
 

 

EQUASS situacijos vertinimo anketa 

MAŽEIKIŲ RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRAS 

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra Europos reabilitacijos platformos iniciatyva. 
Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo 
srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama 
socialinių paslaugų sektoriaus plėtros skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad 
paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. 

EQUASS siūlo socialinių paslaugų kokybės pripažinimo ir sertifikavimo programas. Socialines paslaugas teikiančios 
organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Tad jos vartotojams ir 
kitoms suinteresuotosioms šalims gali įrodyti, kad teikia kokybiškas paslaugas. 
2018 m. EQUASS sistema apima 10 kokybės principų, kurie suformuluoti konsultuojantis su socialinio sektoriaus 
suinteresuotosiomis šalimis ir grindžiami Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (Socialinės apsaugos 
komitetas, 2010 m.). Kiekvienas kokybės principas skaidomas į smulkesnius kokybės kriterijus. Specifiniai veiklos 
efektyvumo rodikliai rodo pasiekiamą veiklos efektyvumą laikantis kokybės kriterijaus. Šiame dokumente pateikiami 
principai, kriterijai ir rodikliai, į kuriuos reikia atsižvelgti įgyvendinant EQUASS kriterijus ir siekiant pagrįstų, aktualių 
rezultatų, kad būtų suteiktas Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos EQUASS Assurance ženklas. 
Taip pat trumpai aprašoma penketas perspektyvų, kuriomis remiantis bus vertinami įgyvendinimo efektyvumas ir 
rezultatai. 
2018 m. EQUASS ženklas bus teikiamas tiems socialinių paslaugų teikėjams, kurie gali įrodyti, jog sėkmingai laikosi visų 
2018 m. EQUASS kriterijų. Siekiant lengvesnio vertinimo sukurta vertinimo lentelė. Laikomasi dviejų perspektyvų: 
• 1) „Pažiūrų įgyvendinimas“: kiek socialinių paslaugų teikėjai įgyvendino aiškias ir racionalias kriterijų pažiūras, sistemas, 
metodus ir ar teikėjai darė pažangą. 

• 2) „Rezultatai“: kaip sėkmingai socialinių paslaugų teikėjai nustatė reikalingus kriterijų įgyvendinimo rezultatus ir ar 
teikėjai gali sėkmingai daryti pažangą lygindami savo ir kitų šio sektoriaus paslaugų teikėjų rezultatus. Kiekviena 
perspektyva turi 5 veiklos efektyvumo lygmenis 2 kurie atitinka organizacinės 
plėtros ir mokymosi etapus. Jie susiję su įvairiais pripažinimo tipais: „Committed to EQUASS Assurance“ (1 etapas), 
„EQUASS Assurance certification“ (2 etapas), „Committed to EQUASS Excellence“ (3 etapas) ir „EQUASS Excellence 
certification“ (4 ir 5 etapai). 

EQUASS sertifikavimas3 užtikrina, kad veikla pakankamai efektyvi atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši 
veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. Taip pat sertifikavimas užtikrina veiklos 
efektyvumą remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais. 
2018 m. EQUASS sistema yra pritaikyta socialiniam sektoriui ir siūlo visapusišką požiūrį, grindžiamą specifiniais kokybės 
kriterijais, veiklos efektyvumo rodikliais, aiškiu išorės vertinimu, audito procedūromis. Gavus paraiškos formą ir 
pagrindinius dokumentus apsilankoma pas paslaugų teikėją. Atliekamas išorės auditas siekiant nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas vykdo EQUASS kriterijus ir pasiekia pagrįstų, aktualių rezultatus. Lankymosi pas paslaugų teikėją metu 
nepriklausomas auditorius peržiūri pagrindinius dokumentus, pabendrauja su darbuotojais, paslaugų vartotojais, kitomis 
svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis ir taip patikrina, kaip pareiškėjas laikosi kriterijų ir kokių rezultatų pasiekė. 
Vertinimo ir audito rezultatai išsamiai išdėstomi raštiškoje audito ataskaitoje. EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti 
organizacija sertifikuojama trejiems metams. EQUASS sertifikuotos organizacijos yra įpareigotos kiekvienais metais 
pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų 
komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas. 

 







 


