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 Europos Komisijos Komunikate „Lisabonos 

strategijos įgyvendinimas. Visuotinės svarbos socialinės 

paslaugos Europos Sąjungoje“ socialinės paslaugos 

apibrėžiamos kaip: 

• prevencinį ir socialinės sanglaudos vaidmenį atliekančios ir 

tiesiogiai asmeniui teikiamos paslaugos, siekiant palengvinti 

jo integravimąsi į visuomenę ir/ar darbo rinką; 

•teikiamos asmenims, turintiems ilgalaikių sveikatos arba su 

negalia susijusių problemų, taip pat kitoms socialiai 

pažeidžiamų asmenų grupėms, siekiant visapusiškos jų 

integracijos.  

 

Socialinių paslaugų samprata 

Europos lygmeniu (1) 



 Europos Komisijos Komunikate „Lisabonos strategijos 

įgyvendinimas. Visuotinės svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje“ 

nurodoma, kad  socialinės paslaugos: 

• padeda užtikrinti didelį užimtumą, aukštą socialinės apsaugos ir 

sveikatos apsaugos lygį, lyčių lygybę bei ekonominę, socialinę ir 

teritorinę sanglaudą ir yra gyvybiškai reikalingos darniam ES 

vystymuisi didinant užimtumą, socialinę įtrauktį, skatinant ekonomikos 

augimą ir gerinant aplinkos kokybę. 

             Todėl: 

• šios paslaugos sudaro Europos visuomenės ir ekonomikos pagrindą 

• Ir todėl pagal savo svarbą yra priskiriamos Visuotinės svarbos 

socialinėms paslaugoms (angl. General Interest of Social Services). 

Socialinių paslaugų samprata 

Europos lygmeniu (2) 



 Nuo 2002 m. svarbiausiuose Europos Komisijos, Europos 

Parlamento, Europos Tarybos ir kt. institucijų strateginiuose dokumentuose 

pabrėžiama, kad: 

vienas svarbiausių  ES tikslų – užtikrinti aukštą Visuotinės svarbos 

socialinių paslaugų kokybę Europos lygmeniu, jų prieinamumą, 

saugumą, skaidrumą, patikimumą, tęstinumą, pasiekiamumą – visa tai, 

kas atliepia individualius kiekvieno paslaugos gavėjo poreikius bei 

visuomenės lūkesčius visose Europos šalyse; 

 

socialinių paslaugų kokybė visoje Europoje turi būti suprantama 

vienodai;   

Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo 

poreikis Europos lygmeniu (1) 



               Todėl: 

2007 m. spalio 11-12 d. ES Aukšto lygio grupė neįgaliųjų klausimams spręsti 

(angl. Disability High Level Group) įtvirtino ir apibrėžė pagrindinius kokybės 

principus bei kriterijus, į kuriuos turi orientuotis socialinių paslaugų teikėjai visoje 

Europoje – tai paslaugų gavėjų teisių užtikrinimo, orientacijos į asmenį, paslaugų 

kompleksiškumo ir tęstinumo, paslaugų gavėjų dalyvavimo (paslaugų 

planavime, teikime, valdyme ir pan. bei bendruomeniniame gyvenime), 

orientacijos į rezultatus, gero valdymo principai ir kriterijai. 

•2010 m. spalio 8 d. Socialinės apsaugos komitetas (The Social Protection 

Committee), atsakingas už Europos Sąjungos šalių socialinės politikos 

koordinavimą, priėmė Rezoliuciją, kuria patvirtino Savanorišką Europos socialinių 

paslaugų kokybės sistemą (Voluntary European Quality Framework for Social 

Services). 

  

Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo 

poreikis Europos lygmeniu (2) 



                             Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo poreikis     

                             Europos lygmeniu (3) 

• Savanoriškai Europos socialinių paslaugų kokybės sistemai (angl. Voluntary 

European Quality Framework for Social Services) įgyvendinti buvo 

būtina praktinio įgyvendinimo sistema, tinkanti Visuotinės svarbos 

socialinių paslaugų kokybei užtikrinti, įvertinti bei tobulinti. 

• Tokia sistema tapo Europos socialinių paslaugų kokybės sistema (angl. 

EQUASS – European Quality in social Services), apjungianti kokybės 

principus ir kriterijus, įtvirtintus: 

    Savanoriškoje Europos socialinių paslaugų sistemoje (VEQF for SS); 

     Bendrajame visuotinės svarbos socialinių paslaugų kokybės modelyje 

(CQF for SSGI); 

        Europos kokybės užtikrinimo sistemoje, skirtoje profesinio mokymo 

sektoriui (angl. European Quality Assurance Reference Framework for 

VET - EQARF for VET). 

     



Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo 

poreikis Lietuvos lygmeniu 

• Vienas iš 2014-2020 metų Nacionalinės pažangos 

programos prioritetų yra „Visuomenės poreikius 

atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“.  

• Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ 

numato, didinti viešųjų paslaugų kokybę nustatant 

standartus bei atliekant kokybės vertinimą. 

• Viešuosiuose pirkimuose vis dažniau atsiranda 

reikalavimas kokybės sistemoms. 

 

 



                             Kas yra EQUASS?  

• EQUASS - European Quality in Social Services -   

socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo, kokybės 

kontrolės ir sertifikavimo programa, įgalinanti 

socialinių paslaugų teikėjus užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą, 

atsižvelgiant į individualius kiekvieno paslaugų 

gavėjo poreikius bei visų suinteresuotų šalių 

lūkesčius. 

• EQUASS kokybės ženklu sertifikuotos organizacijos 

atitinka kokybės reikalavimus, keliamus socialinėms 

paslaugoms Europos lygmeniu.  

• EQUASS buvo sukurtas Europos Reabilitacijos 

Platformos ekspertų (European Platform for 

Rehabilitation)  2002 m.  



•  Tobulinti socialinių paslaugų sektorių įgalinant 

paslaugų tiekėjus teikti kokybiškas ir nuolat tobulėjančias 

paslaugas, užtikrinančias individualių paslaugų gavėjų ir 

kitų suinteresuotų šalių poreikių patenkinimą bei lūkesčių 

atitikimą; 

• prisidėti prie Europos socialinių paslaugų rinkos kūrimo ir 

socialinių paslaugų modernizavimo, siekiant, kad paslaugų 

teikėjai galėtų teikiamų paslaugų kokybę naudoti kaip 

konkurencinį pranašumą. 

 

EQUASS tikslai 



         EQUASS sertifikavimo lygiai 

EQUASS Assurance 

10 kokybės principų 

50 kokybės kriterijų 

100 kokybės indikatorių 

(2 metai) 

 

 

EQUASS Excellence 

10 kokybės principų 

50 kokybės kriterijų 

100 kokybės indikatorių 

            Lyginamoji analizė 

            Trys perspektyvos:       

            požiūris, įgyvendinimas,     

                      rezultatai 

(3 metai) 

 



Teisės  

Orientacija į asmenį 

Kompleksiškumas  

Partnerystė 

Dalyvavimas 
Orientacija į rezultatus 

Etika 

Lyderystė 

Nuolatinis tobulinimas 
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Savanoriška Europos kokybės 

sistema socialinėms 

paslaugoms 

Europos kokybės užtikrinimo 

orientacinė sistema profesiniam 

mokymui  

Bendrasis visuotinės svarbos 

socialinių paslaugų kokybės 

modelis 

    EQUASS kokybės užtikrinimo sistemos principai 



Visų suinteresuotų šalių dalyvavimas 

Nenurodanti 

Pamatuojamumas 

Įsivertinimas 

Išorės auditas, dalyvaujant visoms  

suinteresuotoms šalims 

                 EQUASS kokybės  sistemos bruožai 

Europos kokybės reikalavimų atitiktis 



              Kokios paslaugos  gali būti sertifikuojamos     

                         EQUASS? 

• Socialinės paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba rizikos grupės 

asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, sveikatos sutrikimų, neįgalumo, senatvės, 

nedarbo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam 

arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis 

asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. 

• Tokios paslaugos, kaip pavyzdžiui: 

1. Socialinės, profesinės, psichosocialinės reabilitacijos paslaugos; 

2. Profesinis mokymas; 

3. Globos, slaugos ir paramos paslaugos; 

4. Laikino ir ilgalaikio apgyvendinimo paslaugos pažeidžiamų 

grupių asmenims;   

5. Ir kitos socialinės paslaugos. 

 

 

 



Kokybės užtikrinimo sistemos 

diegimo prielaidos 

• Siekis atitikti aukščiausius Europos kokybės reikalavimus 

socialinėms paslaugoms; 

• Lyderystė socialinių paslaugų teikimo srityje; 

• Klientų, jų artimųjų, finansuotojų, partnerių, platesnės visuomenės 

poreikių ir lūkesčių atitikimas; 

• Efektyvaus paslaugos teikimo ir veiklos valdymo užtikrinimas; 

• Konkurencinio pranašumo siekis sektoriuje; 

• Žmogaus (neįgaliųjų) teisių užtikrinimo įrodymas;  

• Paslaugų vartotojų įgalinimas dalyvauti visose organizacijos 

procesuose; 

• Orientacija į kiekvieno paslaugų vartotojo individualių poreikių 

tenkinimą; 

• Paslaugų vartotojų gyvenimo kokybės gerinimas užtikrinant 

paslaugų kompleksiškumą. 



EQUASS nauda 

Nauda paslaugų teikėjams 

• Paslaugų kokybės įrodymas, 

• Konkurencinis pranašumas, 

• Efektyvus valdymas, 

• Nuolatinis gerinimas. 

 

Nauda paslaugų gavėjams 

• Atitinka poreikius ir lūkesčius, 

• Gerbia paslaugų gavėjų teises ir 
orumą, 

• Individualiai pritaikytos paslaugų 
gavėjams, 

• Orientuotos į rezultatus/pasiekimus. 

 

Nauda suinteresuotoms šalims 

• Patikimumas, 

• Tinkamumas, 

• Atsiskaitomumas. 



Europos reabilitacijos platformos  

vidinis tyrimas: EQUASS diegimo poveikio 

paslaugų teikėjui matavimas 

 

Daugiau nei 70% apklaustų EQUASS 

sertifikuotų organizacijų pabrėžė: 

•Teigiamą poveikį vidiniam valdymui, 

•Žymų poveikį EQUASS principų sritims, 

•Teigiamą poveikį konkurencingumui,  

•Paslaugų teikėjo įvaizdžiui, 

•Paslaugų kokybės įrodymas. 



EQUASS diegimo organizacijoje procesas 

1. Savęs vertinimas 

1. Klausimynas 

2. Metodologija 

3. Ataskaita ir analizė 

2. Planavimas 

3. Diegimas 

4. Vidaus auditas 

1. Metodologija 

2. Veiklos įvertinimo rezultatas 

5. Bandomasis auditas 

1. Metodologija 

2. Veiklos įvertinimo rezultatas 

6. Išorės auditas 

1. Paraiškos forma 

2. Apsilankymas organizacijoje 

3. Audito ataskaita 

 

Dokumentacijos  

vertinimas 
Interviu 

 

ataskaita 

 

sertifikavimas 

paraiška pasitikrinimas + 

+ 

kriterijai? 

 

tobulinimas 

 

ne 

taip 

Audito  

ataskaita 

patikra 

Bandomasis auditas 

Vidaus auditas 

Diegimas 

pasiruošę? 

 

tobulinimas 

 

Planavimas 

pasiruošę? 

Savęs įvertinimas 

Audito  

ataskaita 

Diegimo planas 

Profilis &  
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ne 
 

tobulinimas 

 

Progress report 
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  2009 2010 2011 2012 2013 

Organizacijos 56 151 320 452 439 

Padaliniai 118 236 450 516 690 

Paslaugų vartotojai - - - 81.579 106.908 

Darbuotojai - - - - 14.707 

ES valstybės 10 13 14 14 11 

Auditoriai 75 113 120 100 85 

EQUASS plėtra  

Europoje 

2013 

Kick-off meeting “DeSqual: Development Sustainable Quality Assurance in VET” 23-24 October 2013 

Brussels, Belgium 



Norvegija 

Olandija 

Vokietija 

Airija 

Prancūzija 

Suomija 

Portugalija 

Graikija 

Vengrija 

Lietuva 

Slovenija 

Danija 

Rumunija 

Estija 

Norvegija (2007) 

Vokietija (2009) 

Portugalija (2009) 

Lietuva (2010) 

Slovenija (2010) 

Estija (2011) 

EQUASS Vietiniai licencijų centrai EQUASS Sertifikavimas 

EQUASS Europoje  



 

 

 

 

EQUASS diegimas: Estijos patirtis 



EQUASS diegimo prielaidos 

Reabilitacijos sektoriaus pavyzdys: 

Nuolatinis paslaugų teikėjų augimas; 

Reikalavimų kokybei nebuvimas; 

Nereikalaujama paslaugų teikimo rezultatų; 

Rezultatai nematuojami; 

Nevienoda paslaugų kokybė; 



EQUASS diegimo procesas 

Estijoje (2009) 

Programos vykdytojas 

 

Projekto 
valdymas 

Ekspertizės 

 Parama  

 

Geri norai,  

entuziazmas 



2011-

2012 

 

2013-

2014 
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Planai 2014 - 2020 

 

2014  

 20 naujų paslaugų teikėjų; 

 8 gebėjimų ugdymo mokymų;  

 6 viešinimo renginiai; 

 

2015- ... 

 10 naujų paslaugų teikėjų kasmet; 

 Pagalba ir mokymai kiekvienam; 

 Viešinimas. 

 



EQUASS plėtra Lietuvoje 

EQUASS Assurance 

diegiančios 

organizacijos 

EQUASS Assurance 

įsidiegusios 

organizacijos 

EQUASS Excellence 

įsidiegusios 

organizacijos 

• 5 EQUASS Assurance 

konsultantai; 

• 1 EQUASS Excellence ir 

Assurance auditorius; 



EQUASS VLC - VšĮ Valakupių 

reabilitacijos centras (VRC) 

• VRC įsteigtas 2000 m. Invalidų reikalų tarybos 

prie LR Vyriausybės 

• Misija: Teikti, tobulinti ir plėtoti individualius 

poreikius atitinkančias medicininės, 

profesinės, socialinės reabilitacijos, 

profesinio mokymo paslaugas neįgaliesiems 

bei kitiems, socialinę atskirtį patiriantiems ar 

sveikatos sutrikimų turintiems asmenims 

siekiant šių asmenų visapusiško ir lygiateisio 

dalyvavimo visuomenės gyvenime, integracijos į 

darbo rinką bei geresnės jų gyvenimo kokybės. 

• 2008 m. įkurtas profesinės reabilitacijos skyrius 

Kaune 

• 2010m. EQUASS Vietinio licencijų centro 

statusas; 



Pagrindinės VLC  

veiklos ir atsakomybės 

Informacijos 
sklaida 

Auditorių atranka 

EQUASS 
Sertifikavimas 

Konsultantų, 
auditorių 
mokymai 

Suinteresuotų 
šalių komiteto 

veikla 

Konsultacijos 
besidominčioms 
organizacijoms 



  

Dėkoju už dėmesį ! 

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras 

Nuo 2007 m. sertifikuotas ISO 9001 

Nuo 2008 m. sertifikuotas EQUASS 

Excellence kokybės ženklu (2011m. 

resertifikuotas) 

Nuo 2010 m. vykdo Vietinio EQUASS 

licencijų (sertifikavimo) centro 

funkcijas 

Kontaktai: 

Vaidilutės g. 69, Vilnius, 

A. Juozapavičiaus pr. 34, Kaunas. 

www.reabilitacija.lt 

http://www.reabilitacija.lt/

