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DIENOS VEIKLOS CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJO 

(Duomenys iš 15 anketų)

1. Kiek metų lankote Dienos veiklos centrą?

 
 

2. Kiek Jūs dienų per savaitę lanko Dienos veiklos centrą?

 
 

3. Kiek Jūs dienų per savaitę norėtumėte lankyti Dienos 
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4.

5.

6.

7.

4. Jūsų gyvenamoji vieta

5. Ar Jums teikiamos transporto paslaugos vykstant į Dienos veiklos centrą?

6. Įvertinkite kokią naudą duoda Jums Dienos veiklos centro lankymas

7. Ar Jūs esate įtraukiamas į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą?

Jūsų gyvenamoji vieta

Ar Jums teikiamos transporto paslaugos vykstant į Dienos veiklos centrą?

Įvertinkite kokią naudą duoda Jums Dienos veiklos centro lankymas

Ar Jūs esate įtraukiamas į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą?

Jūsų gyvenamoji vieta 

Ar Jums teikiamos transporto paslaugos vykstant į Dienos veiklos centrą?

Įvertinkite kokią naudą duoda Jums Dienos veiklos centro lankymas

Ar Jūs esate įtraukiamas į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą?

Ar Jums teikiamos transporto paslaugos vykstant į Dienos veiklos centrą?

Įvertinkite kokią naudą duoda Jums Dienos veiklos centro lankymas
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Ar Jums teikiamos transporto paslaugos vykstant į Dienos veiklos centrą?

 
Įvertinkite kokią naudą duoda Jums Dienos veiklos centro lankymas

Ar Jūs esate įtraukiamas į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą?
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8.

9.

10.

8. Ar Jūs esate informuotas apie veiklos rezultatus, pateikta informacija yra aiški ir 
suprantama?

 
 

9. Ar Jūs gebate savarankiškai išsikelti tikslus savo gyvenimo kokybei pagerinti?

 
 

10. Ar Jūs esate patenkintas savo gyvenimo kokybe, gaunant paslaugas 

 
 
 
 

Ar Jūs esate informuotas apie veiklos rezultatus, pateikta informacija yra aiški ir 
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Ar Jūs gebate savarankiškai išsikelti tikslus savo gyvenimo kokybei pagerinti?
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Ar Jūs esate informuotas apie veiklos rezultatus, pateikta informacija yra aiški ir 
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Ar Jūs gebate savarankiškai išsikelti tikslus savo gyvenimo kokybei pagerinti?

 

Ar Jūs esate patenkintas savo gyvenimo kokybe, gaunant paslaugas įstaigoje?

 

Ar Jūs esate informuotas apie veiklos rezultatus, pateikta informacija yra aiški ir 

Ar Jūs gebate savarankiškai išsikelti tikslus savo gyvenimo kokybei pagerinti? 

įstaigoje? 
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11.

12.

13.

11. Įvertinkite, kaip Dienos veiklos centro lankymas keičia Jūsų gebėjimus

 
 

12. Ar Dienos veiklos centre užtikrinamas Jūsų asmens privatumas?

 
 

13. Ar Dienos veiklos centre užtikrinamos Jūsų asmens teisės?

 
 
 

Įvertinkite, kaip Dienos veiklos centro lankymas keičia Jūsų gebėjimus

Ar Dienos veiklos centre užtikrinamas Jūsų asmens privatumas?

Ar Dienos veiklos centre užtikrinamos Jūsų asmens teisės?

Įvertinkite, kaip Dienos veiklos centro lankymas keičia Jūsų gebėjimus

Ar Dienos veiklos centre užtikrinamas Jūsų asmens privatumas?

Ar Dienos veiklos centre užtikrinamos Jūsų asmens teisės?

Įvertinkite, kaip Dienos veiklos centro lankymas keičia Jūsų gebėjimus

Ar Dienos veiklos centre užtikrinamas Jūsų asmens privatumas?

Ar Dienos veiklos centre užtikrinamos Jūsų asmens teisės?

Įvertinkite, kaip Dienos veiklos centro lankymas keičia Jūsų gebėjimus

Ar Dienos veiklos centre užtikrinamas Jūsų asmens privatumas?

Ar Dienos veiklos centre užtikrinamos Jūsų asmens teisės?

Įvertinkite, kaip Dienos veiklos centro lankymas keičia Jūsų gebėjimus

Ar Dienos veiklos centre užtikrinamas Jūsų asmens privatumas?

Ar Dienos veiklos centre užtikrinamos Jūsų asmens teisės? 

Įvertinkite, kaip Dienos veiklos centro lankymas keičia Jūsų gebėjimus 

Ar Dienos veiklos centre užtikrinamas Jūsų asmens privatumas? 
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14.

15.

16.

14. Ar Jums naudingos Dienos veiklos 

 
15. Ar Jūs esate patenkintas dalyvavimu įvairiuose renginiuose, išvykose, projektuose?

16. Kuri Dienos veiklos centre taikoma užimtumo veikla J
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Ar Jūs esate patenkintas dalyvavimu įvairiuose renginiuose, išvykose, projektuose?

Kuri Dienos veiklos centre taikoma užimtumo veikla J

Visos

Siuvimas, siuvinėjimas

Floristikos veikla

Nežino
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6%

7%
7%

Visos

Siuvimas, siuvinėjimas

Floristikos veikla
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Ar Jums naudingos Dienos veiklos centre teikiamos paslaugos?

Ar Jūs esate patenkintas dalyvavimu įvairiuose renginiuose, išvykose, projektuose?

Kuri Dienos veiklos centre taikoma užimtumo veikla J

27%

7%
7% 7%

Dailės užimtumas

Siuvimas, siuvinėjimas Sportas

IT

centre teikiamos paslaugos?

Ar Jūs esate patenkintas dalyvavimu įvairiuose renginiuose, išvykose, projektuose?

Kuri Dienos veiklos centre taikoma užimtumo veikla J

6% 6%

27%

7%

Dailės užimtumas

Sportas

centre teikiamos paslaugos?

Ar Jūs esate patenkintas dalyvavimu įvairiuose renginiuose, išvykose, projektuose?

Kuri Dienos veiklos centre taikoma užimtumo veikla Jums yra naudingiausia? 

6%

27%

Keramikos veikla

Sodo - daržo priežiūra

Muzika

centre teikiamos paslaugos? 

 

Ar Jūs esate patenkintas dalyvavimu įvairiuose renginiuose, išvykose, projektuose?

 
ums yra naudingiausia? 

27%

Keramikos veikla

Sodo - daržo priežiūra

Ar Jūs esate patenkintas dalyvavimu įvairiuose renginiuose, išvykose, projektuose?

ums yra naudingiausia? : 

Sodo - daržo priežiūra
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17.

18.

17. Įvertinkite, Dienos veiklos centre vykdomas darbinio, menini
alternatyvaus užimtumo veiklas

18. Koks bendravimo būdas su įstaigos darbuotojais
ir kt.) Jums yra priimtiniausias?

 
 
 
 
 
 
 

Įvertinkite, Dienos veiklos centre vykdomas darbinio, menini
alternatyvaus užimtumo veiklas

Koks bendravimo būdas su įstaigos darbuotojais
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ir kt.) Jums yra priimtiniausias?
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19.

20.

19. Ar pokalbis su Dienos veiklos centro darbuotoju padeda įvertinti Dienos veiklos
teikiamų paslaugų kokybę?

20. Ar rekomenduotumėte kitiems asmenims lankyti Dienos veiklos centrą?

Ar pokalbis su Dienos veiklos centro darbuotoju padeda įvertinti Dienos veiklos
teikiamų paslaugų kokybę?

Ar rekomenduotumėte kitiems asmenims lankyti Dienos veiklos centrą?

Ar pokalbis su Dienos veiklos centro darbuotoju padeda įvertinti Dienos veiklos
teikiamų paslaugų kokybę? 

Ar rekomenduotumėte kitiems asmenims lankyti Dienos veiklos centrą?

Ar pokalbis su Dienos veiklos centro darbuotoju padeda įvertinti Dienos veiklos

Ar rekomenduotumėte kitiems asmenims lankyti Dienos veiklos centrą?

Ar pokalbis su Dienos veiklos centro darbuotoju padeda įvertinti Dienos veiklos

Ar rekomenduotumėte kitiems asmenims lankyti Dienos veiklos centrą?

Ar pokalbis su Dienos veiklos centro darbuotoju padeda įvertinti Dienos veiklos

Ar rekomenduotumėte kitiems asmenims lankyti Dienos veiklos centrą?

Ar pokalbis su Dienos veiklos centro darbuotoju padeda įvertinti Dienos veiklos

 
Ar rekomenduotumėte kitiems asmenims lankyti Dienos veiklos centrą?

 

Ar pokalbis su Dienos veiklos centro darbuotoju padeda įvertinti Dienos veiklos centre 

Ar rekomenduotumėte kitiems asmenims lankyti Dienos veiklos centrą? 
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