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Įvadas 

The European Qual i ty in  Soc ia l Services (EQUASS) ( l ie t .  Europos soc ia l in ių 

pas laugų kokybė) yra Europos reabi l i tac i jos  p latformos (EPR) in ic iatyva.  EQUASS 

te ik ia kompleksines pas laugas kokybės vystymo ,  skat in imo, patv ir t in imo ir  

sert i f ikavimo sr i ty je .  Šios pas laugos  at i t inka Europos kokybės re ikalavimus 

soc ia l inių pas laugų te ik imui
2
.  EQUASS s iek ia st ipr int i  soc ia l in ių paslaugų sektor ių ,  

įpare igodamas pas laugų  te ikėjus s iek t i  kokybės ir  nuolat in io jos  ger in imo  i r  

užt ik r indamas pas laugų gavėjams  pas laugų kokybę visoje Europoje. EQUASS 

siek ia pr is idėt i  pr ie Europos r inkos kūr imo ir  soc ia l inių  paslaugų modernizavimo,  

kad pas laugų te ikėja i  galėtų išs isk ir t i  i r  te ik iamų pas laugų kokybę naudot i  ka ip 

konkurencin į pranašumą.  

 Social in ių pas laugų kokybės užt ik r inimas (EQUASS Assurance)  yra soc ial in ių 

pas laugų kokybės užt ik r in imo ir  kokybės kontrolės ser t i f ikavimo programa. Ši 

programa įgal ina organizac i jas,  te ik ianč ias s oc ia l ines pas laugas,  įs i t raukt i  į  išor in į 

sert i f ikavimo procesą  Europos l ygmeniu, kur iuo organizaci jos užt ik r ina te ik iamų 

pas laugų kokybę pas laugų gavėjams ir  k i toms suinteresuotoms šal ims.   

Šiame  dokumente pate ik iami Europos kokybės soc ia l in ių pas laugų s r i t yje 

užt ik r inimo kr i ter i ja i  remiant is  Bendr uoju kokybės model iu  v isuot in į  in teresą 

tenk inanč ių socia l inių pas laugų sr i t yje (CQF for  SSGI)  (Europos reabi l i tac i jos  

p latforma,  2010 m. lapkr i t is)  i r  Social inės apsaugos komiteto  Savanor išku Europos 

kokybės modeliu v isuot in į  interesą  tenk inanč ių soc ia l in ių pas laugų sr i t yje (VEQF 

for SSGI)  (Socia l inės  apsaugos komitetas,  2010 m. spal is ) .  EQUASS Assurance 

užt ik r ina pagr indin ių  EQUASS kokybės pr inc ipų, Bendrojo kokybės model io 

visuot in į interesą  tenk inanč ių soc ia l in ių pas laugų sr i t yje  re ikalavimų  i r  š io  model io  

pagr indin ių  kokybės  k r i ter i jų  bei Savanor iško  Europos kokybės model io v isuot in į  

interesą  tenk inanč ių soc ia l inių paslaugų sr i tyje re ikalavimų r ink in io  įgyvendin imą .  

EQUASS Assurance ta ip  pat užt ik r ina  Kokybės  vadybos s istemos, kur i  yra v iena iš 

pagr indin ių re ikalavimų EQUASS Excel lence ser t i f ikavimui,  ve ik imą.   

                                                           
2
 Momera ndumas kokybės k laus imais  (Europos  Aukšto Lyg io  Grupė neįga l ių jų  k lausimam s 

spręst i ,  2007 rugsėj i s ,  angl .  High Level  Group on Disabi l i ty ) ;  V isuot in į  interesą tenk inč ių  

socia l in ių  pas laugų savanoriškas kokybės  model i s  (SPC,  2010 m.  spa l i s ) ;  V isuot in į  

interesą tenkinančių  socia l in ių  paslaugų bendras kokybės model i s  (EPR,  2010 m. 

lapkr it i s) .  
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EQUASS Assurance charakteristikos 

Pagr indinės EQUASS Assurance ser t i f ikavim o charakter is t ikos:  

1.  50 kokybės užt ik r in imo kr i ter i jų .   

2.  Kr i ter i ja i  pagr įst i  deš imčia  EQUASS, CFQ for SSGI ir  VEQF for SSGI 

kokybės pr inc ipų.    

3.  Kokybės k r i ter i ja i  apima pagr indin ius  Kokybės vadybos s istemos (KVS)  

elementus
3
.  

4.  Organizac i jos  savęs ver t in imas ir  v idaus audi tas  remias i pagr indin ia is 

veik los  rodik l ia is  i r  at l iekamas ta ikant  k laus imyno metodą .   

5.  Išor in is auditas at l iekamas ats ižvelg iant  į  ta i ,  ka ip pas laugų t iekėjas 

įgyvendina pagr indin ius veik los rodik l ius .  Audi tor ius patv ir t ins  rodik l ia is 

pagr įstas  veik las  išanalizavęs dokumentac i ją bei  informaciją,  gautą vizi to  

organizac i joje metu.  

 

Šį dokumentą sudaro:   

a.  EQUASS kokybės pr incipų apibūdinimas.  

b.  Svarb ių Kokybės  užt ik r in imo aspektų  apibūdinimas:  t rumpas aprašymas,  

kodėl kr i ter i ja i  yra la ikomi svarbia is.  

c.  EQUASS Assurance kr i ter i jų  apibūdin imas .   

d.  Pagr indin ių veik los  rodik l ių apibūdin imas .   

 

 

EQUASS Assurance yra pr i ta ikytas soc ia l in iam sektor iu i  i r  s iū lo kokybės kr i ter i ja is  

bei  pagr indinia is veik los rodik l ia is pagr įs tą požiūr į ,  naudojant  savęs ver t in imo 

k laus imyną, sk ir tą v id in io ir  išor in io audi to procedūroms.  Išs iuntus paraiškos formą 

ir  vid inio audito k laus imyną, vykdomas vizi tas organizac i jo je.  Vizi to metu 

nepr ik lausomas audi tor ius t ik r ina pareiškėjo įrodymus,  peržiūrėdamas dokumentus 

ir  a t l ikdamas interv iu su personalu, paslaugų gavėja is  bei  k i tomis svarbiomis  

suinteresuotom is  ša l im is.  Audito rezul tata i  aprašomi audi to ataskai toje. 

Organizac i ja , kur i  a t i t inka EQUASS Assurance kr i ter i jus,  yra ser t i f ikuojama dvejų 

metų laikotarp iui .  Procesas yra pr ižiūr imas EQUASS apdovanoj imo komiteto.     

 

                                                           
3

 Pagrind in ius kokybės vadybos e lementus sudaro :  1 Kl ientų pore ik ių  bei  lūkesčių  

ident i f ikavimas;  2.  Procesų  vadyba;  3.  Atsakomybių vadyba;  4 .  I štekl ių  vadyba;  5 .  

Matavimas ir  duomenų anal izė;  6 .  Kl ientų pas itenk in imas;  7.  Nuolat in io  kokybės  ger in imo 

si stema.  
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Apžvalga 

Kokybės principai  Aspektai  Kri teri ja i  Rodikl ia i   

1 Lyderystė   Misi ja,  v izi ja  ir  kokybės 

pol i t ika  

1 ir  2   1,2,3,4 

Komunikaci ja   3 ir  4   5,6,7,8 

Met in is  p lanavimas  5 ir  6  9,10,11,12 

Nauda visuomenei  7 ir  8  13,14,15,16 

2 Personalas  Žmogiškųjų iš tek l ių 

valdymas  

9 ir  10  17,18,19,20, ,  

Personalo kval i f ikaci ja 

ir  tobul in imas  

11 ir  12 21, 22,  23 24 

Personalo į t rauk imas  13 ir  14 25,26,27,28 

3 Teisės   Teisės ir  pareigos  15 ir  16 i r  

17 

29,30, 31,32,33,34 

Apsisprendimo laisvė  18 ir  19 35,36,37,38 

4 Et ika Et ikos pol i t ika  20 ir  21 i r  

22 ir  23 i r  

24 

39,40,41,42,43,44,

45,46,47,48 

Funkci jos ir  

atsakomybės  

25 49,50 

5 Partnerystė   Bendradarbiavimas 

te ik iant paslaugas  

26 ir  27 51,52,53,54 

6 Dalyvavimas   Kl iento dalyvavimas  28 ir  29 55,56,57,58 

Kl iento įgal in imas  30 ir  31 59,60,61,62 
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7 Orientaci ja į  

asmenį   

Kl ientų poreik ių 

ident i f ikavimas  

32 ir  33 63,64,65,66 

Indiv idualus 

p lanavimas 

34 ir  35 67,68,69,70 

8 Kompleksiškum

as 

Paslaugos te ik imo 

procesas  

36 ir  37 71,72,73,74 

Tęstin is  pas laugų 

te ik imas 

38 ir  39 75,76,77,78 

Hol ist in is požiūr is  40 ir  41 79,80,81,82 

9 Orientaci ja į  

rezul tatus  

Rezul tatų matavimas  42 ir  43 83,84,85,86 

Rezul tatų įver t in imas  44 ir  45 87,88,89,90 

Rezul tatų pate ik imas  46 ir  47 91,92,93,94 

10 Nuolat in is  

ger in imas  

Nuolat in is ger in imo 

cik las   

48 ir  49 95,96,97,98 

Inovaci jos  50 99, 100 
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1. LYDERYSTĖ 

 

EQUASS kokybės principas: 

Socia l ines pas laugas te ik iančios organizac i jos lyderystę soc ia l in io sektor iaus 

v iduje įrodo demonstruodamos gerą vid inį  va ldymą bei  sk leisdamos te ig iamą įvai zdį  

platesnei v isuomenei ,  mesdamos iššūk į  žemiems lūkesčiams,  sk leisdamos 

pozi tyvias  idėjas bei ger iaus ią prakt iką ,  efektyvesnį  iš tek l ių  naudoj imą,  

įkvepianč ias naujoves ir  kurdamos atviresnę bei  labiau integruotą v isuomenę.   

 

 Misija, Vizija ir kokybės po l i t ika 

Misi jos te ig inys soc ia l in ių pas laugų te ikėjui  sute ik ia ate it ies v izi ją bei k rypt į  

organizac i jos  veik los p lėtra i .  Mis i ja sute ik ia a iškumo ir  skaidrumo organizaci jos  

k l ientams, darbuotojams ir  k i toms suinteresuotoms šal ims.  

Kokybės pol i t ika nubrėžia svarbiaus ius organizac i jos  kokybės t iks lus ir  uždavin ius  

bei  vadovybės įs ipareigoj imus s iek iant  š ių t iks lų.  Kokybės pol i t ikoje yra 

pabrėžiamas nuolat in is organizac i jos  veik los ger in imas .  Viena svarbiaus ių pol i t ikos 

įgyvendin imo funkci jų  soc ia l ines pas laugas te ik ianč ioje organizac i joje yra užt ik r int i ,  

jog vis i  jos  darbuotoja i suprastų organizac i jos  v izi ją,  mis i ją,  t iks lus ir  s trategi ją 

tenk inat k l ientų poreik ius bei  lūkesč ius .  

 

EQUASS Assurance kriterijai  

1.  Socia l ines pas laugas te ik iant i  organizaci ja dokumentu ose apibrėžia ir  

įgyvendina savo organizaci jos v izi ją,  mis i ją i r  ver tybes .  

 

 Rodikliai  

1 Social in ių  paslaugų te ikėjas t ur i  dokumentais  pagrindęs savo:  

a.  v i z i ją  

b.  misi ją   

c .  bendras vertybes  

2 Darbuoto jai  ž ino:  

a.  vizi ją   

b.  misi ją  

c .  bendras social in ių paslaugų te ikė jo ver tybes   
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2. Social in ių pas laugų te ikėjas dokumentais pagr indžia ir  įgyvendina savo 

kokybės pol i t iką ,  nustatydamas i lgala ik ius  kokybės t iks lus  bei  įs ipare igoj imą 

užt ik r int i  nuolat in į ger in imą.    

 

 Rodikl iai  

3 Social in ių paslaugų te ikėjas tur i  dokumen tais  pagrindęs kokybės pol i t iką,  

kur ią  sudaro:   

a.  i lgalaik is  t iks las   

b.  įs ipareigo j imas užt ikr in t i  nuolat in į  ger in imą  

4 Darbuoto jai  ž ino organizaci jos  kokybės pol i t iką .  

 

 

 Komunikacija 

Komunikaci ja sus i jus i  su tok iomis organizac i joje veik ianč iomis s istemomis  kaip 

informacijos valdymu, dal i j imusi,  sk laida i r  gr įžtamuoju ryš iu.  Komunikaci ja yra 

laikoma efektyvia, ka i v id inėms ir /ar  išor inėms suinteresuotoms šal ims  yra 

pr ie inama svarbi ,  t iks l i  i r  naujaus ia informacija. Esant efektyv iai  komunikac i ja i  

potenc ia lūs  i r  esami k l ienta i  gal i  gaut i  v isą re ik iamą informaciją, kur i  sute ik ia j iems 

t inkamo pasir ink imo gal imybę,  darbuotoja i gal i  padid int i  savo darbo efektyvumą,  

administrac i ja  gal i  s trategiškai p lanuot i .  

  

EQUASS Assurance kriterijai  

3. Paslaugų gavėja i ,  jų šeimos nar ia i ar  paslaugų gavėjų organizac i jos  tur i  

gal imybę te ik t i  gr įžtamąj į  ryš į apie jų indiv idual ią bei kolektyvinę pat i r t į ,  įgytą 

programų ar pas laugų metu .  

  

 

 Rodikl iai  

5 Suinteresuotos ios šalys tur i  gal imybę pateik t i  g r įžtamąjį  ryš į  apie:  

a.  programas  

b.  paslaugas  

6 G r įž tamasis ryšys  gautas  iš :    

a.  f inansuoto jų,  

b.  paslaugų gavė jų  

yra dokumentuo jamas.  

 



 

Page 8 of 37 

4.  Socia l in ių pas laugų te ikėjas informuoja suinteresuotas šal is  apie 

vykdomas programas i r  te ik iamas pas laugas.  

 

 Rodikl iai  

7 Suinteresuotoms šal ims yra  pasiek iama informaci ja apie:   

a.  programų i r  paslaugų vystymą   

b.  p rocesus i r  procedūras 

c.  organizaci jos veik lą  

d.  a r tė jančius svarbius  įvyk ius  

e.  paslaugų gavė jų dalyvavimo gal imybes  

8 Suinteresuotos ios šalys yra supažindin tos su s iū lomomis programomis  

bei  paslaugomis .   

 

 

 Metinis planavimas  

Socia l inių pas laugų te ikėjas tur i  užt ik r in t i  l yderystę,  vadovavimą ir  stabi lumą 

organizac i joje tam, kad j i  galėtų įgyvendint i  savo  mis i ją .  Todėl  soc ial in ių pas laugų 

te ikėjas tur i  s iek t i  i r  iš la ikyt i  pas laugų te ik imo, p lėtros bei  vystymo ir  naujov ių  

d iegimo stabi lumą bei subalansuotą f inansų struktūrą. Met in is  p lanavimas yra 

svarbus š ių t iks lų įgyvendinimui bei kontro le i ,  todėl tur i  būt i  s iejamas su strategin iu 

planavimu.   

EQUASS Assurance kriterijai  

5.  Socia l in ių paslaugų te ikėjo administrac i ja  nustato ir  dokumentais  pagr indžia  

kasmetin io p lanavimo ir  peržiūros procesus.  

 

 Rodikl iai  

9 Procesas yra kasmet in is  i r  pagrįs tas dokumentais .   

10  Met in is  planavimo procesas yra:   

a.  įgyvendintas  

b.  peržiūr imas periodiškai   

 

6.  Planą sudaro:  

  metin ia i rezul tata i/ t iks lai   

  ve ik los , re ikal ingos met in iams t iks lams pas iekt i   

  organizac i jos veik lų  įgyvendin imo ir  rezultatų s tebėsena s iek iant 

metin ių t iks lų  

  metin io p lano rezul tatų peržiūrėj imo bei  koregavimo graf ikai  ir  

procedūros  
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 Rodikl iai  

11 Metinis  planavimas yra c ik l iškas procesas,  susidedant is  iš :   

a.  t iks lų/  uždavinių  

b.  pagrindinių veik lų  

c .  real ių  rezul tatų  

d.  t iks lų i r  uždavinių  peržiūros   

12  Met in is  planas yra patv i r t in tas vadovybės .   

 

 

 Nauda visuomenei  

Socia l inių pas laugų poveik į v isuomenei  lemia jų pr ig imtinis  pobūdis bei  te isn is  

jų reglamentavimas.  Socia l inių pas laugų te ik imo rezul tata i gal i  būt i  išre ikšt i 

organizac i jos k l ientų, su interesuotų šal ių,  f inansuotojų, bendruomenės 

pas i tenk inimo lyg iu bei pagr indin iais  veik los rezul tata is. Soc ia l inė 

organizac i jos atsakomybė soc ia l in iame sektor iuje yra la ikoma svarbiu pr inc ipu 

ir  ja i ,  ta ip pat  kaip ir  pas laugų gavėjų poreik iams tur i  būt i  sk ir iamas ypat ingas 

dėmesys.  

 

EQUASS Assurance kriterijai  

7 .  Socia l inių pas laugų te ikėjas įrodo organizac i jos  veik los  sėkmę ati t ikdamas 

visuomenės poreik ius  bei  lūkesč ius .   

 

 Rodikl iai  

13 Social in ių  paslaugų te ikėjas kaupia  grįžtamąj į  ryš į  apie organizaci ją iš  

visuomenėje  veik iančių  suinteresuotų šal ių .  

14  Social in ių  paslaugų te ikė jas  real ia is  rezul ta tais  į rodo  sėkmingą 

visuomenės poreik ių i r  lūkesčių tenkinamą .  

 

8.  Socia l in ių pas laugų te ikėjas įrodo organizac i jos soc ia l inę atsakomybę  

vykdymas veik las v isuomenės labui .   

 

 Rodikl iai  

15 Social in ių  paslaugų te ikėjas dalyvau ja  bendruomeninėse veik lose .  

16  Social inių paslaugų te ikėjas gal i  į rodyt i  savo veik la suteikęs pr idet inę 

vertę visuomenei .  
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2. PERSONALAS 

 

EQUASS kokybės principas  

Socia l ines paslaugas te ik ianč ios organizac i jos  vadovauja personalu i i r  koordinuoja 

jų darbą s iek iant  organizac i jos  veik los  t iks lų  įgyvendinimo i r  į  asmenį  or ientuotų  

pas laugų te ik imo. Organizac i jos yra įs ipareigojus ios įdarbint i  kval i f ikuotą,  re ik iamų 

žin ių, įgūdžių bei  kompetenc i j ų  tur inč ius darbuotojus.  Tok ios organizac i jos skat ina 

personalo bei  spec ia l is tų nuolat in io mokymosi,  vystymosi ,  dalyvavimo kul tūrą 

s iek iant  sute ik t i  naudą asmenims, gaunant iems pas laugas ,  bei  k i toms 

suinteresuotoms šal ims. Savo personalu i organizaci ja garantuoja saugias, sveikas 

ir  t inkamas darbo sąlygas.  

  

 Žmogiškųjų išteklių valdymas   

Lemiamas pas laugų te ik imo kokybės veiksnys pr ik lauso ne v ien t ik  nuo personalo 

kval i f ikaci jos  ir  jos  tobul in imo, bet  ir  nuo struktūr izuoto bei  skaidraus personalo 

atrankos proceso.  Ne mažiau svarbu darbuotojams ir  savanor iškai d irbant iems 

asmenims yra ir  t inkamos darbo sąlygos tam, kad j ie galėtų ne t ik  gerai  at l ik t i  savo 

pareigas , bet  ir  savo darbe semtis  įkvėpimo .  

 

 

9. Socia l in ių pas laugų te ikėjas tur i  personalo atrankos bei  iš la ikymo pol i t iką,  

kur i  užt ik r ina t inkamą kval i f ikuoto,  re ik iamas kompetenc i jas ,  įgūdžius bei  

žin ias  tur inč io personalo atranką.     

 

 Rodikl iai  

17 Social in ių  paslaugų te ikėjas tur i  dokumentais  pagrįs tą :   

a.  personalo a trankos  pol i t iką  

b.  personalo a trankos  kr i ter i jus   

c .  personalo įdarbinimo procesą  

d.  personalo lygybės i r  nediskr iminavimo pol i t iką  

18  Persona l o  a trankos  i r  i š la ikymo pol i t ika  remiasi  tok ia is  k r i te r i ja is  kaip:   

a.  ž in ios  

b.  įgūdžiai   

c .  kompetenci jos  
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10. Soc ia l inių pas laugų te ikėjas veik ia, la ikydamasis šalyje veik ianč ių teisės 

aktų,  užt ik r ina t inkamas darbo sąlygas,  at i t inkamą personalo lyg į  be i  

pakankamą darbuotojų skaič ių ir  t inkamą personalo bei  savanor iškai  

d irbanč iųjų darbuotojų at lyg in imų sis temą.  

 

 Rodikl iai   

19 Social in ių  paslaugų te ikėjas tur i  dokumentais  pagrįs tus :   

a.  pol i t ikos k rypt is ,  suderintas su šaly je veik ianč ia darbo te isės aktų  

sis tema  

b.  organizaci jos pol i t iką,  užt ikr inančią  pripažinimą už pasiek imus:  

i .  personalo  

i i .  savanorių  ( je i  organizaci jo je  di rba savanoria i )  

20 Social in ių  paslaugų te ikėjas įvert ina darbo sąlygas:   

a.  adminis t rac i jos  

b.  personalo  

c .  savanorių  ( je i  organizaci jo je  di rba savanorių)   

 

 

 Personalo kvalif ikacija ir tobulinimas  

Lemiami veiksnia i,  užt ik r inantys kokybiškų pas laugų te ik imą, yra personalo 

kval i f ikaci ja  ir  kompetenc i ja ,  išs i lavin imo lygmuo bei  personalo mokymas.  Labai 

svarbu, kad k iekvienas pas laugų te ikėjas turėtų s is teminį požiūr į  į  personalo ,  

te ik ianč io pas laugas,  atranką bei  to l imesnį jų profes inį  tobulėj imą. Soc ial in ių 

pas laugų te ikėjas turėtų užt ik r in t i ,  jog personalas tur i  pakankamai pat ir t ies  ir  

spec if in ių žin ių pr isk ir toms funkci joms at l ik t i  bei  gal i  i r  yra skat inami naudot is  

te ik iama parama ir  tobul in imosi gal imybėmis. Organizaci jose tur i  būt i  ta ikomas 

sisteminis  požiūr is  ident i f ikuojant  personalo mokymosi ir  tobul inimosi poreik ius .   

 

 

EQUASS Assurance kriterijai  

 

11. Socia l in ių pas laugų te ikėjas moko visą personalą, remdamasis personalo 

mokymosi bei kval i f ikaci jos  tobul in imo planu ir  ver t ina mokymosi  

efektyvumą.  
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 Rodikl iai  

21 Personalo mokymo,  kval i f ikac i jos tobul in imo i r  šiai  veik la i  sk i r iamos  

paramos planas yra :    

a.  pagrįs tas  dokumentais  

b.  vert inamas kasmet  

22 Social in ių  paslaugų te ikėjas:   

a.  darbuoto jų dalyvavimą įvai r iose mokymosi  veik lose į rodo į rašais   

b.  vert ina mokymų veik los efektyvumą (remiamasi  personalo i r  k i tų  

suinteresuotų šal ių gr įž tamuoju ryš iu )  

 

12.  Socia l in ių pas laugų te ikėjas nustato re ikalav imus personalo 

kompetenc i joms ats ižvelg iant į  pr isk ir iamas pareigybes bei  darbuotojų 

at l iekamas funkci jas  ir  š iuos re ikalavimus vert ina kasmet .  

 

 Rodikl iai  

23 Reikalavimai  personalo  kompetenci joms yra :   

a.  ident i f ikuot i  

b.  t iks l ia i  apibrėžt i  

c .  pagrįs t i  dokumentais  

d.  įvert inami kasmet  

24 Darbuoto jų,  kur ie  yra t ies iogiai  susi ję  su paslaugų te ik imu asmenims,  

veik la  yra peržiūr ima  periodiškai .    

 

 

 Personalo įtraukimas  

Personalo į t rauk imo esmė yra sudaryt i  są lygas darbuotojams sus ibendraut i  su 

savo kolegomis, vadovais bei bendruomene, kur ioje organizac i ja veik ia. Čia taip 

pat  kalbama apie tok ios apl inkos ir  mikrok l imato kūr imą,  kur iame darbuotoja i  iš  

t ik rųjų būt i  motyvuot i  s iet i  sa ve su organizac i ja ir  kur iems rūpėtų savo darbą 

at l ik t i  gera i .  Tai  koncepc i ja,  kur i  sujungia lankstumą, pokyč ius ir  nuolat in į  

ger in imą, ta i yra v isa, k as re išk ia būt i  darbdaviu ir  darbuotoju XXI amžiaus 

darbo v ietoje. Darbuotojų į t rauk imo strategi jos įg a l ina žmones dirbt i  ta i ,  ką j ie  

ger iaus ia i  sugeba, pr ipažįs tant ,  jog tai  įmanoma  t ik  tok iu atveju, je i  darbuotoja i  

jauč ias i gerbiami,  į t rauk iami,  išgi rst i ,  j iems yra t inkamai vadovaujama ,  j ie  yra 

vert inami savo kolegų bei  vadovų.  
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13. Socia l inių paslaugų te ikėjas pr ipažįsta darbuotojus kaip  gr įžtamojo ryš io 

apie organizac i jos veik lą, paslaugų i r  personalo kval i f ikaci jos tobul in imą 

šalt inį .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Socia l in ių pas laugų teikėjas tur i  personalo pas i tenk inimo ir  motyvaci jos  

did in imo mechanizmus.  

 

 Rodikl iai  

27 Social in ių  paslaugų te ikė jas matuo ja ,  f iksuoja i r  peržiūr i  personalo 

pasi tenkinimą i r  motyvaci ją .  

28  Social in ių  paslaugų te ikėjas įd iegia darbuoto jų pr ipažinimo mec hanizmus.   

 

 Rodikl iai   

25 Social in ių  paslaugų te ikėjas tur i  pol i t iką i r  p r ocedūras ,   apibrėžianč ias  

aktyvų  darbuoto jų į t raukimą  į :   

-  paslaugų planavimą  

-  paslaugų ver t in imą  

26  Social in ių  paslaugų te ikėjas:   

-    daro į rašus apie  personalo  į t raukimą i r  dalyvavimą,  i r  f iksuo ja  

gr įžtamąjį  ryš į  iš  personalo  

-   naudoja darbuoto jų gr įž tamąjį  ryš į ,  p lanuodamas personalo  

kval i f ikac i jos tobul in imą st rateginiuose bei  met in iuose planuose  
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3. TEISĖS 

 

EQUASS kokybės principas  

Organizac i jos , te ik iančios soc ia l ines pas laugas, yra įs ipareigojus ios g int i  i r  skat int i  

asmenų, kur ie yra te ik iamų pas laugų gavėja i ,  te is ių įgyvendin imą užt ik r inant lyg ias  

gal imybes, v ienodą požiūr į  į  k iekvieną, pasir ink imo te isę, apsisprendimo la isvę ir  

lyg iate is į  dalyvavimą.  Organizac i jos, teik ianč ios soc ia l ines paslaugas,  užt ik r ina 

asmens informuotumą, pr i ta iko ant idiskr iminac inius bei pozi tyvius veiksmus 

te ikdamos savo pas laugas.  Šis įs ipareigoj imas yr a a išk ia i  išre ikštas visose 

pas laugų plėtoj imo ir  te ik imo elementuose bei ats isp indi  soc ia l in io pas laugų te ikėjo 

vertybėse .   

 

 Teisės ir pareigos  

Pagr indinė organizac i jos, te ik iančios pas laugas soc ial in iame sektor iuje, vertybė 

yra įs ipareigoj imas  gint i  i r  skat int i  k l ientų teises į  l yg ias gal imybes, v ienodą požiūr į  

juos,  l yg iate is į  jų dalyvavimą,  sudaryt i  są lygas informuotam pas ir ink imui  ir  

sut ik imui  bei įgyvendint i  ant id iskr iminac ines ver tybes.   

 

 

EQUASS Assurance kriterijai  

15. Social in ių pas laugų te ikėjas  užt ik r ina,  jog asmenų, kur iems te ik iamos 

pas laugos,  te isės apibrėžtos Teis ių chart i joje,  kur i  sudaryta remiant is  

Europos Sąjungos Pagr indinių Teis ių Char t i ja ,  Europos Tarybos Žmogaus  

te is ių  i r  pagr indin ių la isvių  apsaugos konvenc i ja  ir  k i tomis  tarptaut inėmis 

žmogaus te is ių konvenc i jomis,  ypač tomis,  kur ios  parengtos Jungtin ių Tautų 

Organizac i jos .   

 

 Rodikl iai  

29 Social in ių  paslaugų te ikėjas tur i  dokumentais  pagrįs tus :   

a.  asmenų, kur iems te ik ia paslaugas,  te is ių  chart i ją  

b.  char t i ją,  kur i  at i t inka tarptaut ines žmogaus te is ių konvenci jas  

30  Personalas ,  ta ip pat  i r  savanoria i  yra supažind int i  su aptarnau jamų 

asmenų teisėmis i r  pareigomis.   
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16. Soc ia l in io sektor iaus pas laugų te ikėjas informuoja asmenį ,  pr ieš  

pas laugų te ik imo pradžią ,  apie jo / jos  te ises ir  pare igas,  ypač apie v ienodą 

požiūr į  į  asmenį  nepaisant jo amžiaus,  neįgalumo, lyt ies , rasės,  re l ig i jos  i r  

seksual inės or ientac i jos.    

 

 Rodikl iai  

31 Social in ių  paslaugų te ikėjas gal i  į rodyt i ,  jog asmuo,  kur iam teik iamos 

paslaugos,  yra informuotas apie  jo te ises i r  pareigas.   

32 Asmenys,  kur iems te ik iamos paslaugos, yra susipažinę  su savo te isėmis 

i r  pareigomis.  

 

17. Socia l in ių pas laugų te ikėjas tur i  skundų valdymo s istemą, kur i oje  

regis truoja pas laugų gavėjų ,  pirkėjų ir  k i tų svarbių suinteresuotų šal ių 

gr įžtamąj į  r yšį  apie organizaci jos veik lą.   

 

 Rodikl iai  

33 Social in ių  paslaugų te ikėjas tur i  dokumentais  pagrįs tą  skundų valdymo 

s is temą,  kur i  užt ikr ina skaidrų i r  ob jektyvų tyr imą.  

34  Social in ių  paslaugų te ikėjas  rodo rezul tatų skaidrumą skundų valdymo 

sis temoje.   

 

 

  Apsisprendimo teisė  

Teisė la isvai aps ispręst i  yra tarptaut inės te isės pr inc ipas,  kur is  dek laruoja ,  

jog tautos tur i  te isę la isvai  aps ispręst i  dėl  savo suvereniteto ir  tarptaut in io 

pol i t in io statuso be išor inės pr ievartos ar k iš imosi.  Platesniąja  prasme la isvo 

aps isprendimo te isė re išk ia la isvą veiksmų pobūdžio pas ir ink imą nelemiamą  

jok ios  išor inės pr ievar tos.    

 

18. Soc ial in ių pas laugų te ikėjas gerbia esminę asmens, kur iam te ik iamos 

pas laugos,  te isę pač iam aps ispręst i .  Asmenys la isvai re išk ia  savo pol i t ines 

pažiūras,  la isvai vysto savo ekonominį ,  soc ia l in į  i r  kul tūr in į potenc ialą .  

 

 Rodikl iai  

35 Social in ių  paslaugų te ikėjas demonst ruo ja pr i tar imą  asmens, kur iam 

teik ia paslaugas,  apsisprendimo la isvei .   

36 Social in ių  paslaugų te ikėjas  kasmet į ve r t ina savo veik los  rezul tatus ,  

susi jus ius su asmens la isvo apsisprendimo bei  pasi r ink imo teis ių  

užt ikr in imu .   
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19.  Socia l in ių paslaugų te ikėjas padeda asmeniu i,  kur iam te ik iamos 

pas laugos,  renkant is  bei  susis iek iant su advokatais  ir /ar  paramą te ik ianč ia i s 

asmenimis.  

 

 Rodikl iai  

37 Social in ių  paslaugų te ikė jas  informuoja asmenis,  kur iems te ik ia 

paslaugas,  kaip j ie gal i  sus is iekt i  su advokata is  i r /a r paramą teik ianč iais  

asmenimis .  

38 Social in ių paslaugų te ikė jas kasmet į ver t ina savo veik los rezul tatus  

ats ižvelgiant  į  ta i ,  kaip  organizaci ja palengvina asmenims, kur iems teik ia  

paslaugas, susis iek imą su advokatais  i r /a r paramą teik iančiais  

asmenimis .    
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4. ETIKA 

 

EQUASS kokybės principas: 

Organizac i jos , te ik iančios soc ia l ines pas laugas, veik ia vadovaudamos ios  Et ikos 

kodeksu,  gerbianč iu pas laugų gavėjų,  jų  šeimų ar  g lobėjų orumą, g inančiu juos nuo 

d idelės r izikos,  apibrėžianč ios re ikalavimus kompetenc i joms organizac i joje,  

skat inanč iu soc ia l inę te isybę .  

 

 Etikos politika 

Et ikos pol i t ika sk ir ta spec ia l is tams, d i rbant iems organizac i joje, te ik ianč ioje 

soc ia l ines pas laugas. Tai profes in ių kr i ter i jų  kodeksas, kur iame aptart i  te is ingumo 

ir  pare igos aspekta i specia l is tams bei pr incipų ir  vertybių r ink inys,  

reglamentuojant is elges į pagal tok ius pr inc ipus kaip konf idenc ia lumas, te is ingumas,  

pr ivatumas ir  sąžin ingumas.  

 

EQUASS Assurance kriterijai  

20. Social in ių pas laugų te ikėjas apibrėžia bei dokumentais  pagr indžia et ikos 

pol i t iką, kur i  gr indžiama pagarba asmenims, kur iems te ik iamos pa slaugos bei  

užt ik r ina š ių asmenų  orumą, apsaugo juos nuo nepagr įs tos r izikos ir  skat ina  

soc ia l inį  te is ingumą.   

 

 Rodikl iai  

39 Social in ių  paslaugų te ikėjas tur i  dokumentais  pagrįs tą  et ikos pol i t iką,  

kurio je a ts ispindi  pagarba asmenų, kur iems teik iamos paslaugos,  orumui  

i r  kur i  apsaugo juos  nuo nepagrįs tos r i z ikos .  

40  Social in ių  paslaugų te ikėjas  in formuoja personalą ( įskai tant  i r  savanorius ,  

je i  o rganizaci jo je  j ie  d i rba )  apie įs ta igos  et ikos  pol i t iką  bei  pr inc ipus i r  

vertybes,  kur iomis remiant is  yra  te ik iamos paslaugos .  

 

21. Socia l in ių pas laugų te ikėjas d isponuoja pr iemonėmis ,  kur iomis gal i  

užk irst i  ke l ią  bet  kok ia i pas laugų gavėjų f iz inei ,  ps ichologinei ar  f inans inei  

pr ievar ta i .  

 

 Rodikl iai   

41 Social in ių  paslaugų te ikėjas tur i :  

a.  dokumentais  pagrįs tą  pol i t iką,  kur i  užkerta kel ią  bet kok ia i  



 

Page 18 of 37 

pas laugų gavėjų   f izinei,  ps ichologinei bei  f inans inei  pr ievarta i   

b.  p rocedūras,  kur iomis užkertamas kel ias  bet  kok ia i  pas laugų 

gavėjų   f izinei,  ps ichologinei  bei  f inans inei  pr ievar tai  

42  Social in ių  paslaugų te ikėjas įvert ina pol i t ikos,  padedančios užki rs t i  kel ią 

bet kok iai  pas laugų gavėjų   f izinei ,  ps ichologinei  bei f inans inei 

pr ievar ta i  efektyvumą .  

 

22. Social in ių pas laugų teikėjas te ik ia pas laugas saugioj e apl inkoje 

užt ik r indamas f izinę  asmenų,  kur iems te ik iamos pas laugos  be i  jų  šeimos 

nar ių ar  g lobėjų apsaugą.   

 

 Rodikl iai   

43 Social in ių  paslaugų te ikėjas tur i  dokumentais  pagrįs tą :   

a.  sveikatos i r  saugos planą  k iekv ieno je paslaugų te ik imo vieto je   

b.  procedūras,  kur ios užt ikr ina saugią apl inką i r  f iz in į  asmenų, kur iems 

te ik iamos paslaugos, saugumą   

44  Social in ių  paslaugų te ikėjas  ident i f ikuo ja :   

a.  priemones,  užt ik r inančias  saugią i r  sveiką apl inką k iekvieno je  

paslaugų te ik imo vieto je   

b.  kasmet at l ieka gerin imo veiksmus s iek iant  užt ikr int i  saug ią i r  sveiką  

apl inką   

 

23. Social in ių pas laugų te ikėjas  nustato, pagr indžia dokumentais,  stebi  ir  

vert ina pr incipų,  vertybių ir  procedūrų r ink inį ,  kur is  sąlygoja organizac i jos  

e lgseną pas laugų te ik imo metu  ats ižvelgiant  į  tok ius  aspektus kaip 

konf idenc ia lumas, te is ingumas, pr ivatumas ir  sąžin ingumas .   

 

 Rodikl iai  

45 Social in ių  paslaugų te ikėjas tur i  apibrėžtą  pr inc ipų,  vertybių i r  p rocedūrų 

r ink in į  (Et ikos  kodeksą),  sk i r tą  užt ik r in t i  i r  reglamentuot i  o rganizaci jos  

elgseną te ik iant  paslaugas .  

46  Personalas ( ta ip pat  i r  savanoria i ,  je i  j ie  organizaci jo je di rba)  yra  

supažindint i  su pr inc ipų,  vertybių i r  p rocedūrų r ink in iu,  kur is  

reglamentuo ja organizac i jos elgseną te ik iant  paslaugas.  

 

24. Socia l in ių pas laugų te ikėjas  apibrėžia, pagr indžia dokumentais, s tebi ir  

vert ina procedūras,  sk ir tas  užt ik r in t i  pas laugų gavėjų  duomenų bei  pas laugų,  

kur ios  j iems yra te ik iamos, konf idenc ia lumą.   

 

 Rodikl iai   
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47 Social in ių  paslaugų te ikėjas tur i  pol i t iką bei  procedūras ,  sk i r tas:   

a.  informaci jos konf idenc ialumo apie asmenis,  kur iems te ik iamos 

paslaugos,  užt ik r in imui  

b.  informaci jos  apie asmenis,  kur iems teik iamos paslaugos,  

regis travimui    

c .  pr ie igai  prie asmens duomenų  

48  Social in ių  paslaugų te ikėjas peržiūr i :   

a.  bent  kartą  per  dvejus  metus kar tu su darbuoto jais  bei  asmenimis,  

kur iems teik iamos paslaugos, organizaci jos konf idencialumo 

pol i t iką   

b.  bent  kartą  per  dvejus  metus kar tu su darbuoto jais  bei  asmenimis,  

kur iems teik iamos paslaugos, organizaci jos konf idencialumo 

procedūras  

 

 

 

 Funkcijos ir atsakomybės  

Skir t ingų funkci jų  i r  atsakomybių  bei  ryš ių tarp jų  ident i f ikavimas organizac i jo je, 

skat ina komunikaci jos  su asmenimis,  kur iems yra teik iamos paslaugos, skaidrumą, 

atskaitomybę bei efektyvumą.  Ypat ingai  tada, kai socia l in is procesas yra 

kompleksin is  mult id isp l in iniu  požiūr iu ,  funkci jų  i r  a tsakomybių ident i f ikavimas gal i  

pr is idėt i  pr ie  koordinuoto pas laugų te ik imo efektyvumo.      

 

EQUASS Assurance kriterijai  

25.   Socia l in ių pas laugų te ikėjas nustato personalo,  kur is  adminis truoja,  

planuoja,  te ik ia, remia bei  vert ina pas laugų te ik imą k l ientams, funkci jas ,  

atsakomybes ir  įga l ioj imus bei  tarpusavio ryš ius.    

 

 

 Rodikl iai  

49 Social in ių  paslaugų te ikėjas:   

a.  nusta to adminis t rac i jos  funkci jas  i r  atsakomybes  

b.  pr isk i r ia adminis trac i ja i  funkci jas  bei  atsakomybes  

50 Social in ių  paslaugų te ikėjas :  

a.  nusta to darbuoto jų funkci jas  i r  atsakomybes , t ies iogiai  sus i jus ias 

su paslaugų te ik imu  k l ientams 

b.  pr isk i r ia darbuoto jams funkci jas  i r  a tsakomybes , t ies iogiai  

susi jus ias su paslaugų te ik imu k l ientams   
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5. PARTNERYSTĖ 

 

EQUASS kokybės principas: 

Organizac i jos , teik iančios soc ial ines pas laugas, veik ia bendradarbia udamos su 

v iešojo bei pr ivataus sektor iaus įs ta igomis, darbdaviais , darbuotojų ats tovais ,  

f inansuotoja is ,  pas laugų užsakovais,  ne įgal iųjų organizac i jomis bei  asmenimis,  

kur iems yra te ik iamos pas laugos,  v iet ine bendruomene ,  še imomis bei  g lobėja is  

siekdamos sudaryt i  sąlygas pas laugų tęst inumui ir  tok iu būdu  pas iekt i  daug 

efektyvesnį pas laugų poveik į bei  kurt i  a tv iresnę visuomenę .  

 

 Paslaugų teikimo partneriai  

Informacin ių technologi jų  pr i ta ikomumo augimas visuomenėje,  re ikalavimas 

efektyvia i  naudoti  iš tek l ius  bei  žin ias  i r  pas laugų gavėjo įgal in imas,  re ikalauja 

užt ik r int i  bendradarbiavimą informavimo, s trategin ėje  bei  pas laugų te ik imo sr i tyse .  

Todėl organizac i jos tur i  veik t i ,  bendradarbiaudamos su v iešojo bei pr ivataus 

sektor iaus įs ta igomis,  darbdavių ir  darbuo tojų atstovais , f inansuotoja is ,  k l ienta is , 

k l ientus atstovaujančiomis organizac i jomis ,  viet ine bendruomene ,  še imomis ir  

g lobėja is.  Bendradarbiavimas te ik iant  soc ia l ines pas laugas tur i  sukurt i  p r idėt inę  

vertę ir  ta i  tur i  ats isp indėt i  pas laugų te ik imo rezul t atuose.  

 

EQUASS Assurance kriterijai  

26. Socia l in ių pas laugų te ikėjas ,  te ikdamas paslaugas,   bendradarbiauja su 

k itomis organizac i jomis . 

 

 Rodikl iai  

51 Social in ių  paslaugų te ikėjas ,  te ikdamas paslaugas asmenims,  

bendradarbiau ja  su:   

a.  soc ial in ia is  partneria is   

b.  f inansuoto jais  

c .  neįgal ių jų organizaci jomis  ( je i  social in ių paslaugų te ikė jas  

te ik ia paslaugas neįgal ies iems)  

52  Social in ių  paslaugų te ikėjas regul iar ia i  į vert ina pridėt inę vertę ,  

gaunamą iš  bendradarb iavimo  paslaugų te ik imo sr i ty je .  
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27. Socia l in ių pas laugų te ikėjas ,  plėtodamas pas laugas ,  bendradarbiauja su  

pas laugų gavėja is ,  paslaugų p irkėja is ir  k i tomis suinteresuotomis šal im is.   

 

 Rodikl iai  

53 Social in ių  paslaugų te ikėjas ,  p lė todamas paslaugas ,  į t raukia:    

a.  asmenį ,  kur iam yra te ik iamos paslaugos ,  bei  jo  ats tovus  

b.  paslaugų pi rkė jus  

c .  f inansuoto jus  

54 Social in ių  paslaugų te ikėjas,  ver t indamas poreik ius,  į t raukia  svarbias 

išorės  suinteresuotąs ias šal is .    
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6. DALYVAVIMAS  

 

EQUASS Kokybės principas:  

Organizac i jos ,  te ik ianč ios soc ia l ines  paslaugas,  skat ina pas laugų gavėjų  

dalyvavimą bei  integrac i ją  v isuose organizac i jos  lyg iuose bei  bendruomenėje. 

Socia l inių pas laugų te ikėja i  į t rauk ia pas laugų gavėjus  į  pas laugų te ik imo komandą 

kaip aktyvius nar ius.  Siek dami l yg iateis io asmenų dalyvavimo bei  integrac i jos,  

soc ia l inių pas laugų teikėjai  turėtų palengvint i  asmenų,  kur iems teik iamos 

pas laugos,  įgal in imą.  Soc ia l in ių pas laugų te ikėja i konsul tuojasi su  pas laugų 

gavėjus  atstovaujanč ia is asmenimis bei jų grupėmis,  s iekdami sute ik t i  v isą 

re ik iamą paramą  atstovaujant  pas laugų gavėjo te ises ,  šal inant  k l iū t is ,  šviečiant  

v isuomenę, aktyvia i  skat inant lyg ių gal imybių užt ik in imą .    

 

 Kliento dalyvavimas 

Esminis  veiksnys,  lemiant is  socia l in ių programų sėkmę, yra pas laugų gavėjų  

įgal inimas ir  skat in imas aktyvia i  dalyvaut i  j iems te ik iamų pas laugų procese.  

Paslaugų teikėjai  užt ik r ina pas laugų gavėjų dalyvavimą,  nustatydami procedūras ,  

užt ik r inanč ias k l ientų įgal inimo  skat in imą bei pr iemones.  Visa ta i padeda sukurt i  

kultūrą, kur iai  esant  soc ial in ių pas laugų te ikėj as įgal ina pas laugų gavėją  būti  

savarank išku ir  pač iam atstovaut i  savo te ises.    

 

EQUASS Assurance kriterijai  

28. Socia l in ių pas laugų te ikėjas į t rauk ia k l ientus kaip aktyvius dalyvius į  

p lanavimą ir  įvert in imą, kur is paremtas nuolat vykdomu dia logu tarp pa s laugų 

gavėjo ir  pas laugų te ikėjo pas laugų valdymo procese ir  apima  tok ias  

sąvokas kaip poreik ia i ,  pas laugos bei kokybės vert in imas.  

 

 Rodikl iai  

55 Social in ių paslaugų te ikėjas tur i  pol i t iką i r  p rocedūras ,  sk i r tas ak tyviam 

k l iento  į t raukimui  į :  

a.  poreik ių  ver t in imą  

b.  paslaugų planavimą   

c .  paslaugų įver t in imą  

56  Paslaugų gavė jai  dalyvau ja:  

a.  vert inant individual ius poreik ius  

b.  p lanuojant  individual ias  paslaugas  
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c.  vert inant gautas paslaugas  

 

 

29. Socia l in ių pas laugų te ikėjas kasmet vykdo k l ientų dalyvavimo įver t in imą 

ind iv idual iu  ir /ar  grupin iu požiūr iu .  

 

 Rodikl iai   

57 Priemonės, veik los i r  dalyvavimo pol i t ika  yra sutarta  su paslaugų gavėjais  

ar jų  a ts tovais .   

58  Social in ių  paslaugų te ikė jas  kasmet peržiūr i  p r iemones, veik las i r  

dalyvavimo pol i t iką,  sk i r tą  paslaugų gavė jams .    

 

 Paslaugų gavėjo įgalinimas  

Kl ientas, kur is netur i  gal imybės būt i  savarank išku, dažnai  tampa pr ik lausomas 

nuo įva ir ios  labdaros ar  pašalpų .  Negalėdamas būt i  vis iškai  už save atsak ingas 

ir  f inans iškai  nepr ik lausomas ,  asmuo netenka pas it ikėj imo savimi .  Tai  gal i  

sukel t i  ps ichologines, soc ia l ines ir  net  ps ichikos sveikatos problemas.  

Įgal in imas yra procesas, padedantis  k l ientams pas inaudoti  esamomis 

gal imybėmis,  savarank iškai arba pas i te lkdami į  pagalbą k itus  žmones ,  kur ie 

dal i jasi  savo pat i r t im i,  kaip š iomis gal imybėmis pasinaudot i .  Įgal in imas  ta ip pat  

apima aktyvius bandymus užk irst i  kel ią mėgin imams paneigt i  egzistuojanč ias  

gal imybes. Įgal in imas taip pat  apima savarank iškumo įgūdžių  ugdymą i r  

vystymą ,  siek iant užt ik r int i ,  jog ate ityje nebūtų pr ik lausomas  nuo labdaros ar  

išmokų. Efektyvia i  inic i juot i  bei  įgyvendint i  š į procesą gal i  būt i  pakankamai 

sudėtinga ,  tač iau esama daug sėkmingo  įga l in imo  pavyzdžių .  Įgal in imas gal i  

būt i  pas iek iamas įvair iais  būdais  –  viena svarbiaus ių sąlygų –  ak tyvus pat ies 

asmens dalyvavimas.   

 

Kokybės užtikrinimo kriterijai  

 

30.  Socia l in ių pas laugų te ikėjas nustato konkreč ias pr iemones,  sk ir tas  

pas laugų var totojams ,  s iek iant užt ik r int i  jų įgal inimą bei  ger int i  jų s i tuac i ją  

bendruomenėje.    

 

 Rodikl iai  

59 Social in ių  paslaugų te ikėjas sudaro sąlygas s is temingam i r  individu l iam 

paslaugų gavė jo įgal in imui .  

60  Social in ių  paslaugų te ikė jas  pasiekė real ių  rezul tatų  s t ipr indamas 

asmenų, kur iems teik iamos paslaugos,  įgal in imą.    
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31.  Socia l in ių pas laugų te ikėjas nustato konkreč ias pr iemones,  sk ir tas  

sukurt i  įgal inanč ia i apl inkai .   

 

 Rodikl iai  

61 Social in ių  paslaugų te ikėjas yra  ident i f ikavęs  pr iemones, sk i r tas sukurt i  

įgal inančią apl inką organizaci jo je .   

62  Social in ių paslaugų te ikėjas moko personalą st ip r int i  i r  p r is idėt i  pr ie   

paslaugų gavė jų įgal in imo.  
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7. ORIENTACIJA Į ASMENĮ  

 

EQUASS kokybės principas: 

Socia l ines  pas laugas te ik ianč ios organizaci jos ,  įgyvendindamos savo veik lą  i r  

procesus,  s iek ia  užt ik r int i  geresnę  paslaugų gavėjų  gyvenimo kokybę,  at i t inkanč ią  

esamų  be i potenc ia l ių  k l ientų poreik ius,  bei  lūkesč ius .  Soc ial in ių  pas laugų te ikėja i  

rodo pagarbą  asmen iu i ,  į t raukdam i  j į  į  savęs įvert inim o procesą ,  sudarydami 

gal imybę j iems te ik t i  gr įžtamąj į  r yšį  bei įvert in imą ,  vert indamos asmeninius bei  

pas laugų t iks lus ,  a ts ižvelgdamos į  pas laugų gavėjo  f izinę bei soc ia l inę apl inką.  

Vis i procesai yra nuolat  peržiūr imi .   

 

 K l ientų poreikių identif ikavimas  

Organizac i jos ,  te ik iančios soc ial ines pas laugas, vykdo procesus, ati t inkanč ius  

pas laugų gavėjų ,  pas laugų p irkėjų ir  potenc ia l ių  pas laugų var totojų poreik ius.  

Todėl  esamų ir  potencial ių  k l ientų poreik ių ident i f ikavimas yra esminis  ve iksnys,  

lemiant is  programų vyst imąs i  i r  pas laugų te ik imą. Bes ikeič iantys  poreik ia i  

re ikalauja adekvač ios reakci jos į  juos, kad te ik iamos paslaugos  at i t ik tų k l ientų 

ateit ies poreik ius.    

 

EQUASS Assurance kriterijai  

32. Socia l inių paslaugų te ikėjas parenka programas, kur ios yra pagr įstos 

poreik ių vert in imu toje v ietoje,  kur i  yra patogiaus ia i  pr ieinama k l ientu i ,  jo šeimai  

bei  asmenims, kur ie k l ientu rūpinasi .    

 

 Rodikl iai  

63 Social in ių  paslaugų te ikėjas yra ident i f ikavęs poreik ius:  

a.  Esamų paslaugų gavė jų  ( in formaci ja neturėtų  būt i  senesnė nei  3  

metai )   

b.  potencial ių k l ientų ,  kur iems neseniai  buvo suteik tos paslaugos 

( in formaci ja  neturėtų būt i  senesnė ne i  3  metai )   

 

64 Social in ių paslaugų te ikėjas s iū lo savo paslaugas k l ient ams ,  jo šeimų 

nariams ar  jų  globė jams patogiausiai  pasiek iamoje vie to je .  
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33. Socia l inių pas laugų te ikėjo vykdomos programos at i t inka ident i f ikuotus 

pas laugų gavėjų poreik ius bei  programos t iks lus.     

 

 Rodikl iai  

65 Social in ių  paslaugų te ikėjas yra ident i f ikavęs   

a.  f inansuoto jų   

b.  ki tų svarbių  suin teresuotų šal ių  

poreik ius vykdomų p rogramų atžvi lg iu  

66  Social in ių  paslaugų te ikėjas nusta to esamų program ų  sėkmės rodik l ius:   

a.  programos t iks lų įgyvendinimo požiūr iu  i r  

b.  paslaugų gavė jų  poreik ių at i t ik imo požiūr iu   

 

 

 Individualus planavimas  

Socia l inės pas laugos yra sukurtos pagal ident i f ikuotus paslaugų gavėjų  pore ik ius ir  

norus. Organizaci ja,  anal izuodama poreik ius , lūkesč ius ir  gal imybes,  gal i  

suprojektuot i  savo pas laugas ta ip,  kad jos  at l ieptų k l ient ų  lūkesč ius ir  pore ik ius .  

 

EQUASS Assurance kriterijai  

34. Socia l in ių pas laugų te ikėjas valdo indiv idual ius  procesus,  kur ie vykdomi 

pagal ind iv idual ius  k iekvieno pas laugų gavėjo poreik ius .  

 

 

 Rodikl iai  

67 Social in ių  paslaugų te ikė jas  te ik ia  paslaugas, at i t inkančias  paslaugų 

gavė jų  poreik ius.  

68  Ident i f ikuotus paslaugų gavė jo poreik ius i r  lūkesčius  social in ių paslaugų 

te ikė jas  aprašo Individual iame kiekvieno paslaugų gavė jo Plane.   
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35. Soc ia l in ių pas laugų te ikėjas  paslaugų p lanavimą,  at i t inkant į    

ident i f ikuotus k l ientų poreik ius ir  lūkesč ius ,  dokumentuoja Individual iame 

Plane.   

 

 

 Rodikl iai   

69 Individualus Planas sudarytas iš :  

a.  asmeninių t iks lų,  kur iuos  k l ientas  norėtų  pasiekt i  

b.  bendrų t iks lų   

c .  konkrečių,  pamatuo jamų uždavinių   

d.  metodų/  būdų/ intervenci jų,  kur ios turėtų būt i  panaudotos  

e.  paslaugas te iks iančio  personalo sudėt ies bei  darbuoto jų 

atsakomybių  pr iskyr imo.  

70  Kiekvienas Individualus  Planas yra suderin tas  su paslaugos gavė ju ar  jo  

g lobėju.   
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8. KOMPLEKSIŠKUMAS  

 

EQUASS kokybės principas: 

Organizac i jos , te ik iančios soc ia l ines paslaugas, užt ik r ina, kad paslaugų  gavėjams 

yra pr ie inamas   hol is t iniu bei bendruomenin iu požiūr iu gr įstų pas laugų tęst inumas .  

Paslaugų tęst inumas vert ina visų pas laugų gavėjų,  potenc ia l ių par tner ių ,  ta ip pat ir  

viet inės bendruomenės, darbdavių bei k i tų  suinteresuotų šal ių indel į .  Pas laugų 

tęs t inumas t runka nuo ankstyvos ios in tervenci jos  fazės  ik i  paramos bei  pala ikymo 

etapo, kur is vykdomas pas laugai pasibaigus . Paslaugos tur i  būt i  teik iamos 

daugiadisc ip l in in iu  pagr indu sudarytos komandos  arba bendradarbiaujant su 

k itomis organizac i jomis, pas laugų teikėja is ar darbdaviais .  

 

 Paslaugų teikimo procesas   

Visose soc ia l ines pas laugas te ik ianč iose organizaci jose tur i  b ūt i  pas laugų te ik imo 

procesų s istema ,  kur ią būt ina  valdyt i  bei tobul int i .  Kai kur ie š ių procesų yra labai  

svarbūs ir  lemiantys  organizac i jos  sėkmę. Dažnai  organizac i jos  sėkmei svarbių 

procesų valdymas yra pask irs tytas atsk ir iems  depar tamentams ar funkcin iams 

padalin iams bei  re ikalauja ypat ingo dėmesio.  

 

EQUASS Assurance kriterijai  

36.  Socia l in ių pas laugų te ikėjas ident i f ikuoja,  dokumentais  pagr indžia ir  

pala iko pagr indinius pas laugų te ik imo procesus ,  at i t inkančius  organizaci jos  

v izi ją ,  m is i ją  i r  kokybės pol i t iką .    

 

 Rodikl iai  

71 Pagrindinia i  soc ial in ių paslaugų te ikė jo paslaugų te ik imo procesai  yra :  

a.  ident i f ikuot i   

b.  pagrįs t i  dokumentais  

c .  nuola t  peržiūr imi   

72  Pagrindinia i  soc ial in io  paslaugų te ikė jo  paslaugų te ik imo procesai  yra  

suderint i  su :  

a.  mis i ja   

b.  organizaci jos kokybės pol i t ika  

c .  paslaugų pi rkė jų i r  f inansuoto jų re ikalavimais  
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37.  Socia l in ių pas laugų te ikėjas peržiūr i  paslaugų te ik imo procesą i r  vykdo 

pas laugų teik imo kontro lę.  

 

 

 Rodikl iai    

73 Social in ių  paslaugų te ikėjas:   

a.  regul iar ia i  s tebi  pagrind in ių  paslaugų te ik imo procesų at l ik imą   

b.  regul iar ia i  peržiūr i  pagr indinių  paslaugų te ik imo procesų a t l ik imą  

74  Social in ių  paslaugų te ikėjas :    

a.  at l ieka pagrindinių paslaugų te ik imo procesų vidaus audi tą  

b.  ruošia ataskai tas apie pagrindinių  paslaugų te ik imo pro cesų 

rezul tatus  

 

 

 Tęstinis paslaugų teikimas  

Pagr indinė organizac i jų, teik iančių soc ia l ines paslaugas, atsakomybė yra užt ik r in t i  

kompleksinę programos s truktūrą s iek iant  sudaryt i  sąlygas gerai koordinuotam 

procesui,  užt ik r inanč iam paslaugų gavėju i  jo  pa geidaujamų t iks lų pas iek imą.  

 

EQUASS Assurance kriterijai  

38.  Socia l in ių pas laugų te ikėjas užt ik r ina,  kad  asmeniu i ,  kur iam te ik iamos 

pas laugos,  būtų pr ie inamas pas laugų tęs t inumas, apimant is ankstyvąją 

intervenc i ją ir  paramą bei  reagavimą į  bes ikeič ianč ius re ikalavimus.   

 

 

 Rodikl iai   

75 Tęst in io paslaugų te ik imo vert in imas at l iekamas kasmet .  

76  Social in ių  paslaugų te ikė jas įgyvendina pr iemones,  sk i r tas užt ikr int i  

paslaugų tęst inumą.  
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39.  Socia l in ių paslaugų teikėjas įgyvendina  nenutrūkstant į  pas laugų tęs t inumą 

ir  mažina k l iūt is  daugiadisc ip l in inėje ar  daugiaorganizac inėje apl inkoje.  

 

 

 Rodikl iai  

77 Organizaci ja  kasmet ident i f ikuo ja  i r  dokumentuo ja k l iū t is ,  t rukdančias :   

a.  užt ikr in t i  neper traukiamą  programų tęst inumą   

b.  pasinaudot i  p rogramomis i r  paslau gomis  

78 Social in ių paslaugų te ikėjas te ik ia  paslaugas, gr įs tas  mul t id isc ip l in in iu  

požiūr iu į  paslaugų gavė ją bei  dokumentuo ja  jas k l ientų  Individual iuose 

Planuose.   

 

 

 Holistinis požiūris  

Papi ldomos soc ia l inės pas laugos or ientuotos į  ho l is t in į  rūpin imąs i  (kur is  

tarptaut iniame lygmenyje tapo žinomu kaip 'wel lness '  ( l iet .  sveikat ingumas)) ,  kur is  

te lk ia dėmesį  į  visapusišką  asmens dalyvumo ir  ve ik los efektyvumo pala ikymą bei  

ger in imą, o ne į  v ieno kur io nors  konkretaus negalavimo gydymą.  Hol ist in is  

rūpin imasis  apibūdina požiūr į ,  ka i yra ats ižvelg iama į asmens,  kur iam te ik iamos 

pas laugos,  f izin ius  ir  prot in ius  aspektus bei  jo  apl inkoje esanč ius soc ia l in ius  

veiksnius.   

Paslauga yra te ik iama į  asmenį  žvelg iant kaip į  sud ėtinę s is temą, o ne vien t ik  į  

atsk irus  š ios  s is temos aspektus.  Kl ientas  nor i  matyt i  rezul tatus iš hol ist inės 

perspektyvos, apimdamas tok ius aspektus, kaip  pavyzdžiu i  -  būstas, transportas,  

užimtumas, pajamos ir  išmokos bei dar g lobal iau –  apsvarstydamas diskr iminavimo 

bei  l yg ių gal imybių  apsektus.   

 

 

EQUASS Assurance kriterijai  

40. Social in ių pas laugų te ikėjas te ik ia hol is t in iu požiūr iu gr įstas  pas laugas,  

at i t inkanč ias k l ientų lūkesčius bei poreik ius,  s iek iant  pagr indin io t iks lo -   

pager int i  k l ientų gyvenimo kokybę.      

 

 Rodikl iai   

79 Social in ių  paslaugų te ikėjas užt ikr ina ,  kad kiekvieno paslaugos gavė jo i r  

ar  jo  šeimos narių  gyvenimo kokybė  yra t raktuo jama individual ia i  i r  y ra  
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apibrėžta.  

80  Geresnės gyvenimo kokybės veik lų  efektyvumas yra:   

a.  matuo jamas  

b.  dokumentuo jamas  

 

41. Socia l inių pas laugų te ikėjas ident i f ikuoja būt inas personalo 

kompetenc i jas , įgūdžius bei  paramą personalu i tam, kad būtų  sudarytos 

t inkamos sąlygos pager int i  k l ientų gyvenimo kokybę.  

 

 Rodikl iai  

81 Social in ių  paslaugų te ikė jas  apibrėžia  personalo  į gūdžius i r  

kompetenci jas,  būt inas s iek iant  užt ikr int i  geresnę  kl ientų gyvenimo 

kokybę.    

82  Social in ių  paslaugų te ikė jas kasmet į vert ina  personalo  įgūdžius i r  

kompetenci jas,  būt inas s iek iant  užt ikr int i  geresnę  kl ientų gyvenimo 

kokybę .  
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9. ORIENTACIJA Į REZULTATUS  

 

EQUASS kokybės  

Organizac i jos ,  te ik iančios soc ial ines pas laugas,  s iek ia rezul tatų ,  ats ižvelgdamos į  

kel is  pagr indin ius  aspektus –  į  rezul tatų suvok imą,  į  pas iek imus ir  į  naudą,  kur ią 

pas iekt i  rezul tata i  sute ik ia paslaugų gavėjams, jų  šeimoms, globėjams, 

darbdaviams, k i toms suinteresuotoms šal ims bei plačiajai  bendruomenei .  Jos ta ip  

pat s iek ia užt ik r in t i  kuo didesnę pr idėt inę vertę organizac i jos  pas laugų p irkėjams ir  

f inansuotojams. Pas laugų poveik is yra matuojamas, pr ižiūr imas ir  yra svarbus 

nuolat inio ger inimo,  skaidrumo ir  atskai tomybės procesų e lementas .  

 

 Rezultatų matavimas  

Organizac i jos , teik iančios soc ia l ines paslaugas, s iek ia rezul tatų t iek  suvok imo ir  

pas iek imų, t iek  i r  naudos asmeniu i,  kur iam te ik iamos pas laugos, jo  šeimos  

nar iams, globėjams, darbdaviams, k i toms  suinteresuotoms šal ims ir  bendruomenei 

aspekta is .  Sėkmingas soc ia l in is procesas apibrėžiamas kaip „ T ikslų, numatytų  

Indiv idual iame P lane ( IP) ,  pas iek imas”. Pasiekt i  procesų rezultata i  tur i  būt i  

matuojami lyg inant  juos su Indiv idual iame Plane numatyta is  t i ks lais .  Pagr įs tas 

soc ia l inių pas laugų kokybės rezul tatų vert in imas tur i  būt i  gr indžiamas ver t in imo 

sistema, kur i  rem iasi  fak ta is ir  objektyvia is  kr i ter i jais .  

 

EQUASS Assurance kriterijai  

42. Socia l in ių pas laugų te ikėjas  ident i f ikuoja veik los rezul tatus ir  per iodiškai  

at l ieka formal ią bei  nepr ik lausomą  peržiūrą bei procedūras tam, kad būtų 

pas iekt i  numatyt i  rezul tata i .   

 

 Rodikl iai   

83 Social in ių  paslaugų te ikėjas:  

a.  kasmet matuo ja veik los  rezul tatus ,  l ygindamas juos su numatytais  

veik los  t iks la is    

b.  kasmet dokumentuoja  savo veik los rezul ta tus ,  lygindamas juos  su 

numatytais  veik los t iks la is    

84 Veik los rezul tatai  yra peržiūr imi  neprik lausomos išorės ins t i tuc i jos .  
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43.  Socia l in ių pas laugų te ikėjas ident i f ikuoja ir  f iksuoja suteik tų pas laugų 

rezul tatus bei naudą paslaugos gavėju i ,  t iek  individual iu,  t iek  bendru  

požiūr iu.    

 

 Rodikl iai  

85 Social in ių  paslaugų te ikėjas matuoja:  

a.  k iekviename Individua l iame Plane numatytų t iks lų pasiektus  

rezul tatus  

b.  k iekvieno Individualaus  Plano naudą paslaugų gavė jui  

86  Social in ių  paslaugų te ikėjas matuoja:  

a.  bendrus suteik tų  paslaugų pasiek tus rezul ta tus  

b.  bendrą paslaugų suteik tą naudą paslaugų gavėjams  

 

 Rezultatų įvertinimas  

Teis ingas rezul tatų vert in imas, ypat ingai  soc ia l inių pas laugų kokybės atžvi lg iu, 

turėtų remtis fak ta is  bei  objektyvia is  kr i ter i ja is.  Dėl š ios  pr iežast ies rezul tatų 

vert in imas tur i  būt i  vykdomas regul iar ia i  i r  s istemingai.   

 

 

EQUASS Assurance kriterijai  

44. Social in ių pas laugų te ikėjas vert ina savo veik los rezul tatus,  siekdamas 
nustatyt i  pas iektą  pr idėt inės ver tės dydį  paslaugų te ikėjams ir  
f inansuotojams („pr idėt inė  ver tė“ gal i  būt i  taip pat suprantama kaip 
pagerėjus i pas laugų gavėjo gyvenimo kokybė) .   

 

 Rodikl iai  

87 Social in ių  paslaugų te ikėjas įvert ina veik los  rezul ta tų pr idėt inę  ver tę :   

a.  paslaugų pi rkė jams  

b.  f inansuoto jams  

88 Social in ių paslaugų te ikėjas įvert ina iš  paslaugų gautą  pr idėt inę  vertę  

asmens gyvenimo kokybei .   

 

45. Socia l in ių pas laugų te ikėjas įver t ina indiv idualų ir  kolektyvin į asmenų,  

kur iems te ik iamos pas laugos bei  k i tų suinteresuotų šal ių  pas itenk in imą 

at l ikdamas vid in į  i r /ar  išor in į įver t in imą.  
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 Rodikl iai   

89 Social in ių  paslaugų te ikėjas matuoja suinteresuotų šal ių  pasi tenkinimą:  

a.  asmenų, kur iems teik iamos paslaugos  

b.  paslaugų pi rkė jų  

c .  f inansuoto jų  

90  Social in ių paslaugų te ikėjas užt ik r in a t inkamą i r  ob jektyvų suin teresuotų 

šal ių pasi tenkinimo vert in imą .  

 

 Pasiektų rezultatų ataskaitos  

Kai rezul tatai  yra pr istatomi svarbioms suinteresuotoms šal ims, soc ial in ių 

pas laugų teikėjas užt ik r ina,  kad rezul tata i yra korekt išk i,  te is ingi bei  

svarbūs.  Taip pat yra svarbu parodyt i  paslaugų naudą  bei pr idėt inę  vertę 

v isoms suinteresuotoms šal ims ,  todėl  įrašai bei rezul tata i  tur i  būt i  pate ik t i  

k iek  įmanoma plač iau .    

 

 
EQUASS Assurance kriterijai  

46. Socia l inių pas laugų te ikėjas teik ia pr ie inamus bei  lengvai  suprantamus 

duomenis  apie rezul tatus ,  įskai tant  indiv idualų  suvok imą bei pas iek imus.  

 

 Rodikl iai  

91 Į rašų bei  rezul tatų  ataskai ta suinteresuotoms šal ims tur i  būt i  pateik iama 

j iems suprantama kalba  bei  forma.  

92 Duomenys apie  rezul tatus  apima individualų suvokimą bei  pasiek imus .   

 

47. Socia l in ių pas laugų te ikėjas aktyvia i sk le idžia organizac i jos veik lą 

personalu i,  pas laugų gavėjams bei  išorės suinteresuotoms šal ims.  
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 Rodikl iai   

93 Social in ių  paslaugų te ikėjas apie savo veik lą  informuoja :  

a.  paslaugų  pirkė jus  

b.  f inansuoto jus  

c .  personalą  

d.  paslaugų gavė jus  

94  Social in ių  paslaugų te ikėjas rengia ataskai tas  apie :  

a.  met in ius rezul tatus  

b.  individualų met in ių rezul ta tų suvokimą  

c .  met in ius pasiek imus  
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10. NUOLATINIS GERINIMAS  

 

EQUASS kokybės principas: 

 

Organizac i jos , te ik iančios soc ia l ines pas laugas, ak tyvi ai  s iek ia patenk int i  r inkos 

poreik ius, efektyviau naudodamos iš tek l ius ,  vys tydamos ir  ger indamos pas laugas ,  

vykdydamos t yr imus i r  p lėtrą ,  diegia  inovaci jas . Organizac i jos s iek ia efektyvios 

komunikaci jos ir  r inkodaros, vert ina pas laugų vartotojų, f inansuoto jų, su interesuotų 

šal ių  gr įžtamąj į  r yš į,  diegia nuolat in io kokybės ger in imo s is temas.  

 

  Nuolatinio gerinimo ciklas  

Socia l inių pas laugų te ik imo sr i tyje kokybės užt ik r in imas yra la ikomas c ik l išku 

procesu,  kur io metu peržiūr ima vykdoma veik la ir  nuolatos at l iekami s iek iami  

pakeit imai.  Soc ia l in ių pas laugų nuolat in io ger in imo procese ats i randa vis  naujų 

tobul in imo sr ič ių. Sis teminis nuolat in io ger in imo požiūr is  yra pagr indin is Kokybės 

Vadybos S is temos bruožas.  

 

EQUASS Assurance kriterijai  

48. Socia l in ių pas laugų te ikėjas tur i  s tandar t inę nuolat inio ger inimo procedūrą,  

pagr įstą tobul inimo c ik lu.   

 

 Rodikliai   

95 
 
Organizaci ja įgyvendina dokumentais  pagrįs tą  tobul in imo s is temą,  kur i  
remiasi  E.  Demingo kokybės  tobul in imo c ik lu –  „planuok, daryk ,  t ik r ink,  
veik “  (angl .  PDCA):   

a.  suplanuotos  veik los  t iks lams pasiekt i   

b.  veik lų  įgyvendinimas  

c .  įgyvendintų  veik lų  rezul tatų  matavimas  

d.  koregavimo veiksmų at l ik imas   

96 Kokybės gerin imo pro jek tų rezul tatai  yra dokumentuo jam i .   

 

49. Socia l inių paslaugų te ikėjas nustato veik los rodik l ius tobul in imo veiksmų 

rezul tatams matuot i .   

 

 Rodikliai  

97 Social in ių  paslaugų te ikėjas nustato veik los  rodik l ius visų tobul in imo 

veiksmų rezul tatams matuot i .   
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98 Social in ių paslaugų te ikėjas apibrėžia:  

a.  tobul in imo pro jek tų t iks lus  

b.  v isų tobul in imo pro jektų rezul tatų  matavimą  

 

 

 Inovacijos  

Inovaci jos turėtų atspindėt i  naujų idėjų, prek ių,  pas laugų ir  ve ik lų  įd iegimą ,  

s iek iant  at i t ik t i  r inkos pokyč ius bei  užt ik r int i  pas laugų p lėtros įgyvendin imą .  

Inovaci jomis gal i  būt i  la ikomas procesas,  kur io metu žin ios bei idėjos yra 

panaudojamos bendruomenėje vert inamiems geresnės veik los  būdams ar  nauj iems 

bei patobul int iems produktams ir  pas laugoms sukurt i .  Esminis inovac i jų e lementas 

yra sėkmingas  jų  įgyvendinimas. Inovac i jos dažniaus ia i matomos pas laugos ar  

proceso lygmeniu, ka i  produkto inovac i ja patenk ina pas laugų naudotojų poreik ius ,  

o procesų  inovac i jos pager ina našumą ir  efektyvumą .   

  

EQUASS Assurance kriterijai  

50. Paslaugų te ikėjas įd iegia ir  va ldo novator iškus darbo metodus, kur ie buvo 

ident i f ikuot i  remiant is suinteresuot ų  šal ių  poreik ia is.    

 

 Rodikliai   

99 Social in ių  paslaugų te ikėjas gal i  parodyt i :   

-  du novator iško darbo metodų  pavyzdž ius   

-  du nau jus  suin teresuotų šal ių  poreik i ų  pavyzdžius 

100 Social in ių  paslaugų te ikėjas:  

a.  įgyvendina  inovacinius pro jektus  

b.  vykdo jų s tebėseną   

c .  f iksuoja inovacinių pro jektų rezul ta tus  

 

 
 


