Dienos veiklos 

Kokiose srityse Jūsų įstaiga bendradarbiauja su Dienos veiklos centru?

Ar prasmingas, naudinga Jūsų įstaigai bendradarbiavimas su Dienos veiklos centru?

Kiek laiko trunka Jūsų įstaigos ir Dienos veiklos 

Kokiose srityse Jūsų įstaiga bendradarbiauja su Dienos veiklos centru?

Ar prasmingas, naudinga Jūsų įstaigai bendradarbiavimas su Dienos veiklos centru?

Kiek laiko trunka Jūsų įstaigos ir Dienos veiklos 

Kokiose srityse Jūsų įstaiga bendradarbiauja su Dienos veiklos centru?

Ar prasmingas, naudinga Jūsų įstaigai bendradarbiavimas su Dienos veiklos centru?

Kiek laiko trunka Jūsų įstaigos ir Dienos veiklos 

Kokiose srityse Jūsų įstaiga bendradarbiauja su Dienos veiklos centru?

Ar prasmingas, naudinga Jūsų įstaigai bendradarbiavimas su Dienos veiklos centru?

Kiek laiko trunka Jūsų įstaigos ir Dienos veiklos centro bendradarbiavimas?

Kokiose srityse Jūsų įstaiga bendradarbiauja su Dienos veiklos centru?

 

Ar prasmingas, naudinga Jūsų įstaigai bendradarbiavimas su Dienos veiklos centru?

 

centro bendradarbiavimas?

Kokiose srityse Jūsų įstaiga bendradarbiauja su Dienos veiklos centru?

 

Ar prasmingas, naudinga Jūsų įstaigai bendradarbiavimas su Dienos veiklos centru?

 

centro bendradarbiavimas?

 

Kokiose srityse Jūsų įstaiga bendradarbiauja su Dienos veiklos centru? 

Ar prasmingas, naudinga Jūsų įstaigai bendradarbiavimas su Dienos veiklos centru?

centro bendradarbiavimas? 
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Ar prasmingas, naudinga Jūsų įstaigai bendradarbiavimas su Dienos veiklos centru? 



 

10.

11.

12.

10. Kokius teigiamus pokyčius pastebėjote Jūsų įstaigoje, bendradarbiaujant su Dienos 
veiklos centru? Įrašykite:
 Mokiniai turi galimybę bendrauti su suaugusiais, palengvina perėjimą į centrą, 

pabaigus mokyklą.
 Turime galimybę dalint

paslaugų gavėjų ir kt.
 Bendruomenės nariai tapo geresni, empatiškesni.
 Komunikacijos rato praplėtimas.
 Pasikeitė mokinių požiūris į neįgaliuosius.
 Plečiasi mūsų akiračiai ir laimi mūsų vaikai, 
 Mūsų bendradarbiavimas naudingas abipusiai: bendraudami labiau vieni kitus 

pažįstame, galime padėti, pasitarti iš to tik išlošia mūsų vaikai ir ugdytiniai.
 Geroji patirtis padeda kelti paslaugų teikimo kokybę bei speciali
 Geresnis neįgaliųjų poreikių supratimas, didesnė socialinė atsakomybė ir įsitraukimas, 

profesinis ir asmeninis tobulėjimas.
 Vykdyti bendrus projektus, dalintis gerąja patirtim

 
11. Ar Dienos veiklos centras patikimas bendradarbiavimo partn

organizuojant renginius, parodas, teikiant paslaugas?

12. Ar esate susipažinę su Dienos veiklos centro veiklos rezultatais?

Kokius teigiamus pokyčius pastebėjote Jūsų įstaigoje, bendradarbiaujant su Dienos 
veiklos centru? Įrašykite:

Mokiniai turi galimybę bendrauti su suaugusiais, palengvina perėjimą į centrą, 
pabaigus mokyklą.
Turime galimybę dalint
paslaugų gavėjų ir kt.
Bendruomenės nariai tapo geresni, empatiškesni.
Komunikacijos rato praplėtimas.
Pasikeitė mokinių požiūris į neįgaliuosius.
Plečiasi mūsų akiračiai ir laimi mūsų vaikai, 
Mūsų bendradarbiavimas naudingas abipusiai: bendraudami labiau vieni kitus 
pažįstame, galime padėti, pasitarti iš to tik išlošia mūsų vaikai ir ugdytiniai.
Geroji patirtis padeda kelti paslaugų teikimo kokybę bei speciali
Geresnis neįgaliųjų poreikių supratimas, didesnė socialinė atsakomybė ir įsitraukimas, 
profesinis ir asmeninis tobulėjimas.
Vykdyti bendrus projektus, dalintis gerąja patirtim

Ar Dienos veiklos centras patikimas bendradarbiavimo partn
organizuojant renginius, parodas, teikiant paslaugas?

Ar esate susipažinę su Dienos veiklos centro veiklos rezultatais?

Kokius teigiamus pokyčius pastebėjote Jūsų įstaigoje, bendradarbiaujant su Dienos 
veiklos centru? Įrašykite: 

Mokiniai turi galimybę bendrauti su suaugusiais, palengvina perėjimą į centrą, 
pabaigus mokyklą. 
Turime galimybę dalintis gerąja darbo patirtimi; užsimezga bendravimas tarp įstaigos 
paslaugų gavėjų ir kt. 
Bendruomenės nariai tapo geresni, empatiškesni.
Komunikacijos rato praplėtimas.
Pasikeitė mokinių požiūris į neįgaliuosius.
Plečiasi mūsų akiračiai ir laimi mūsų vaikai, 
Mūsų bendradarbiavimas naudingas abipusiai: bendraudami labiau vieni kitus 
pažįstame, galime padėti, pasitarti iš to tik išlošia mūsų vaikai ir ugdytiniai.
Geroji patirtis padeda kelti paslaugų teikimo kokybę bei speciali
Geresnis neįgaliųjų poreikių supratimas, didesnė socialinė atsakomybė ir įsitraukimas, 
profesinis ir asmeninis tobulėjimas.
Vykdyti bendrus projektus, dalintis gerąja patirtim

Ar Dienos veiklos centras patikimas bendradarbiavimo partn
organizuojant renginius, parodas, teikiant paslaugas?

Ar esate susipažinę su Dienos veiklos centro veiklos rezultatais?

Kokius teigiamus pokyčius pastebėjote Jūsų įstaigoje, bendradarbiaujant su Dienos 

Mokiniai turi galimybę bendrauti su suaugusiais, palengvina perėjimą į centrą, 

is gerąja darbo patirtimi; užsimezga bendravimas tarp įstaigos 

Bendruomenės nariai tapo geresni, empatiškesni.
Komunikacijos rato praplėtimas. 
Pasikeitė mokinių požiūris į neįgaliuosius.
Plečiasi mūsų akiračiai ir laimi mūsų vaikai, 
Mūsų bendradarbiavimas naudingas abipusiai: bendraudami labiau vieni kitus 
pažįstame, galime padėti, pasitarti iš to tik išlošia mūsų vaikai ir ugdytiniai.
Geroji patirtis padeda kelti paslaugų teikimo kokybę bei speciali
Geresnis neįgaliųjų poreikių supratimas, didesnė socialinė atsakomybė ir įsitraukimas, 
profesinis ir asmeninis tobulėjimas. 
Vykdyti bendrus projektus, dalintis gerąja patirtim

Ar Dienos veiklos centras patikimas bendradarbiavimo partn
organizuojant renginius, parodas, teikiant paslaugas?

Ar esate susipažinę su Dienos veiklos centro veiklos rezultatais?

Kokius teigiamus pokyčius pastebėjote Jūsų įstaigoje, bendradarbiaujant su Dienos 

Mokiniai turi galimybę bendrauti su suaugusiais, palengvina perėjimą į centrą, 

is gerąja darbo patirtimi; užsimezga bendravimas tarp įstaigos 

Bendruomenės nariai tapo geresni, empatiškesni.

Pasikeitė mokinių požiūris į neįgaliuosius. 
Plečiasi mūsų akiračiai ir laimi mūsų vaikai, jiems daugiau įvairesnių paslaugų.
Mūsų bendradarbiavimas naudingas abipusiai: bendraudami labiau vieni kitus 
pažįstame, galime padėti, pasitarti iš to tik išlošia mūsų vaikai ir ugdytiniai.
Geroji patirtis padeda kelti paslaugų teikimo kokybę bei speciali
Geresnis neįgaliųjų poreikių supratimas, didesnė socialinė atsakomybė ir įsitraukimas, 

 
Vykdyti bendrus projektus, dalintis gerąja patirtim

Ar Dienos veiklos centras patikimas bendradarbiavimo partn
organizuojant renginius, parodas, teikiant paslaugas?

Ar esate susipažinę su Dienos veiklos centro veiklos rezultatais?

Kokius teigiamus pokyčius pastebėjote Jūsų įstaigoje, bendradarbiaujant su Dienos 

Mokiniai turi galimybę bendrauti su suaugusiais, palengvina perėjimą į centrą, 

is gerąja darbo patirtimi; užsimezga bendravimas tarp įstaigos 

Bendruomenės nariai tapo geresni, empatiškesni. 

jiems daugiau įvairesnių paslaugų.
Mūsų bendradarbiavimas naudingas abipusiai: bendraudami labiau vieni kitus 
pažįstame, galime padėti, pasitarti iš to tik išlošia mūsų vaikai ir ugdytiniai.
Geroji patirtis padeda kelti paslaugų teikimo kokybę bei speciali
Geresnis neįgaliųjų poreikių supratimas, didesnė socialinė atsakomybė ir įsitraukimas, 

Vykdyti bendrus projektus, dalintis gerąja patirtimi. 

Ar Dienos veiklos centras patikimas bendradarbiavimo partn
organizuojant renginius, parodas, teikiant paslaugas? 

 

Ar esate susipažinę su Dienos veiklos centro veiklos rezultatais?

Kokius teigiamus pokyčius pastebėjote Jūsų įstaigoje, bendradarbiaujant su Dienos 

Mokiniai turi galimybę bendrauti su suaugusiais, palengvina perėjimą į centrą, 

is gerąja darbo patirtimi; užsimezga bendravimas tarp įstaigos 

jiems daugiau įvairesnių paslaugų.
Mūsų bendradarbiavimas naudingas abipusiai: bendraudami labiau vieni kitus 
pažįstame, galime padėti, pasitarti iš to tik išlošia mūsų vaikai ir ugdytiniai.
Geroji patirtis padeda kelti paslaugų teikimo kokybę bei specialistų kompetencijas.
Geresnis neįgaliųjų poreikių supratimas, didesnė socialinė atsakomybė ir įsitraukimas, 

Ar Dienos veiklos centras patikimas bendradarbiavimo partneris vykdant projektus, 

Ar esate susipažinę su Dienos veiklos centro veiklos rezultatais? 

 

Kokius teigiamus pokyčius pastebėjote Jūsų įstaigoje, bendradarbiaujant su Dienos 

Mokiniai turi galimybę bendrauti su suaugusiais, palengvina perėjimą į centrą, 

is gerąja darbo patirtimi; užsimezga bendravimas tarp įstaigos 

jiems daugiau įvairesnių paslaugų. 
Mūsų bendradarbiavimas naudingas abipusiai: bendraudami labiau vieni kitus 
pažįstame, galime padėti, pasitarti iš to tik išlošia mūsų vaikai ir ugdytiniai. 

stų kompetencijas.
Geresnis neįgaliųjų poreikių supratimas, didesnė socialinė atsakomybė ir įsitraukimas, 

eris vykdant projektus, 
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Kokius teigiamus pokyčius pastebėjote Jūsų įstaigoje, bendradarbiaujant su Dienos 

is gerąja darbo patirtimi; užsimezga bendravimas tarp įstaigos 

 

stų kompetencijas. 
Geresnis neįgaliųjų poreikių supratimas, didesnė socialinė atsakomybė ir įsitraukimas, 

eris vykdant projektus, 



 

13.

14.








15.

13. Ar pateikta informacija yra aiški?

14. Kokie, Jūsų nuomone, buvo iškilę pagrindiniai sunkumai neleidžiantys 
kokybiškam bendradarbiavimui? Įrašykite:

 Nebuvo. 
 Šiuo metu vykstantis karantinas.
 Ką pradėję įgyvendiname be trikdžių, nebent įtakotų išoriniai veiksniai (Covid
 Tokių sunkumų neatsimenu, paprastai skrupulingai klausimai aptariami, nebent dirban

suveikė žmogiškasis faktorius, neužtvirtinom informacijos ir kažkokią smulkmeną 
pražiūrėjome.

 Veiklos apribojimas sėdintiems vežimėliuose dėl neišvystytos infrastruktūros (nėra keltuvo, 
ribotas pravažumas vežimėliams).
 

15. Kas Jūsų nuomone užtikrintų efekty
 Dėkoje už puikų bendradarbiavimą
 Bendradarbiavimas vyksta. Efektyvesniam bendradarbiavimui reikalingos ir 

papildomos lėšos.
 Pasitikėjimas vieni kitais.
 Asmenybės, kartais ir vienas žmogus gali kalnus nuversti.
 Mes bendradarb
 Reguliarūs susitikimai, atvejų analizė.
 Noras bendradarbiauti ir komandiniai veiksmai.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ar pateikta informacija yra aiški?

Kokie, Jūsų nuomone, buvo iškilę pagrindiniai sunkumai neleidžiantys 
kokybiškam bendradarbiavimui? Įrašykite:

 
Šiuo metu vykstantis karantinas.
Ką pradėję įgyvendiname be trikdžių, nebent įtakotų išoriniai veiksniai (Covid
Tokių sunkumų neatsimenu, paprastai skrupulingai klausimai aptariami, nebent dirban
suveikė žmogiškasis faktorius, neužtvirtinom informacijos ir kažkokią smulkmeną 
pražiūrėjome. 
Veiklos apribojimas sėdintiems vežimėliuose dėl neišvystytos infrastruktūros (nėra keltuvo, 
ribotas pravažumas vežimėliams).

Kas Jūsų nuomone užtikrintų efekty
Dėkoje už puikų bendradarbiavimą
Bendradarbiavimas vyksta. Efektyvesniam bendradarbiavimui reikalingos ir 
papildomos lėšos.
Pasitikėjimas vieni kitais.
Asmenybės, kartais ir vienas žmogus gali kalnus nuversti.
Mes bendradarb
Reguliarūs susitikimai, atvejų analizė.
Noras bendradarbiauti ir komandiniai veiksmai.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ar pateikta informacija yra aiški?

Kokie, Jūsų nuomone, buvo iškilę pagrindiniai sunkumai neleidžiantys 
kokybiškam bendradarbiavimui? Įrašykite:

Šiuo metu vykstantis karantinas.
Ką pradėję įgyvendiname be trikdžių, nebent įtakotų išoriniai veiksniai (Covid
Tokių sunkumų neatsimenu, paprastai skrupulingai klausimai aptariami, nebent dirban
suveikė žmogiškasis faktorius, neužtvirtinom informacijos ir kažkokią smulkmeną 

Veiklos apribojimas sėdintiems vežimėliuose dėl neišvystytos infrastruktūros (nėra keltuvo, 
ribotas pravažumas vežimėliams).

Kas Jūsų nuomone užtikrintų efekty
Dėkoje už puikų bendradarbiavimą
Bendradarbiavimas vyksta. Efektyvesniam bendradarbiavimui reikalingos ir 
papildomos lėšos. 
Pasitikėjimas vieni kitais.
Asmenybės, kartais ir vienas žmogus gali kalnus nuversti.
Mes bendradarbiaujame labai produktyviai.
Reguliarūs susitikimai, atvejų analizė.
Noras bendradarbiauti ir komandiniai veiksmai.

Ar pateikta informacija yra aiški? 

Kokie, Jūsų nuomone, buvo iškilę pagrindiniai sunkumai neleidžiantys 
kokybiškam bendradarbiavimui? Įrašykite:

Šiuo metu vykstantis karantinas. 
Ką pradėję įgyvendiname be trikdžių, nebent įtakotų išoriniai veiksniai (Covid
Tokių sunkumų neatsimenu, paprastai skrupulingai klausimai aptariami, nebent dirban
suveikė žmogiškasis faktorius, neužtvirtinom informacijos ir kažkokią smulkmeną 

Veiklos apribojimas sėdintiems vežimėliuose dėl neišvystytos infrastruktūros (nėra keltuvo, 
ribotas pravažumas vežimėliams). 

Kas Jūsų nuomone užtikrintų efektyvų bendradarbiavimą? Įrašykite:
Dėkoje už puikų bendradarbiavimą
Bendradarbiavimas vyksta. Efektyvesniam bendradarbiavimui reikalingos ir 

Pasitikėjimas vieni kitais. 
Asmenybės, kartais ir vienas žmogus gali kalnus nuversti.

iaujame labai produktyviai.
Reguliarūs susitikimai, atvejų analizė.
Noras bendradarbiauti ir komandiniai veiksmai.

Kokie, Jūsų nuomone, buvo iškilę pagrindiniai sunkumai neleidžiantys 
kokybiškam bendradarbiavimui? Įrašykite: 

Ką pradėję įgyvendiname be trikdžių, nebent įtakotų išoriniai veiksniai (Covid
Tokių sunkumų neatsimenu, paprastai skrupulingai klausimai aptariami, nebent dirban
suveikė žmogiškasis faktorius, neužtvirtinom informacijos ir kažkokią smulkmeną 

Veiklos apribojimas sėdintiems vežimėliuose dėl neišvystytos infrastruktūros (nėra keltuvo, 

vų bendradarbiavimą? Įrašykite:
Dėkoje už puikų bendradarbiavimą 
Bendradarbiavimas vyksta. Efektyvesniam bendradarbiavimui reikalingos ir 

Asmenybės, kartais ir vienas žmogus gali kalnus nuversti.
iaujame labai produktyviai. 

Reguliarūs susitikimai, atvejų analizė. 
Noras bendradarbiauti ir komandiniai veiksmai.

Kokie, Jūsų nuomone, buvo iškilę pagrindiniai sunkumai neleidžiantys 

Ką pradėję įgyvendiname be trikdžių, nebent įtakotų išoriniai veiksniai (Covid
Tokių sunkumų neatsimenu, paprastai skrupulingai klausimai aptariami, nebent dirban
suveikė žmogiškasis faktorius, neužtvirtinom informacijos ir kažkokią smulkmeną 

Veiklos apribojimas sėdintiems vežimėliuose dėl neišvystytos infrastruktūros (nėra keltuvo, 

vų bendradarbiavimą? Įrašykite:

Bendradarbiavimas vyksta. Efektyvesniam bendradarbiavimui reikalingos ir 

Asmenybės, kartais ir vienas žmogus gali kalnus nuversti.

Noras bendradarbiauti ir komandiniai veiksmai. 

 

Kokie, Jūsų nuomone, buvo iškilę pagrindiniai sunkumai neleidžiantys 

Ką pradėję įgyvendiname be trikdžių, nebent įtakotų išoriniai veiksniai (Covid
Tokių sunkumų neatsimenu, paprastai skrupulingai klausimai aptariami, nebent dirban
suveikė žmogiškasis faktorius, neužtvirtinom informacijos ir kažkokią smulkmeną 

Veiklos apribojimas sėdintiems vežimėliuose dėl neišvystytos infrastruktūros (nėra keltuvo, 

vų bendradarbiavimą? Įrašykite: 

Bendradarbiavimas vyksta. Efektyvesniam bendradarbiavimui reikalingos ir 

Asmenybės, kartais ir vienas žmogus gali kalnus nuversti. 

Kokie, Jūsų nuomone, buvo iškilę pagrindiniai sunkumai neleidžiantys įvykti 

Ką pradėję įgyvendiname be trikdžių, nebent įtakotų išoriniai veiksniai (Covid-19). 
Tokių sunkumų neatsimenu, paprastai skrupulingai klausimai aptariami, nebent dirban
suveikė žmogiškasis faktorius, neužtvirtinom informacijos ir kažkokią smulkmeną 

Veiklos apribojimas sėdintiems vežimėliuose dėl neišvystytos infrastruktūros (nėra keltuvo, 

 

Bendradarbiavimas vyksta. Efektyvesniam bendradarbiavimui reikalingos ir 
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Tokių sunkumų neatsimenu, paprastai skrupulingai klausimai aptariami, nebent dirbant 

Veiklos apribojimas sėdintiems vežimėliuose dėl neišvystytos infrastruktūros (nėra keltuvo, 



 

16.

17.

 

16. Ar ateityje bendradarbiausite su Dienos veiklos centru?

17. Ar rekomenduotumėte bendradarbiavimą su Dienos veiklos centru kitoms 
organizacijoms?

Ar ateityje bendradarbiausite su Dienos veiklos centru?

Ar rekomenduotumėte bendradarbiavimą su Dienos veiklos centru kitoms 
organizacijoms? 

Ar ateityje bendradarbiausite su Dienos veiklos centru?

Ar rekomenduotumėte bendradarbiavimą su Dienos veiklos centru kitoms 

Ar ateityje bendradarbiausite su Dienos veiklos centru?

Ar rekomenduotumėte bendradarbiavimą su Dienos veiklos centru kitoms 

Ar ateityje bendradarbiausite su Dienos veiklos centru?

Ar rekomenduotumėte bendradarbiavimą su Dienos veiklos centru kitoms 

Ar ateityje bendradarbiausite su Dienos veiklos centru? 

Ar rekomenduotumėte bendradarbiavimą su Dienos veiklos centru kitoms 

 

Ar rekomenduotumėte bendradarbiavimą su Dienos veiklos centru kitoms 

 

Ar rekomenduotumėte bendradarbiavimą su Dienos veiklos centru kitoms įstaigoms, 
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įstaigoms, 


