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VŠĮ DIENOS CENTRO „MES ESAME“ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO
KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA

Socialinių paslaugų gavėjų
gyvenimo kokybė

Vertinimas

Sutinku

Centre mano emocinė būsena yra
gera:
jaučiuosi gerai, bendravimas su
darbuotojais, draugais teikia man
džiaugsmą, dalyvavimas relaksacijos
užsiėmimuose
arba
individualūs
pokalbiai su psichologe padeda man
nusiraminti ir jaustis gerai.
Emocinė gerovė
Centre jaučiuosi saugus:
darbuotojai Centre rūpinasi mano
sveikata, moko sveikos gyvensenos
įgūdžių, aiškina kaip atskirti nesaugias
situacijas (smurtą, vagystę, išnaudojimą
ir pan.) ir moko kaip tokiose situacijose
reikia elgtis.
Fizinė gerovė
Aktyviai
dalyvauju
Centro
organizuojamose veiklose:
dalyvauju Centro šventėse, viktorinose,
parodose, kūrybinėse dirbtuvėlėse.
Socialiniai ryšiai

Nei
Nesutinku Nežinau
Su
sutinku,
darbuotojo
nei
pagalba
nesutinku
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Socialinių paslaugų gavėjų
gyvenimo kokybė

Vertinimas

Sutinku

Centre naudojuosi savo teisėmis:
pats apsisprendžiu kokiuose Centro
renginiuose dalyvauti, pats pasirenku
užimtumo
veiklas,
teikiu
savo
pasiūlymus dėl renginių, išvykų,
užimtumo ir kitų klausimų. Žinau kam
galiu pasiskųsti, jeigu mane nuskriaudė,
žinau savo teises ir pareigas, gero
elgesio taisykles Centre ir jų laikausi.
Teisės
Užimtumo
grupėje
dirbu
savarankiškai:
pats darau dirbinius iš odos, siuvinėju
su siuvimo mašina, lipdau iš molio,
pinų iš vytelių, audžiu servetėles, darau
gaminius iš medžio ir pan.
Savarankiškumas
Du klausimai:

Savirealizacija
Iškeliu sau tikslą ir jo siekiu:
suplanuoju padaryti naują dirbinį ir jį
darau;
iškeliu sau tikslą įgyti naujų darbinių
įgūdžių,
todėl
aktyviai
lankau
užsiėmimus naujoje užimtumo grupėje;
iškeliu sau tikslą dalyvauti sporto
varžybose, todėl aktyviai dalyvauju
sporto
užsiėmimuose,
ruošiuosi
varžyboms;
iškeliu sau tikslą užimti prizinę vietą
skaitovų konkurse, ieškau gražaus
eilėraščio ir todėl daug ruošiuosi,
mokausi;
iškeliu sau tikslą užimti prizinę vietą
dainų konkurse ir todėl daug ruošiuosi,
dainuoju.
Asmeniniai tikslai

Nei
Nesutinku Nežinau
Su
sutinku,
darbuotojo
nei
pagalba
nesutinku
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1. Kokiose mėgstamose veiklose save realizuojate?
Savirealizacija

Vertinimas

Dalyvauju piešinių parodose
Dalyvauju meno studijos veiklose
Dalyvauju muzikiniuose (dainų) festivaliuose
Dalyvauju dirbinių parodose
Dalyvauju skaitovų konkursuose
Dalyvauju
profesinio
abilimpiadose

meistriškumo

varžytuvėse

–

Dalyvauju įvairiuose meno projektuose
Dalyvauju neįgaliųjų sporto varžybose

2. Įvertinkite, kaip Jūsų mėgstama
veikla pagerina Jūsų gyvenimą?
Savirealizacija

Vertinimas

Labai
gerai

Gerai

Nei gerai,
nei blogai

Blogai

Nežinau

