
 

 

Pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, 

 globėjui (rūpintojui), 

 šeimynos dalyviui, įtėviui 

 poreikio vertinimo ir pagalbos planavimo 

 (toliau – IPP) tvarkos aprašo 2 priedas 

                                                                                                                    

 

ANKETA VAIKUI 

 
Prašome tavęs tau tinkantį atsakymą pažymėti: 

 

1. Kiek tau metų……….. 2. Esi berniukas mergaitė 

 

3. Kiek laiko gyveni su globėjais………. 

 

4. Ką labiausiai mėgsti daryti laisvalaikiu (parašyk du savo mėgstamiausius laisvalaikio 

užsiėmimus):……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Kaip vertintum dešimties balų sistema  

savo aprangą? 

Apibrauk atitinkamą skaičių:  

 

1   2   3  4  5  6  7  8  9   10 

 

6. Ar tavęs atsiklausia ir tariasi, kokios   

aprangos tu norėtum? 

o Taip,  

o Visada tariasi.  

o Kartais pasitaria.  

o Niekada nesitaria. 

 

7. Prašome tavęs perskaityti teiginį ir tau tinkantį atsakymą pažymėti. 

Nr. Klausimas Visiškai 

sutinku 

Sutinku Nesutinku Visiškai 

nesutinku 

1. Aš galiu pasirinkti kaip nori atrodyti, kokius 

rūbus dėvėti, kokią šukuoseną turėti 

    

2. Jaučiu palaikymą iš globėjas (o), kai noriu 

užsimti kokia nors veikla, turėti savo hobį, 

lankyti būrelius 

    

3. Globėja (as) gerbia mano privatumą     

4. Kai man reikia, globėjai padeda ruošiant 

namų darbus 

    

5. Aš turiu patogią vietą namų darbams ruošti     

6. Aš turiu galimybę naudotis kompiuteriu, 

internetu 

    

7. Globėja (as) su manim kalba apie ateitį ir 

padeda man galvoti, ką veiksiu, kai baigsiu 

mokyklą 

    

8. Globėja (as) man padeda palaikyti santykius 

su man svarbiais žmonėmis 

    

9. Globėja (as) stengiasi, kad pasirinkčiau 

valgyti sveiką maistą 

    



 

 

10. Manęs pasiteirauja, ką norėčiau valgyti 

pusryčiams, pietums, vakarienei 

    

11. Be mano leidimo mano daiktų niekas neima     

12. Galiu užsirakinti savo kambario duris, jei 

noriu 

    

13. Aš galiu pasakyt, kaip noriu, jog atrodytų 

mano kambarys 

    

14. Aš turiu kur saugiai laikyti savo daiktus     

15. Aš jaučiu, kad esant reikalui galiu kreiptis 

pagalbos į globėją ir tikiu, kad globėja man 

padės 

    

16. Čia yra gera vieta gyventi     

17. Globėja (as) elgiasi su manimi sąžiningai ir 

pagarbiai 

    

18. Aš galiu kreiptis į globėją, kalbėtis su jais 

apie bet ką 

    

19. Globėja (as) supranta dalykus     

20. Globėja (as) skiria man pakankamai laiko     

21. Jei mane reikia nubausti, globėja (as) mane 

drausmina tinkamai, teisingai ir sąžiningai 

    

22. Globėja (as) klausia mano nuomonės ir yra 

man atvira 

    

 

8. Ar tvarkai savo kambarį? 

o Taip. 

o Ne, nes nemoku. 

o Ne, nes man tai daryti nepatinka. 

o Ne, nes tam yra tvarkytoja. 

 

9. Ar tau svarbu, kad kambarys būtų 

sutvarkytas? 

o Taip. 

o Ne, man nesvarbu. 

o Apie tai negalvoju 

o Ne. 

 

10. Ar moki gaminti valgį? 

o Moku gerai gaminti. 

o Moku tik kelis patiekalus. 

o Nemoku. 

o Manęs tai nedomina 

o Niekada nesu gaminusi (ęs) maisto. 

 

11. Ar kasdien gauni kišenpinigų? 

o Taip, gaunu kasdien. 

o Kartais gaunu, bet retai. 

o Gaunu labai retai. 

o Niekada negaunu. 

 

12. Ar žinai kur kreiptis susirgus, kai 

 skauda dantį, kokia yra tvarka, norint  

patekti pas gydytojus? 

o Taip, žinau į kokią polikliniką  

kreiptis ir kaip tai daryti. 

o Šiek tiek įsivaizduoju. 

o Nežinau. 

13. Kada paskutinį kartą buvai pas gydytoją? 

………………………………….................... 

…………………….............................. 

 

 

14. Jeigu reikia sužinoti kokį nors adresą, įstaigos telefoną kaip surandi tokią 

informaciją?……………………………………………………………………………………………



 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

15. Ar įsivaizduoji, žinai kiek kainuoja 

pagrindiniai maisto produktai: duona, pienas, 

varškė, mėsa, sviestas, daržovės? 

o Taip. 

o Nelabai. 

o Ne. 

 

 

16. Ar kalbatės su globėja (-u) apie šeimą, lyčių 

santykius, vyro ir moters vaidmenį šeimoje? 

Taip, dažnai. 

Kartais. 

Apie tai beveik nesikalbame 

17. Ar kalbatės apie profesijos įgijimą, kur 

galima mokytis, kokia profesijas įgyti? 

Taip, dažnai. 

Retai. 

Niekada. 

 

18. Ar su globėja (-u) kalbatės apie tai, kaip 

galima įsigyti būstą (nusipirkti, išsinuomoti)? 

o Taip, esame ne karta apie tai kalbėję. 

o Gal kada nors ir kalbėjomės.  

Apie tai beveik nekalbame 

19. Ar kalbatės apie tai, kaip galima  

susirasti darbą mūsų šalyje ar kitoje šalyje. 

o Taip, esame ne kartą apie tai kalbėję. 

o Gal kada nors ir kalbėjomės. 

o Apie tai beveik nekalbame. 

 

 

20. Kaip manai, ką reikėtų daryti, kad galėtum 

būti savarankiškesnis (-ė)? 

o Daugiau mokyti įvairių buitinių įgūdžių. 

o Dažniau leisti patiems viską daryti ir 

savimi rūpintis. 

o Sudaryti sąlygas patiems tvarkyti savo 

buitį. 

o Sudaryti sąlygas dalyvauti, atliekant 

įvairius darbus:  perkant maistą, 

drabužius, mokant mokesčius, 

kreipiantis į gydytoją ir panašiai. 

 

21. Kaip dažnai tu dirbi šiuos darbus? 

 Kiekvieną 

dieną 

Kelis kartus 

per savaitę 

Kelis kartus 

per mėnesį 

Rečiau nei kartą 

per mėnesį 

Niekada to 

nedarau 

Plaunu indus      

Gaminu valgį      

Tvarkau Kambarį      

Skalbiuosi drabužius      

Apsiperku parduotuvėje      

Naudojuosi kompiuteriu      

Dirbu sode, darže      

Dirbu ūkio darbus      

 

22. Užaugęs norėčiau būti 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................ 

 

Dėkoju už atsakymus! 



 

 

 

 

 


