KLAUSIMYNAS JDC PASLAUGŲ GAVĖJUI
Pažymėk ir įrašyk kiek Tu esi patenkintas JDC paslaugomis.
Šis klausimynas yra savanoriškas ir anoniminis
Prašome nerašyti savo vardo
Šis klausimynas bus sunaikintas po apibendrinimo.

Aš esu:

Mano amžius:
nuo 18 iki 30
nuo 31 iki 40
nuo 41 iki 50
nuo 51 iki 60
virš 60

Pildant šį klausimyną dalyvauja:
Darbuotojas, dirbantis su manimi
Aš klausimyną pildau savarankiškai
1. Bendros sąlygos
1

Man patinka JDC patalpos ir aplinka.

2

JDC yra lengvai pasiekiamoje miesto vietoje.

3

JDC darbo laikas yra patogus man ir mano šeimai.

4

Aš gerai sutariu su JDC vadovais.

5

Aš gerai sutariu su JDC darbuotojais.

6

Mes kartu su vadovais planuojame ką veiksime JDC.

7

Mano vadovas visada tęsi pažadus ir susitarimus.

8

Aš visada galiu kreiptis į savo vadovus.

9

Aš turiu draugų JDC.

10

Aš turiu su kuo pasikalbėti, jei esu laiminga/s .

11

Aš turiu su kuo pasikalbėti, jei esu nepatenkinta/s ar

Taip

Ne

Nežinau

1

liūdna/s.
2. Veikla
1

Taip

Ne

Nežinau

Taip

Ne

Nežinau

Taip

Ne

Nežinau

Mano norai, klausimai ir pasiūlymai priimami rimtai
ir į juos atsižvelgiama.

2

Darbuotojai man padeda atlikti darbus ar užduotis,
kurių aš negaliu atlikti savarankiškai.

3

Aš galiu pasitarti su JDC darbuotoju kaip man
organizuoti savo laisvalaikį už JDC ribų.

4

Aš galiu įgyvendinti savo iniciatyvas ir idėjas JDC .

5

Aš galiu dalyvauti papildomose JDC veiklose ir
renginiuose.

6

Aš galiu dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose
projektuose.

7

Aš gaunu palaikymą ir man reikalingus patarimus
JDC.

8

Aš galiu savanoriauti JDC.

9

Aš taip pat norėčiau:

3. Rezultatai
1

JDC yra svarbus man .

2

JDC teikiamos paslaugos yra man reikalingos .

3

Jei ne, kodėl?

4

Aš patenkintas JDC paslaugų kokybe.

5

Jei ne, kodėl?

4. Išvada
1

Aš rekomenduočiau JDC kitiems asmenims, kuriems
reikalingos tokios paslaugos.

2

Jei ne, kodėl?

3

Ar turi norų ir pasiūlymų:
2

3

