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Dienos veiklos centro partnerių apklausos rezultatai  

 

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? 
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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 Dienos 

veiklos centro ir Jūsų įstaigos? 

 



3 
 

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 centro 

bendradarbiavimas? 

 

 



4 
 

10. Kokius teigiamus pokyčius pastebėjote Jūsų įstaigoje, 

bendradarbiaujant su Dienos veiklos centru? Įrašykite: 

✓ Moksleiviai gauna naujų praktinių žinių iš centro. 

✓ Pasidalinus gerąją patirtimi, pateikėme Jaunimo savanorius priimti ketinančios 

organizacijos akreditacijos paraišką. 

✓ Praplėtėme socialinį ratą. 

✓ Abipusis apsikeitimas patirtimi, kultūrinių renginių, projektų organizavimas. 

✓ Geriau suprantame neįgaliųjų poreikius, galimybes; padidėjo integralios, atsakingos 

visuomenės suvokimo lygis. 

✓ Keliamos įstaigos darbuotojų darbo kompetencijos. 

✓ Įstaigos klientai surado naujų draugų, gavome naujos naudingos informacijos, 

buvome įtraukti į naujas veiklas. 

 

11. Ar Dienos veiklos centras patikimas bendradarbiavimo partneris 

vykdant projektus, organizuojant renginius, parodas, teikiant paslaugas? 

 
 

12. Ar esate susipažinę su Dienos veiklos centro veiklos rezultatais? 
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13. Ar pateikta informacija yra aiški? 

 
 

14. Kokie, Jūsų nuomone, buvo iškilę pagrindiniai sunkumai neleidžiantys 

įvykti kokybiškam bendradarbiavimui? Įrašykite: 
✓ Pandemijos apribojimai trukdo produktyviau bendradarbiauti. 

✓ Epideminė situacija Lietuvoje. 

✓ Sunkumų nebuvo. 

✓ tokių nebuvo. 

✓ Covid pandemija Lietuvoje. 

✓ Mūsų nuomone, bendradarbiavimas vyko ir vyksta pakankamai kokybiškas. 

 

15. Kas Jūsų nuomone užtikrintų efektyvų bendradarbiavimą? Įrašykite: 
✓ Abipusis noras, bendrų tikslų siekimas. 

✓ Socialinių partnerių apklausos. 

✓ Bendras projektas. 

✓ Darbuotojų įsitraukimas ir motyvacija. 

✓ Bendradarbiavimas vyksta sklandžiai. Efektyviam bendradarbiavimui reikalingos lėšos. 

✓ Žinoma, tobulumui ribų nėra, tačiau manau, kad bendradarbiavimas vyksta pakankamai 

efektyviai, kiek leidžia situacija, ypatingai šiuo metu. 

 

16. Ar ateityje bendradarbiausite su Dienos veiklos centru? 
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17. Ar rekomenduotumėte bendradarbiavimą su Dienos veiklos centru 

kitoms įstaigoms, organizacijoms? 

 
 

 

 


