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Analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų  

VEIKLOS VERTINIMAS  

(2021 m.)  

Respondentai – analogiškas paslaugas teikiančios įstaigos.  

Anketa buvo išsiųsta 50 respondentų (41 JDC darbuotojas, 9 analogiškas paslaugas teikiančios įstaigos).  

Anketą užpildė 38 respondentai (36 JDC darbuotojai, 2 analogiškas paslaugas teikiančios įstaigos). 

Vertinimo metodas – JDC ir analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas (palyginimo metodas). Skaičiavimas pateikiamas 

dokumento apačioje. 

Rezultatas:  +3,3 

 

1. Įvertinkite Jūsų įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę.  
(pastaba - vertinimas 9 ir 10 sudedamas ir skaičiuojamas kaip teigiamas vienetas) 

Jaunuolių Dienos Centro vertinimas 

 

Analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas 

 
Rezultatas (1) – 100 Rezultatas (1) – 100 
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2. Jūsų įstaigos veikla orientuota į paslaugų gavėją. 
(pastaba - vertinimas 9 ir 10 sudedamas ir skaičiuojamas kaip teigiamas vienetas) 

Jaunuolių Dienos Centro vertinimas 

 

Analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas 

 
Rezultatas (2) – 100 Rezultatas (2) – 100 

 

3. Jūsų įstaigoje paslaugų gavėjas jaučiasi saugus. 

Jaunuolių Dienos Centro vertinimas 

 

Analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas 

 
Rezultatas (3) – 97,2 Rezultatas (3) – 100 
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4. Jūsų įstaigoje paslaugų gavėjas yra svarbiausias. 

Jaunuolių Dienos Centro vertinimas 

 

Analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas 

 
Rezultatas (4) – 100 Rezultatas (4) – 100 

 

5. Jūsų įstaigos veikla yra orientuota į individualių ir unikalių asmenų poreikių tenkinimą. 

Jaunuolių Dienos Centro vertinimas 

 

Analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas 

 
Rezultatas (5) – 97,2 Rezultatas (5) – 100 
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6. Jūsų įstaigoje dirba kompetentingi ir profesionalūs darbuotojai. 

Jaunuolių Dienos Centro vertinimas 

 

Analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas 

 
Rezultatas (6) – 97,2 Rezultatas (6) – 100 

 

7. Jūsų įstaiga atvira naujovėms ir pokyčiams. 

Jaunuolių Dienos Centro vertinimas 

 

Analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas 

 
Rezultatas (7) – 100 Rezultatas (7) – 100 
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8. Jūsų įstaigoje taikomi inovatyvūs darbo metodai. 

Jaunuolių Dienos Centro vertinimas 

 

Analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas 

 
Rezultatas (8) – 100 Rezultatas (8) – 100 

 

9. Jūsų įstaigos vizija ir misija aiški ir suprantama visiems. 

Jaunuolių Dienos Centro vertinimas 

 

Analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas 

 
Rezultatas (9) – 100 Rezultatas (9) – 100 
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10. Jūsų įstaigos veiklos siekiai ir rezultatai yra aiškūs ir suprantami visiems. 

Jaunuolių Dienos Centro vertinimas 

 

Analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas 

 
Rezultatas (10) – 100 Rezultatas (10) – 100 

 

11. Jūsų įstaiga unikali, nes: 

Jaunuolių Dienos Centro vertinimas 

 

Analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas 

 

Rezultatas (11.1) – 97,2 

Rezultatas (11.2) – 94,4 

Rezultatas (11.3) – 91,7 

Rezultatas (11.4) – 91,7 

Rezultatas (11.5) – 91,7 

Rezultatas (11.1) – 100 

Rezultatas (11.2) – 50 

Rezultatas (11.3) – 50 

Rezultatas (11.4) – 100 

Rezultatas (11.5) – 100 
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Rezultatas (11.6) – 100 

Rezultatas (11.7) – 94,4 

Rezultatas (11.8) – 91,7 

Rezultatas (11.9) – 94,4 

Rezultatas (11.10) – 80,6 

Rezultatas (11.6) – 100 

Rezultatas (11.7) – 100 

Rezultatas (11.8) – 100 

Rezultatas (11.9) – 50 

Rezultatas (11.10) – 100 

 

12. Jūsų nuomonė ir pastebėjimai apie Jūsų įstaigą. 

Jaunuolių Dienos Centro vertinimas 

 

Analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas 

 

Rezultatas nevertinamas Rezultatas nevertinamas 
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Rezultato skaičiavimas 

Jaunuolių Dienos Centro vertinimas 
((1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + 
(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) 

(11.8) + (11.9) + (11.10)) / 20 = 95,8 

Analogiškas paslaugas teikiančių įstaigų vertinimas 
((1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + 
(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) 

(11.8) + (11.9) + (11.10)) / 20 = 92,5 

Skirtumas: 95,8  – 92,5  = 3,3  

 


