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1 ĮVADAS 
1.1 PROJEKTAS IR POVEIKIO VERTINIMAS 
Projektas "Socialinių paslaugų tobulinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą" buvo įgyvendinamas nuo 2017 m. 
kovo mėn. iki 2021 m. pabaigos.  
Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų kokybę Lietuvoje, diegiant EQUASS kokybės sistemą, pagrįstą 
Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimais.  
 
Europos socialinių paslaugų kokybės sistema (EQUASS) - tai integruota konkretaus  - socialinio - sektoriaus kokybės 
sertifikavimo sistema, kuria patvirtinama socialinių paslaugų atitiktis Europos kokybės principams ir kriterijams. 
EQUASS siekia stiprinti socialinį sektorių, įtraukiant paslaugų teikėjus į kokybės užtikrinimo ir nuolatinio tobulinimo 
veiklą ir užtikrinant paslaugų gavėjams paslaugų kokybę visoje Europoje. 
 
Projekto metu kiekviena projekte dalyvaujanti organizacija pradeda nuo įsivertinimo, kad išsiaiškintų, ką reikia 
tobulinti, po to suformuluoja tobulinimo tikslus ir imasi veiklos, susijusios su suformuluotų tobulinimo tikslų 
įgyvendinimu. Tuo tarpu organizacijos yra mokomi ir konsultuojami, kaip ir ką daryti, kad pasiektų tobulinimo 
tikslus ir EQUASS sertifikato lygį. Šis sertifikatas reiškia, kad socialinių paslaugų teikėjas pasiekė rezultatus, pagrįstus 
atitinkamais rodikliais, kurie aiškiai parodo, kaip socialinių paslaugų teikėjas atitinka kriterijus. 
 
VšĮ Valakupių reabilitacijos centras vadovauja šiam projektui, bendradarbiaudamas su Europos reabilitacijos 
platforma. Projekto metu EQUASS sistema bus įdiegta maždaug 120 socialinių paslaugų teikėjų Lietuvoje: 20 
socialinių paslaugų teikėjų dalyvavo bandomajame projekte, po to dar 100 buvo atrinkti dalyvauti projekto sklaidos 
etape.  
 
EQUASS įgyvendinimas dalyvaujančiuose organizacijose reiškia, kad jie turi aktyviai siekti aukštesnio kokybės lygio, 
palyginti su padėtimi, buvusia prieš įgyvendinant EQUASS. Kitaip tariant, teigiamai paveikti paslaugų teikimą, nes, 
viena vertus, dėmesys skiriamas paslaugų gavėjui, kita vertus, - nuolatiniam personalo tobulėjimui. Taip pat 
teigiamą poveikį socialinių paslaugų teikėjo veiklos organizavimo veiksmingumui ir efektyvumui, nes dėmesys 
skiriamas veiklos standartizavimui, veiklos stebėsenai ir nuolatiniam paslaugų tobulinimui, atsižvelgiant į paslaugų  
gavėjų poreikius. Ir, ne mažiau svarbu, tai turės įtakos socialinių paslaugų teikėjų veiklos ir rezultatų skaidrumui 
finansuotojų, savo darbuotojų ir paslaugų gavėjų atžvilgiu: bus daugiau skaidrumo.  
 
EQUASS patikinimo sertifikatas garantuoja, kad organizacijos yra pasiekę tam tikrą lygį; EQUASS auditoriai prašo 
"įrodyti" šį lygį, pateikdami dokumentus, patvirtinančius, kad "laikomasi EQUASS sistemoje nurodytų kokybės 
kriterijų". Tai yra viena iš kokybės sistemos įgyvendinimo poveikio įrodymo dalių.  
Šiame projekte "Socialinių paslaugų gerinimas, taikant kokybės sistemą EQUASS" buvo nuspręsta žengti dar vieną 
žingsnį į priekį ir pakvieti nepriklausomą išorės ekspertą atlikti poveikio vertinimą 2019-2021 m. laikotarpiu, kai 
buvo atrinkta apie 100 socialinių paslaugų teikėjų, kurie dalyvavo įgyvendinant EQUASS. Atliekant šį nepriklausomą 
poveikio vertinimą, penkių tipų suinteresuotosios šalys turėjo galimybę pareikšti savo nuomonę apie įvairius 
aspektus, kurie yra EQUASS įgyvendinimo dalis. Jų buvo paprašyta pateikti savo nuomonę du kartus: pirmą kartą - 
įgyvendinimo pradžioje, o antrą kartą - atlikus auditą arba 2021 m. pabaigoje, t. y. pasibaigus poveikio vertinimo 
laikotarpiui. Šių penkių suinteresuotųjų grupių atsakymai buvo analizuojami siekiant išsiaiškinti poveikį EQUASS 
kokybės sistemos įgyvendinimui. Šio poveikio žinojimas padeda atsakyti į pagrindinius įrodymais pagrįstos politikos 
formavimo klausimus: kas veikia, kas neveikia, kur, kodėl ir už kiek?  
 
Šioje galutinėje ataskaitoje aprašomi poveikio vertinimo rezultatai.  
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1.2 ŠIOS ATASKAITOS STRUKTŪRA 
2 skyriuje toliau bus aiškinamas tyrimo planas, įskaitant vertinimo metodiką, tikslines grupes ir priemones. Trečią 
skyrių  sudaro  trumpas EQUASS aprašymas, o 4 skyriuje aprašomi tyrime dalyvavę respondentai. 
5 skyriuje pateikiamos išvados, susijusios su poveikiu paslaugų teikimui, kur daugiausia dėmesio skiriama paslaugų 
gavėjų teisėms ir į asmenį orientuotam požiūriui. 6 skyriuje daugiausia dėmesio skiriama socialinių paslaugų teikėjų 
organizacijos veiklos aspektams. Visi skyriai bus grindžiami pirmojo matavimo duomenų ir antrojo matavimo 
duomenų palyginimu.  
 
Šiame poveikio tyrime finansuotojai ir partneriai sudaro ypatingą grupę, nes jie yra svarbūs suinteresuotieji 
subjektai ir svarbūs EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo požiūriu. Tam tikras papildomas dėmesys skiriamas 
finansuotojams ir partneriams svarbiais laikomiems elementams, kurie bus aprašyti 7 skyriuje.  
 
Tris kartus per poveikio vertinimo laikotarpį buvo surengtos tikslinės grupės, kad kiekybinių duomenų išvados būtų 
sujungtos su kokybine informacija. Šių tikslinių grupių rezultatai bus aprašyti 8 skyriuje.  
 
Galiausiai 9 skyriuje aprašoma diskusija, susijusi su vertinimo modeliu, ir pateikiamos išvados, pagrįstos visais 
ankstesniuose skyriuose aprašytais rezultatais. Šio skyriaus pabaigoje pateikiamos rekomendacijos, kurios turėtų 
būti naudojamos formuojant politiką ir skleidžiant kokybės sistemas Lietuvoje.  
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"Priežiūra ir kokybė yra to paties dalyko vidinis ir išorinis aspektai.  
Asmuo, kuris mato kokybę ir jaučia ją dirbdamas, yra žmogus, kuriam ji rūpi.  
Žmogus, kuriam rūpi tai, ką jis mato ir daro, privalo turėti tam tikrų Kokybės savybių." 
 
Robertas M. Pirsigas 
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2 METODAI IR MEDŽIAGOS  
2.1 ĮVADAS 
Projekto "Socialinių paslaugų gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą" poveikio vertinimo tikslas - išanalizuoti ir 
įvertinti EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikį socialinių paslaugų sektoriaus plėtrai. Todėl šiame poveikio 
vertinime svarbiausi yra kokybės pokyčiai, kurie reikalingi ir kurių tikimasi įgyvendinant EQUASS kokybės sistemą. 
Svarbi nuomonė apie tai, ko reikia dėl kokybės aspektų atskiroje organizacijoje; ko reikia įvairioms 
suinteresuotosioms šalims, kurios galėtų gauti naudos iš šio kokybės pagerinimo. Ir, galiausiai, bet ne mažiau 
svarbu, kad EQUASS tikslas - sukurti ilgalaikius kokybės pokyčius.  
 
Remiantis šiomis pradinėmis nuostatomis, formuluojami šie pagrindiniai klausimai 
• Kokius pokyčius sukėlė EQUASS įgyvendinimas? 
• Kokia buvo šio pakeitimo priežastis? 
• Ar pokyčiai atitinka suinteresuotųjų šalių poreikius? 
• Ar pokyčiai bus trumpalaikiai, ar ilgalaikiai ir kodėl? 
Visą vertinimo laikotarpį šie pagrindiniai klausimai sudarė pagrindą visiems klausimams.  
 

2.2 ORIGINALUS TYRIMO PLANAS 
Atlikdami šio poveikio vertinimo tyrimą, planavome taikyti tokią poveikio vertinimo1 apibrėžtį: 
 
Poveikio vertinime vertinami pokyčiai, kuriuos galima priskirti konkrečiai intervencijai, pavyzdžiui, projektui, 
programai ar politikai, tiek numatytiems, tiek nenumatytiems.  Skirtingai nuo rezultatų stebėsenos, kurios metu 
tiriama, ar buvo pasiekti tikslai, poveikio vertinimas yra skirtas atsakyti į klausimą: kaip būtų pasikeitę rezultatai, 
pavyzdžiui, dalyvių gerovė, jei intervencija nebūtų buvusi įgyvendinta? Tai apima kontrafaktinę analizę, t. y. 
palyginimą tarp to, kas iš tikrųjų įvyko, ir to, kas būtų įvykę, jei intervencija nebūtų buvusi įgyvendinta.  
 
Remiantis šiuo apibrėžimu, projekto "Socialinių paslaugų tobulinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą" poveikio 
vertinimui buvo numatytas toks tyrimo planas: Prieš ir po intervencijos, kai neatsitiktinai formuojamos 
intervencinės arba kontrolinės grupės. 
EQUASS kokybės sistemos diegimo etape kontrolinės grupės sudarymas tapo iššūkiu. Organizacijoms labai svarbus 
tapo BDAR įvedimas, o norinčių prisijungti organizacijų skaičius neatitiko kontrolinei grupei reikalingo skaičiaus. 
Todėl pirminis projektas buvo pakeistas šiuo projektu.  
 

 
 
Taikant šį modelį, paslaugų gavėjai dalyvauja vertinime, o rezultatai, susiję su paslaugų gavėjų nuomone prieš 
įgyvendinimą, lyginami su paslaugų gavėjų nuomone po įgyvendinimo. Be to, į šį vertinimo tyrimą įtraukiamos visų 
svarbių suinteresuotųjų šalių - darbuotojų, finansuotojų, partnerių ir vadovų - nuomonės.  
 

  

 
1 Impact Evaluation: https://www.worldbank.org/en/research/dime/research. Žiūrėta 2020 m. kovo 30 d. 
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2.3 TIKSLINĖ GRUPĖ 
Į šį poveikio vertinimą įtrauktos tos grupės, kurios yra tiesiogiai susijusios su EQUASS įgyvendinimu, t. y.:  
• Socialinių paslaugų teikėjų paslaugų gavėjai 
• Socialinių paslaugų teikėjų darbuotojai 
• Socialinių paslaugų teikėjų vadovai 
• Socialinių paslaugų teikėjų finansuotojai 
• Socialinių paslaugų teikėjų partneriai 
 

2.4 PRIEMONĖS  
Šiame poveikio vertinime, kaip matyti iš tyrimo plano, kiekybiniai duomenys bus renkami dviem etapais. Šiems 
dviem momentams buvo parengti klausimynai kiekvienai tikslinei grupei.  
 
Išankstinio vertinimo metu kiekvieną klausimyną sudarė trys pagrindinės klausimų grupės: 
• Klausimai apie dabartinę padėtį, susijusią su kokybės aspektais 
• Klausimai, susiję su jų nuomone apie EQUASS įgyvendinimo poveikį  
• Klausimai apie jų pareigas, amžių, lytį ir kai kuriuos kitus svarbius aspektus.  

 
Kiekvieną klausimyną po intervencijos sudarė dvi pagrindinės klausimų grupės: 
• Klausimai apie dabartinę padėtį, susijusią su kokybės aspektais 
• Klausimai, susiję su jų patirtimi apie EQUASS įgyvendinimo poveikį organizacijoje 
 
2.4.1 KLAUSIMAI  
Siekiant surinkti duomenis, susijusius su pirmuoju pagrindiniu klausimu "kokius pokyčius sukėlė EQUASS sistemos 
įgyvendinimas", klausimyne pateikiami visi svarbūs aspektai, kurie yra EQUASS kokybės sistemos dalis.  
EQUASS kokybės sistemoje aiškiai nurodyti kriterijai, kuriuos turi atitikti atskiros organizacijos, kad pasiektų tam 
tikrą kokybės lygį. Būtent šie kriterijai įtraukti į šį poveikio tyrimą. Kiekvienai suinteresuotai šaliai taikomi atrinkti 
klausimai, atsižvelgiant į aspekto aktualumą ir suinteresuotosios šalies vaidmenį. 
- Paslaugų gavėjams užduodami klausimai yra susiję su jų patirtimi konkrečiais aspektais. 
- Finansuotojams užduodami klausimai yra susiję su informacijos aktualumu priimant sprendimus dėl 

finansavimo, taip pat su jų dabartiniu požiūriu į įvairių kokybės aspektų taikymą jų finansuojamose 
organizacijose. 

- Vadovams skirti klausimai pirmiausia susiję su bendresniais jų organizacijos kokybės aspektais. Antra, vadovų 
buvo prašoma pateikti savo dabartinę nuomonę apie įvairių konkretesnių kokybės aspektų taikymą jų 
organizacijoje.  

- Darbuotojams buvo užduodami klausimai, susiję su jų dabartiniu požiūriu į įvairių kokybės aspektų taikymą jų 
organizacijoje.  

- Partneriams užduodami klausimai yra susiję su informacijos aktualumu bendradarbiavimo veiklai, taip pat su jų 
dabartiniu požiūriu į kokybės aspektų taikymą konkrečiose partnerių organizacijose. 

 
Kad būtų galima surinkti duomenis antrajam pagrindiniam klausimui "Kokios priežastys lėmė pokyčius": 
- Atlikta trumpa literatūros apžvalga, siekiant išsiaiškinti kokybės sistemų diegimo socialiniame ir globos 

sektoriuje priežastis. Buvo parengtas "priežasčių" sąrašas ir vadovų paprašyta pateikti savo nuomonę. Jie taip 
pat turėjo galimybę papildyti priežastis. Įgyvendinimo priežastys yra susijusios su poveikiu, kurio vadovai tikisi 
įgyvendindami EQUASS. Dokumentų tyrime buvo renkama informacija, siekiant išsiaiškinti kiekvienos 
dalyvaujančios organizacijos tobulinimo tikslus. O vertinime po intervencijos buvo pridėti klausimai apie vadovų 
patirtį, susijusią su EQUASS įgyvendinimo poveikiu. 
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Kad būtų galima surinkti duomenis trečiajam klausimui "ar pokyčiai atitinka suinteresuotųjų šalių poreikius":  
- Buvo suformuluotas atviras klausimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kokius kokybės aspektus finansuotojai laiko 

svarbiais paslaugų kokybei. Vertinant po intervencijos šie atsakymai buvo transformuoti į uždarus klausimus su 
vertinimo skalėmis.  

- Siekiant išsiaiškinti paslaugų gavėjų poreikius, buvo atlikta literatūros apžvalga ir sudarytas esamų paslaugų 
gavėjų poreikių sąrašas. Paslaugų gavėjų klausimynas turėjo būti trumpas, todėl reikėjo pasirinkti svarbius 
klausimus ir išbraukti kitus galimus svarbius klausimus, kad būtų atsižvelgta į paslaugų gavėjų poreikius. Likusių 
klausimų sąrašas atitinka šiuo metu tarptautiniu mastu naudojamą klausimyną paslaugų gavėjams. Žr. 
literatūros sąrašą.  

- Siekdami išsiaiškinti darbuotojų poreikius, darbuotojai turėjo galimybę atviro klausimo forma pareikšti savo 
nuomonę apie EQUASS diegimo privalumus ir trūkumus. 

- Partneriams buvo suformuluotas atviras klausimas, kad jie atkreiptų dėmesį į tuos aspektus, kurie, jų nuomone, 
yra svarbūs bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis. Atliekant vertinimą po intervencijos,  šio išankstinio 
vertinimo atsakymai bus paversti uždarais klausimais su vertinimo skalėmis. 

 
• Kad būtų galima atsakyti į paskutinį klausimą "ar pokyčiai bus trumpalaikiai, ar ilgalaikiai ir kodėl taip yra", 

tikslinių grupių interviu metu buvo klausiama dalyvaujančių socialinių paslaugų teikėjų atstovų nuomonės šiuo 
klausimu. 

 
Žr. klausimų sąrašą kitame puslapyje. Atsakymų kategorijos buvo 5 balų Likerto skalė.  
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Klausimynų punktai 
Paslaugų 
gavėjas 

Finansu
otojas Vadovas 

Darbuo
tojai Partneris 

Nuomonės, susijusios su socialinių paslaugų teikėjų paslaugų svarba apskritai      

Nuomonės dėl informacijos, reikalingos socialinių paslaugų teikėjams finansuoti      

Su partneryste susiję lūkesčiai       

EQUASS diegimo priežastys      

Nuomonės dėl kokybės ir bendrųjų organizacijos aspektų      

Nuomonės apie kokybę ir darbuotojus      

Nuomonės apie kokybę ir paslaugų gavėjus      

Nuomonės apie kokybę ir partnerius bei visuomenę      

Nuomonės apie kokybę ir ekonomiką      

Nuomonės apie konkrečios organizacinės informacijos, susijusios su paslaugų kokybe, svarbą      

Nuomonės apie konkrečios su darbuotojais susijusios informacijos, susijusios su paslaugų 
kokybe, svarbą 

     

Nuomonės apie konkrečios informacijos apie "paslaugų gavėjų teises" svarbą paslaugų 
kokybei 

     

Nuomonės apie konkrečios informacijos apie sveikatą ir saugą svarbą paslaugų kokybei      

Nuomonės apie informacijos apie suinteresuotųjų šalių dalyvavimą svarbą paslaugų kokybei      

Nuomonės apie konkrečios informacijos apie "gydymo aspektus" svarbą paslaugų kokybei      

Kokybės aspektų taikymas atsižvelgiant į bendruosius organizacijos aspektus      

Kokybės aspektų taikymas darbuotojams ir (arba) tarnautojams      

Kokybės aspektų taikymas atsižvelgiant į paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę      

Kokybės aspektų taikymas atsižvelgiant į žmogaus teises      

Kokybės aspektų taikymas etikos klausimais      

Kokybės aspektų taikymas piktnaudžiavimo klausimais      

Kokybės aspektų taikymas įgalinimo atžvilgiu      

Kokybės aspektų taikymas įmonių socialinės atsakomybės srityje      

Kokybės aspektų taikymas sveikatos ir saugos srityje      

Kokybės aspektų taikymas, susijęs su darbuotojų dalyvavimu      

Kokybės aspektų, susijusių su paslaugų gavėjų įtraukimu, taikymas       

Kokybės aspektų taikymas finansuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių atžvilgiu       

Kokybės aspektų taikymas atsižvelgiant į pagarbą paslaugų gavėjų teisėms      

Kokybės aspektų taikymas sprendžiant skundų klausimus      

Kokybės aspektų taikymas tęstinių paslaugų partneriams      

Kokybės aspektų taikymas konkrečių "gydymo" aspektų atžvilgiu      

Kokybės aspektų taikymas rezultatų stebėsenai      

Kokybės aspektų taikymas rezultatų sklaidai      

Su kokybės aspektais susiję įsitikinimai ir jų vertė      

Teigiami EQUASS įgyvendinimo aspektai      

Su EQUASS įgyvendinimu susiję trūkumai ir abejonės      

Pasitenkinimo bendradarbiavimu lygis       

Koks jūsų amžius?      

Kokia jūsų lytis?      

Koks jūsų pareigų pavadinimas?      

Kiek laiko dirbate šiose pareigose?      

Kiek laiko dirbate socialinių paslaugų sektoriuje?      

Norite ką nors pridurti?      
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2.4.2 TIKSLINĖS GRUPĖS INTERVIU 
Kartu su kiekybiniais duomenimis bus renkami kokybiniai duomenys, gauti iš tikslinių grupių pokalbių su atrinktais 
dalyvaujančių socialinių paslaugų teikėjų vadovais.  Šie tikslinių grupių interviu buvo rengiami paskutiniuoju 
įgyvendinimo laikotarpiu. Tikslinių grupių interviu rengiami siekiant išsiaiškinti suvokimą, nuomonę, įsitikinimus ir 
požiūrį į EUQASS įgyvendinimą. Pagrindinis tikslinių grupių tyrimų tikslas - remtis respondentų požiūriu, jausmais, 
įsitikinimais, patirtimi ir reakcijomis, kai kiti metodai negali būti taikomi. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas 
duomenims surinkti, kad būtų galima atsakyti į ketvirtąjį pagrindinį klausimą "Ar pokyčiai turėtų būti trumpalaikiai, 
ar ilgalaikiai, ir kodėl taip yra?". 
 

2.5 ATSAKYMŲ RINKIMAS 
Finansuotojams, vadovams, darbuotojams ir partneriams skirti klausimynai buvo perkelti į internetinę apklausos 
priemonę "Survey Monkey". Parengti kvietimų laiškai ir duomenų rinkimo procedūros. Žr. priedus.  
Paslaugų gavėjams skirtas klausimynas buvo išsiųstas el. paštu ir atspausdintas kiekvienos dalyvaujančios 
organizacijos.  
 
Kiekvienas vadovas ir visi darbuotojai buvo pakviesti užpildyti klausimynus. Kvietimą koordinavo kiekvienos 
dalyvaujančios organizacijos kontaktinis asmuo. Būtent kontaktinis asmuo taip pat pakvietė organizacijas partneres 
ir finansuojančias organizacijas užpildyti internetinį klausimyną.  
Penkiomis darbo dienomis buvo išplatintas tam tikras skaičius popierinių klausimynų, skirtų paslaugų gavėjams. 
Paslaugų gavėjai turėjo galimybę užpildyti klausimyną padedami lydinčio asmens.  
 
Užpildyti "Survey Monkey" klausimynai buvo eksportuoti į SPSS duomenų failą analizei atlikti. Popierinės 
klausimynų versijos paslaugų gavėjams buvo išsiųstos paštu ir rankiniu būdu įvestos į "Survey Monkey", po to 
eksportuotos į SPSS duomenų failą analizei.  
 

2.6 DUOMENŲ ANALIZĖ 
 
Analizei buvo naudojami skirtingi statistiniai metodai. Aprašomoji statistika buvo naudojama respondentų 
charakteristikoms apžvelgti. Naudojant aprašomąją statistiką taip pat buvo apžvelgtos finansuojančių organizacijų ir 
organizacijų partnerių išvados.  
 
Nagrinėjant paslaugų gavėjų, vadovybės ir darbuotojų išvadas, analizei bus naudojami nepriklausomų imčių T-
testai, kad būtų galima palyginti pirmojo matavimo rezultatus ir galiausiai antrojo matavimo rezultatus.  
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3 EQUASS 
3.1 ĮVADAS 
Europos socialinių paslaugų kokybės sistema (EQUASS) yra Europos ir konkrečiam sektoriui  -socialines paslaugas 
teikiančioms organizacijoms, įsipareigojusioms laikytis pagrindinių šio sektoriaus vertybių ir kokybės principų skirta 
kokybės sistema. EQUASS siekia stiprinti socialinių paslaugų sektorių, įtraukiant paslaugų teikėjus į kokybės, 
nuolatinio tobulinimo, mokymosi ir plėtros procesus ir užtikrinant paslaugų gavėjams paslaugų kokybę visoje 
Europoje. EQUASS iniciatyva sukurta remiantis "į paslaugų gavėją orientuotomis" sistemomis ir strategijomis, ją 
sudaro dešimt principų, paverstų penkiasdešimčia kokybės kriterijų, pagrįstų universaliomis vertybėmis ir pripažintų 
Europoje. Galutinis EQUASS tikslas - sukurti į paslaugų gavėją orientuotą požiūrį į socialines paslaugas. Į paslaugų 
gavėją orientuoto požiūrio principas turi būti diegiamas visoje organizacijoje, ne tik politikos, strategijos, sistemų ir 
metodų, bet ir tiesioginių darbuotojų požiūrio ir elgesio požiūriu, taip pat jis turi būti matomas pasiekimuose: 
rezultatuose ir rezultatyvume.  
 

3.2 KOKYBĖS PRINCIPAI 
Dešimt EQUASS kokybės principų atspindi Europos suinteresuotųjų šalių, kurias sudaro visos svarbios socialinių 
paslaugų sektoriaus šalys (paslaugų gavėjų atstovų ir advokatų grupės, socialiniai partneriai ir finansuotojai) 
pageidavimus. Dešimtyje kokybės principų veiklos efektyvumo reikalavimai derinami su dideliu dėmesiu klientų 
teisių apsaugai, taip pat į asmenį orientuotu požiūriu, kartu užtikrinant darbuotojų profesinį tobulėjimą ir mokymą. 
Kiekvienas iš šių dešimties kokybės principų bus toliau trumpai paaiškintas. 
 

Dešimties kokybės principų sistema 
 

 
 

 
3.2.1 LYDERYSTĖ 
Socialinių paslaugų teikėjai demonstruoja valdymą, lyderystę ir socialinę atsakomybę. Jie skatina socialinį 
teisingumą, įtraukdami į visuomenę. Jie išsikelia ambicingus organizacijos ir paslaugų tikslus ir skatina geriausią 
praktiką. Socialinių paslaugų teikėjai yra įsipareigoję nuolat mokytis ir diegti naujoves. 
 
3.2.2 DARBUOTOJAI 
Socialinių paslaugų teikėjai vadovauja ir valdo savo darbuotojus, kad būtų pasiekti organizacijos tikslai ir teikiamos į 
asmenį orientuotos paslaugos. Jie yra įsipareigoję įdarbinti kvalifikuotus darbuotojus, remdamiesi reikiamomis 
žiniomis, įgūdžiais ir kompetencija. Jie skatina darbuotojų įvairovę. Socialinių paslaugų teikėjai stiprina personalo 
įsitraukimo kultūrą ir personalo gerovę, visų darbuotojų tobulėjimą ir nuolatinį mokymąsi asmenų, kuriems 
teikiamos paslaugos, labui. Jie įrodo, kad laikosi aptarnaujamų asmenų ir darbuotojų, įskaitant savanorius, 
sveikatos, saugos ir tinkamų darbo sąlygų. 
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3.2.3 TEISĖS  
Socialinių paslaugų teikėjai įsipareigoja saugoti, skatinti ir gerbti asmens, kuriam teikiamos paslaugos, teises, 
susijusias su lygiomis galimybėmis, vienodu požiūriu ir pasirinkimo laisve, apsisprendimu ir lygiateisiu dalyvavimu. 
Šis įsipareigojimas matomas organizacijos vertybėse ir visuose socialinių paslaugų teikėjo paslaugų kūrimo bei 
teikimo elementuose. Socialinių paslaugų teikėjai užtikrina, kad asmenys, kuriems teikiamos paslaugos, suprastų ir 
pritartų visoms jų siūlomoms individualioms intervencijoms. 
 
3.2.4 ETIKA 
Socialinių paslaugų teikėjai dirba vadovaudamiesi etikos gairėmis, kuriomis gerbiamas darbuotojų, paslaugų gavėjų 
ir jų šeimų ar globėjų orumas ir gerovė. Jie teikia paslaugas remdamiesi pasitikėjimu, konfidencialumu, sąžiningumu 
aptarnaujamiems asmenims. Socialinių paslaugų teikėjai skatina apsaugoti aptarnaujamus asmenis nuo 
piktnaudžiavimo ir netinkamo elgesio. 
 
3.2.5 PARTNERYSTĖ 
Socialinių paslaugų teikėjai bendradarbiauja su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kad padėtų organizacijai 
įgyvendinti jos viziją ir misiją. Partnerystė padeda užtikrinti patikimą visapusiškų paslaugų ir į asmenį orientuotų 
rezultatų seką. Partnerystė prisideda prie asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, integracijos į visuomenę. 
 
3.2.6 DALYVAVIMAS 
Socialinių paslaugų teikėjai užtikrina visapusišką asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, dalyvavimą ir aktyvią 
įtrauktį bei atstovavimą visais organizacijos ir bendruomenės lygmenimis. Jie įtraukia asmenis, kuriems teikiamos 
paslaugos, kaip aktyvius dalyvius į paslaugas teikiančios komandos sprendimų priėmimą. Siekdami lygiateisiškesnio 
dalyvavimo ir įtraukimo, socialinių paslaugų teikėjai remia asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, įgalinimą. Jie 
remia advokatavimą, kuria siekiama skatinti lygias asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, galimybes ir dalyvavimą. 
 
3.2.7 Į ASMENĮ ORIENTUOTAS POŽIŪRIS 
Socialinių paslaugų teikėjai teikia paslaugas atsižvelgdami į asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, poreikius, 
lūkesčius ir galimybes. Teikiant paslaugas atsižvelgiama į asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, fizinę ir socialinę 
aplinką. Šiomis paslaugomis siekiama pagerinti aptarnaujamų asmenų gyvenimo kokybę. Socialinių paslaugų teikėjai 
gerbia asmenų indėlį, įtraukdami paslaugų gavėjus į savęs vertinimą, planavimą, paslaugų teikimą, grįžtamąjį ryšį ir 
vertinimą. 
 
3.2.8 IŠSAMUMAS 
Socialinių paslaugų teikėjai užtikrina, kad asmuo, kuriam teikiamos paslaugos, turėtų galimybę gauti tęstinius 
holistinius  ir bendruomenėje teikiamas paslaugas. Jie yra įsipareigoję teikti paslaugas nuo ankstyvosios 
intervencijos iki priežiūros ir tolesnių veiksmų. Paslaugos turėtų būti teikiamos koordinuotai ir pasitelkiant įvairių 
disciplinų komandų arba kelių įstaigų aplinkoje. 
 
3.2.9 ORIENTACIJA Į REZULTATUS 
Socialinių paslaugų teikėjai siekia planuotų rezultatų, naudos ir geriausios vertės asmenims, kuriems teikiamos 
paslaugos, ir atitinkamoms suinteresuotosioms šalims (įskaitant finansuotojus). Jie parodo organizacijos ir paslaugų 
gavėjų pasiekimus, atitinkančius jų misiją ir pagrindinę veiklą. Paslaugų poveikis matuojamas ir stebimas, jis yra 
svarbus nuolatinio tobulinimo procesų, skaidrumo ir atskaitomybės elementas. 
 
3.2.10 NUOLATINIS TOBULINIMAS 
Socialinių paslaugų teikėjai yra įsipareigoję nuolat mokytis ir nuolat tobulinti savo paslaugas bei jų rezultatus. Jie 
aktyviai siekia patenkinti būsimus asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, darbuotojų, finansuotojų ir 
suinteresuotųjų šalių poreikius, naudodamiesi įrodymais pagrįsta informacija, kuria remdamiesi kuria ir tobulina 
teikiamas socialines paslaugas. Jie taiko sistemas, skirtas paslaugų teikimo rezultatams palyginti ir nuolat tobulinti. 
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Socialinių paslaugų teikėjai, atitinkantys EQUASS Europos socialinių paslaugų kokybės sertifikavimo reikalavimus, 
įrodė, kad jie laikosi Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos, Bendros visuotinės svarbos 
socialinių paslaugų kokybės sistemos, Europos profesinio rengimo ir mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės 
sistemos ir JT Neįgaliųjų teisių konvencijos. 
 

3.3 SERTIFIKAVIMO PROCESAS 
EQUASS socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas gali būti laikomas pagrindiniu socialinių paslaugų teikimo 
reikalavimu, kuris įgyvendinamas atsižvelgiant į sąnaudas, pastangas ir reikalingus išteklius. EQUASS socialinių 
paslaugų kokybės užtikrinimo ženklas suteikiamas paslaugų teikėjams, kurie gali įrodyti pasiekimus ir nuolatinį 
tobulėjimą trimis skirtingais aspektais: požiūrio, diegimo ir rezultatų. EQUASS Excellence kriterijus atitinkanti 
organizacija sertifikuojama trejiems metams. Įgyvendinant šį projektą "Socialinių paslaugų tobulinimas, taikant 
EQUASS kokybės sistemą" siekiama pasiekti kokybės užtikrinimo lygį. Būtent šis sertifikavimo procesas ir bus 
paaiškintas.  
 
3.3.1 PARAIŠKOS DOKUMENTŲ RINKINYS  
Kai Lietuvos organizacija nori sertifikuotis, pirmiausia reikia kreiptis į EQUASS vietinį licencijos turėtoją, kuris palaiko 
ir stebi audito procesą. Vietinis licencijos turėtojas patikrina paraiškos ir atitinkamų paslaugų tinkamumą, taip pat 
paraiškos dokumentų rinkinio išsamumą. Pareiškėjas turi teisę apibrėžti EQUASS paraiškos taikymo sritį. Ši taikymo 
sritis gali būti visa organizacija, taip pat atskiras tos organizacijos padalinys. Esminis kriterijus yra tas, kad paraiška 
būtų susijusi su tam tikromis paslaugomis, tiesiogiai teikiamomis asmenims, ir kad ji prisidėtų prie jų įtraukties ir 
(arba) geresnės gyvenimo kokybės. Kai paraiška yra tinkama ir išsami, su pareiškėju susisiekia vietos licencijos 
turėtojo auditorius.  
 
Šis auditorius yra apmokytas, kaip taikyti EQUASS kokybės metodą ir kaip vertinti pareiškėjo veiklą remiantis 
EQUASS kokybės principais ir EQUASS kriterijais. EQUASS auditorius yra atsakingas už visus audito etapus, įskaitant 
audito ataskaitos parengimą.  
 
3.3.2 SERTIFIKAVIMO AUDITAS  
Vietos audito procesą sudaro keturi etapai: 
1 Dokumentų apžvalga 
2 Pasirengimas apsilankymui vietoje 
3 Apsilankymas vietoje 
4 Pranešimų teikimas 
 
1 ŽINGSNIS DOKUMENTŲ PERŽIŪRA  
Auditorius gauna paraiškos formos kopiją ir naudos šia informacija atlikdamas dokumentinę peržiūrą ir 
nustatydamas balus. Remdamasis šia peržiūra, auditorius nustato prioritetus, kuriuos aptaria per apsilankymą 
vietoje. Taip pat auditorius atrenka kontroliniame sąraše reikalaujamus dokumentus, kuriuos reikia pateikti per 
vizitą vietoje, kad būtų galima atlikti peržiūrą.  
 
2 ŽINGSNIS PASIRENGIMAS APSILANKYMUI VIETOJE  
Likus ne mažiau kaip dešimčiai darbo dienų iki audito datos auditorius pareiškėjui išsiunčia pasiūlymą dėl 
apsilankymo vietoje planavimo ir programos. Audito planą sudaro šie elementai:  
- Dokumentų ir kitų informacinių išteklių peržiūros data ir laikas  
- Laikas, skirtas pareiškėjui ir darbuotojams pateikti atsiliepimus apie apsilankymą vietoje  
- Laikas atlikti vertinimo ir informacijos apibendrinimą galutinei audito ataskaitai parengti  
- Paslaugų teikimo vietos lankymo laikas  
- Pokalbis su vyriausiuoju vykdomuoju pareigūnu vizito vietoje pabaigoje 
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Pareiškėjas turi suderinti planavimą ir apsilankymo programą ir apie tai informuoti darbuotojus. Auditorius 
apsilanko patalpose, kuriose teikiamos paslaugos, ir susitinka su keliais darbuotojais, paslaugų gavėjais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, kurie yra svarbūs audito apimčiai. Audito planas turėtų būti lankstus ir leisti jį keisti, 
atsižvelgiant į apsilankymo vietoje metu surinktą informaciją.  
 
3 ŽINGSNIS APSILANKYMAS VIETOJE  
Lankydamasis patalpose, auditorius surenka įrodymus, kad patikrintų pareiškėjo veiklą pagal EQUASS kriterijus ir 
reikalaujamus rezultatus, apklausdamas, nagrinėdamas dokumentus ir stebėdamas paslaugų teikimą, situacijas ir 
sąlygas. Visa tai bus registruojama ir pranešama. Apsilankymo vietoje pabaigoje auditorius surengia susitikimą su 
atitinkamais pareiškėjo darbuotojais ir pristatys jiems pastebėjimus. Šia grįžtamąja informacija siekiama užtikrinti 
audito išvadų ir rekomendacijų, kurias planuojama pateikti audito ataskaitoje, supratimą.  
Standartinis dienų skaičius, per kurį galima apsilankyti vienoje vietoje, yra dvi dienos po 8 valandas per dieną, 
didesnėms organizacijoms arba organizacijoms, turinčioms kelias paslaugų teikimo vietas, prireiks daugiau dienų.  
 
4 ŽINGSNIS ATASKAITA  
Po apsilankymo vietoje auditorius peržiūri audito rezultatus: balus, reikalaujamus dokumentus ir rezultatus. 
Remdamasis tuo, auditorius parengia ataskaitą ir nusiunčia ją vietos licencijos turėtojui. Jei yra kriterijų, kurių 
pasiekimo lygio neatitinka minimalių EQUASS Assurance sertifikavimo reikalavimų, auditorius pateikia audito 
ataskaitą su rekomendacijomis dėl tobulinimo ir papildomo mokymosi. Ši grįžtamoji informacija gali būti papildomo 
audito pagrindas. Vietinis licencijos turėtojas informuos pareiškėją apie Suteikiančiojo komiteto sprendimą dėl 
pareiškėjo sertifikavimo EQUASS Assurance sertifikatu.  
 
3.3.3 EQUASS ASSURANCE SERTIFIKAVIMO PERŽIŪROS PROCESAS  
Vietos licencijos turėtojas audito ataskaitą siunčia EQUASS koordinatoriui Briuselyje, kad šis ją peržiūrėtų. EQUASS 
koordinatorius Briuselyje parenka ekspertą, kuris peržiūri audito ataskaitą, kad patikrintų, ar ataskaita atitinka šiuos 
kriterijus:  
- Ar ataskaita parašyta tinkamu formatu?  
- Ar vertinimas atitinka atsiliepimus apie pasirodymą?  
- Ar atsiliepimuose nurodomi atitinkami ir tinkami įrodymai: dokumentai - informacija, surinkta apklausiant 

direktorių, vadovus, darbuotojus, paslaugų gavėjus ir kitas susijusias suinteresuotąsias šalis - stebėjimai 
patalpose, kuriose teikiamos paslaugos?  

- Ar tobulinimo pasiūlymai susiję su dabartinės veiklos praktikos tobulinimu ir (arba) mokymusi ir veiklos 
plėtojimu, atitinkančiu kitus EQUASS vertinimo lentelės veiklos etapus?  

 
Ekspertas suformuluoja peržiūros rezultatus ir apie juos informuoja auditorių. Jei reikia, auditorius, remdamasis 
gautais eksperto atsiliepimais, audito ataskaitoje atlieka koregavimus. Ekspertas patikrina pakoreguotą audito 
ataskaitą ir patvirtintą ataskaitą nusiunčia EQUASS apdovanojimų skyrimo komitetui Briuselyje. EQUASS 
koordinatorius Briuselyje, kuris yra apdovanojimų komiteto narys, nusiųs patvirtintą audito ataskaitą pareiškėjui ir 
vietos licencijos turėtojui ir informuos juos apie apdovanojimų komiteto sprendimą išduoti pareiškėjui EQUASS 
Assurance sertifikatą, kuris galioja dvejus metus. 
 
3.3.4 PAŽANGOS ATASKAITOS  
Pareiškėjas privalo du kartus pateikti ataskaitą apie pažangą ir rezultatus, pasiektus įgyvendinant rekomendacijas 
dėl tobulinimo ir plėtros. Auditorius peržiūrės pažangos ataskaitą ir prireikus pateiks rekomendacijas ir pasiūlymus 
dėl tobulinimo, mokymosi ir plėtros. Šią pažangos ataskaitą, įskaitant auditoriaus pastabas, patvirtins EQUASS 
Briuselyje, o patvirtinta ataskaita bus išsiųsta socialinių paslaugų teikėjui.  
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3.3.5 PAPILDOMAS AUDITAS  
Jei socialinių paslaugų teikėjas neatitinka EQUASS sertifikavimo reikalavimų, pareiškėjas turi galimybę atlikti 
papildomą auditą. Tai įmanoma, kai per 6 mėnesius po audito buvo  įgyvendinamos rekomendacijos dėl 
patobulinimų. Papildomas auditas  organizuojamas ir atliekamas gavus pareiškėjo ataskaitą apie patobulinimus. 
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4 RESPONDENTŲ APIBŪDINIMAS 
4.1 ĮVADAS 
Kiekviena dalyvaujanti organizacija gavo reikiamą informaciją, kad galėtų pakviesti kiekvienos tikslinės grupės 
respondentus. Šiame skyriuje aprašomas dalyvaujančių organizacijų kategorija ir skaičius, atsakiusių paslaugų 
gavėjų skaičius, lytis ir amžius, atsakiusių darbuotojų ir vadovų skaičius, lytis, amžius ir informacija apie jų darbo 
vietą, partnerių ir finansuojančių organizacijų skaičius ir kategorija. 
 

4.2 DALYVAUJANČIOS ORGANIZACIJOS 
Iš viso buvo kreiptasi į 103 socialinių paslaugų teikėjus, kad jie dalyvautų šiame poveikio vertinime. Iš šių 103 
organizacijų 93 dalyvavo šiame poveikio vertinime. Todėl atsakymų lygis centrų lygmeniu yra 90 %. 
 
Socialines paslaugas teikiančios organizacijos, dalyvaujančios projekte "Socialinių paslaugų tobulinimas, taikant 
EQUASS kokybės sistemą", vykdo skirtingo pobūdžio veiklą, skirtą įvairiems paslaugų gavėjams. Projekte 
dalyvaujančių įstaigų veikla orientuota į vaikų ir jaunimo priežiūrą, į suaugusiųjų socialinę priežiūrą, kai kuriais 
atvejais konkrečiai į moterų socialinę priežiūrą, kitos organizacijos orientuojasi į pagyvenusius žmones, pavyzdžiui, 
gyvenančius senelių namuose. Žr. sąrašą toliau pateiktoje lentelėje.  
 
Socialinio darbo organizacijos Šeimos ir vaiko gerovės centrai Socialinės pagalbos centrai 

Socialinės globos įstaigos Labdaros ir paramos fondas  Miesto nakvynės namai 

Krizių centrai Vaikų kaimai Vaikų ir jaunimo pensionai 

Slaugos namai Sutrikusio intelekto žmonių centrai Socialinės globos namai vaikams 

Globos ir užimtumo centrai Pagyvenusių žmonių namai Dienos centrai 

Bendruomenės socialiniai centrai Socialiniai ir švietimo centrai Pagalbos tarnybos 

 
 

4.3 RESPONDENTŲ APŽVALGA 
Klausimynus pildė dalyvaujančių organizacijų darbuotojai, paslaugų gavėjai, vadovai ir partneriai, taip pat 
organizacijų finansuotojai. Toliau apžvelgiami kai kurie demografiniai duomenys apie įvairias respondentų grupes. 
 
4.3.1 PASLAUGŲ GAVĖJAI 
Iš viso klausimyną užpildė 5534 paslaugų gavėjai; 2457 respondentai pirmajame vertinimo etape ir 3059 
respondentai antrajame vertinimo etape.  
 
Iš visų pirmojo vertinimo etapo respondentų 66% sudarė moterys (N=1631) ir 32 % - vyrai (N=797); 38 respondentai 
nusprendė nenurodyti savo lyties, o 9 respondentai neatsakė į šį klausimą.  
 
Iš visų antrojo vertinimo etapo respondentų 71% sudarė moterys (N=2160) ir 28 % - vyrai (N=885); 14 respondentų 
nusprendė nenurodyti savo lyties, o 1 respondentas į šį klausimą neatsakė.  
 
Atliekant pirmą matavimą, respondentų amžius vienodai pasiskirstė tarp visų amžiaus grupių, išskyrus amžiaus 
grupę "65 metų ir vyresni": 40 % šios pirmosios grupės respondentų yra vyresni nei 65 metų.  
Antrame matavime matome tokį patį pasiskirstymą - maždaug 10 % respondentų priklauso kiekvienai amžiaus 
grupei, o 43 % visų respondentų yra 65 metų ir vyresni. Žr. lentelę kitame puslapyje.  
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Paslaugų gavėjų amžiaus grupės Pirmas vertinimo etapas Antras vertinimo etapas 

 Dažnis Procentinė dalis Dažnis Procentinė dalis 

Jaunesni nei 25 metų 221 8,9% 264 8,6% 

25-34 metų amžiaus 272 11,0% 339 11,1% 

35-44 metų amžiaus 374 15,1% 456 14,9% 

45-54 metų amžiaus 295 11,9% 358 11,7% 

55-64 metų amžiaus 284 11,5% 316 10,3% 

65 metų ir vyresni 987 39,9% 1325 43,3% 

Trūkstamos vertės 42 1,7% 1 0,0% 

Bendras paslaugų gavėjų skaičius 2475 100,0% 3059 100,0% 

 

4.3.2 DARBUOTOJAI 
Iš viso klausimyną užpildė 2249 darbuotojai; 894 respondentai dalyvavo pirmajame vertinimo etape, prieš 
įgyvendinant EQUASS kokybės sistemą, o 1355 respondentai dalyvavo antrajame vertinimo etape, įgyvendinus 
EQUASS.  
 
Iš visų pirmojo vertinimo etapo respondentų 60% sudarė moterys (N=539) ir 4% vyrai (N=34); 321 respondentas 
neatsakė į šį klausimą.  
Iš visų antrojo vertinimo etapo respondentų 74% sudarė moterys (N=1006) ir 4% vyrai (N=59); 290 respondentų 
neatsakė į šį klausimą.  
 
Kalbant apie darbuotojų amžių, pirmojo vertinimo etapo darbuotojų amžiaus vidurkis yra 46 metai, antrojo 
vertinimo etapo - 45 metai. Pirmajame ir antrajame etape kas septintas respondentas yra jaunesnis nei 35 metų 
amžiaus, taip pat kas septinto respondento amžius yra nuo 35 iki 45 metų. Pirmajame etape maždaug kas trečias 
respondentas yra vyresnis nei 45 metų, antrajame etape beveik pusė respondentų yra vyresni nei 45 metų. 
 
Darbuotojų amžiaus grupės Pirmas vertinimo etapas  Antras vertinimo etapas  

 Dažnis Procentinė dalis Dažnis Procentinė dalis 

Jaunesni nei 25 metų 15 1.7% 25 1.8% 

25-34 metų amžiaus 114 12.8% 197 14.5% 

35-44 metų amžiaus 135 15.1% 255 18.8% 

45-54 metų amžiaus 188 21.0% 334 24,6% 

55-64 metų amžiaus 142 15.9% 287 21.2% 

65 metų ir vyresni 10 1,1% 20 1,5% 

Trūkstamos vertės 290 32.4% 237 17.5% 

Bendras darbuotojų skaičius 894 100,0% 1355 100,0% 

 
Nagrinėjant respondentų darbo vietas, galima pastebėti, kad respondentų dirba įvairus darbus.  
 
Darbo pavadinimas Darbo pavadinimas Darbo pavadinimas Darbo pavadinimas 

Buhalterijos darbuotojas Sveikatos priežiūros specialistas Kita Operatorius 

Administracijos darbuotojas Namų ūkio vadybininkas Dietologas Slaugytoja 

Padėjėjas Žmogiškųjų išteklių valdymo specialistas Gydytojas Ergoterapeutas 

Slaugytojo padėjėjas Virtuvės padėjėjas Vairuotojas Fizioterapeutas 

Atvejo vadybininkas Virtuvės darbuotojas Pedagogas Psichologas 

Socialinio darbuotojo padėjėjas Masažistas Elektrikas Socialinis darbuotojas 

Vyriausioji slaugytoja Įdarbinimo specialistas Auklė Specialistas 

Skyriaus vadovas Sandėlio darbuotojas Koordinatorius Logopedas 

Valytoja Direktoriaus pavaduotojas Vyrėjas Lankomosios priežiūros darbuotojas 



GALUTINĖ VERTINIMO ATASKAITA POVEIKIO TYRIMAS EQUASS ĮGYVENDINIMAS 

 16 

Didelė dalis jų dirba socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, slaugytojais, slaugytojo padėjėjais 
arba užimtumo specialistais. Nemažai darbininkų užpildė klausimyną. Taip pat yra dietologų, masažuotojų ir 
psichologų. Dalyvavo biuro darbuotojai, pavyzdžiui, apskaitininkai ir administracijos darbuotojai, taip pat skyrių 
vadovai.  
 
4.3.3 VALDYMAS 
Iš viso klausimyną užpildė 247 vadovai: 124 vadovai - pirmajame vertinimo etape ir 123 vadovai - antrajame 
vertinimo etape. Dauguma vadovų yra moterys, atitinkamai 82 % abiejuose etapuose. Abiejuose etapuose 11 % 
vadovų nurodė, kad yra vyrai, ir abiejuose etapuose 10 respondentų nusprendė nenurodyti savo lyties.  
 
Kai kurie respondentai yra jaunesni nei 25 metų amžiaus. Abiejuose vertinimo etapuose pusė respondentų yra 25-
44 metų amžiaus. Maždaug kas ketvirto iš visų atsakiusių vadovų amžius abiejuose etapuose viršija 45 metus.  
 
Vadovų amžiaus grupės Pirmas vertinimo etapas Antras vertinimo etapas 

 Dažnis Procentinė dalis Dažnis Procentinė dalis 

Jaunesni nei 25 metų 9 7,3% 10 8,1% 

25-34 metų amžiaus 32 25,8% 19 15,4% 

35-44 metų amžiaus 36 29,0% 47 38,2% 

45-54 metų amžiaus 21 16,9% 26 21,1% 

55-64 metų amžiaus 6 4,8% 2 1,6% 

65 metų ir vyresni 0 0,0% 0 0,0% 

Trūkstamos vertės 20 16,1% 19 15,4% 

Bendras darbuotojų skaičius 124 100,0% 123 100,0% 

 
Pažvelgus į abiejų grupių vadovų pareigybes, matyti, kad dauguma jų yra direktoriai arba direktoriaus pavaduotojai. 
Kitų pareigų pavadinimai yra tokie, kaip padalinio (skyriaus) vadovas, vadybininkas ar koordinatorius.  
 

4.3.4 PARTNERIAI  
Iš viso į prašymą prisijungti prie šio vertinimo atsiliepė daug 403 organizacijų partnerių: pirmojo vertinimo metu 165 
organizacijos partnerės ir antrojo vertinimo metu 238 organizacijos partnerės.  
Organizacijos partnerės vykdo skirtingo pobūdžio veiklą, orientuotą į įvairių tipų paslaugų gavėjus. Sąraše yra įvairių 
organizacijų, įskaitant mokyklas, paramos centrus, socialinės globos namus, bendruomenės centrus ir dienos 
centrus.  
 
Partnerių organizacijos: 

Bendruomenės centras Socialinės globos namai Bažnyčios bendruomenė 

Viešoji biblioteka Pagalbos paaugliams institucija Poliklinika 

Jaunimo dienos centras Visuomenės sveikatos biuras Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnyba 

Miesto arba rajono savivaldybė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Socialinės globos namai 

Komunikacijos centras Krizių centras Vidurinė mokykla 

Švietimo centras Laisvalaikio salė Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų švietimo centras 

Dienos priežiūros centras senjorams su negalia Moterų įgalinimo centras Savarankiško gyvenimo namai vaikams 

Neįgaliųjų reikalų departamentas Globos namai Medicinos centras 

Kolegija  Reabilitacijos centras Ergonominių prietaisų centras 

Pradinė mokykla  Vaikų gerovės centras Specialioji mokykla 

Socialinių ir kultūrinių paslaugų jaunimui centras  Universiteto verslo mokykla Psichologinės paramos ir konsultavimo centras 
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Iš 165 organizacijų partnerių, dalyvavusių pirmajame vertinimo etape, respondentai nurodo 66 organizacijas, 
dalyvaujančias šiame projekte "Socialinių paslaugų tobulinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą". 238 partnerių 
organizacijų respondentai, dalyvavę antrajame vertinimo etape, nurodo 75 šiame projekte  dalyvaujančias 
organizacijas. 
 
4.3.5 FINANSUOTOJAI  
Į prašymą prisijungti prie šio poveikio vertinimo atsiliepė 83  finansuojančios organizacijos: 37 finansuojančios 
organizacijos dalyvavo pirmajame vertinimo etape, o 46 finansuojančios organizacijos - antrajame vertinimo etape.  
 
Beveik visos organizacijos yra miestų ar rajonų savivaldybių administracijos, kartais - Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija arba bendruomenės socialinis centras. Daugelis jų teikia finansavimą įvairioms šiame projekte 
dalyvaujančioms organizacijoms. 
 

4.4 ĮGYVENDINIMO PRIEŽASTYS IR PIRMASIS POŽIŪRIS Į POVEIKĮ 
Į daugelį socialinių paslaugų teikėjų buvo kreiptasi, kad jie prisijungtų prie šio kokybės gerinimo projekto: gerinti 
kokybę diegiant EQUASS kokybės sistemą.  
 
Tie, kurie sutiko prisijungti, turėjo įvairių priežasčių. Dauguma pirmajame vertinimo etape dalyvavusių organizacijų 
vadovų nurodė, kad jie norėtų įdiegti tokią kokybės sistemą kaip EQUASS, nes ji suteikia galimybę reaguoti į 
paslaugų gavėjų poreikius, sutelkti dėmesį į nuolatinį tobulėjimą, gerinti procesus ir praktiką, stiprinti dėmesį 
kokybei organizacijoje ir gerinti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę. 
 
Ko tikitės iš EQUASS įgyvendinimo? 1 etapas 

N = 124 
Kokiu mastu pastebite EQUASS įgyvendinimo 
poveikį? 

2 etapas 
N = 123 

Reaguoti į paslaugų gavėjų poreikius 
89% 

Geresnis reagavimas į paslaugų gavėjų 
poreikius 

81% 

Nuolat tobulėti 85% Dėmesys nuolatiniam tobulėjimui 91% 
Tobulinti procesus ir praktiką 85% Patobulinti procesai ir praktika 91% 
Didinti dėmesį kokybei mūsų organizacijoje 85% Didesnis dėmesys kokybei mūsų organizacijoje 94% 
Gerinti klientų gyvenimo kokybę 85% Geresnė klientų gyvenimo kokybė 90% 
Tapti pavyzdžiu socialinių paslaugų srityje 77% Būti pavyzdžiu socialinių paslaugų srityje 91% 
Pagerinti organizacijos įvaizdį 77% Geresnis organizacijos įvaizdis 92% 
Inovuoti paslaugų teikimą 77% Inovatyvus paslaugų teikimas 81% 
Laikytis teisinių reikalavimų 69% Geresnis teisinių reikalavimų laikymasis 87% 
Reaguoti į kitų suinteresuotųjų šalių 
spaudimą 

69% 
Geresnis reagavimas į kitų suinteresuotųjų šalių 
spaudimą 

79% 

Standartizuoti praktiką skirtingose vietovėse 69% Standartizuota praktika skirtingose vietovėse 83% 
 
Antrojo vertinimo etapo metu atsakiusių vadovų teigimu, įgyvendinus EQUASS, beveik visi aspektai nuo šio 
įgyvendinimo proceso pradžios pagerėjo arba labai pagerėjo. Daugumos atsakiusių vadovų nuomone, įgyvendinimo 
poveikis aspektams, kuriuos jie laiko svarbiais, yra gana stiprus arba didžiulis.  
 
Toliau šioje ataskaitoje bus aprašyti išsamūs EQUASS įgyvendinimo aspektai, įskaitant informaciją apie tai, ar 
EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimas turėjo įtakos paslaugų teikimui ir veiklos efektyvumui, atsižvelgiant į 
dešimt EQUASS kokybės principų.  
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5 REZULTATAI IR POVEIKIS PASLAUGŲ TEIKIMUI 
5.1 ĮVADAS  
Dešimt EQUASS kokybės principų apima kokybės aspektus, susijusius su paslaugų teikimu. Šie kokybės aspektai 
daugiausia susiję su paslaugų gavėjų teisių apsauga ir į asmenį orientuotu požiūriu.  
Paslaugų gavėjų teisių apsauga susijusi su įvairiais socialinių paslaugų teikėjo organizacijos kokybės aspektais. Teisės 
yra susijusios su pagarba individualiam paslaugų gavėjui visais paslaugų teikimo aspektais.  
Du iš dešimties EQUASS kokybės principų yra visiškai susiję su paslaugų gavėjų teisėmis. Tai - teisių principas ir 
etikos principas. Teisių principas daugiausia dėmesio skiria lygioms galimybėms ir vienodam požiūriui, įskaitant ir 
socialinių paslaugų teikėjo pareigą užtikrinti, kad visi paslaugų gavėjai suprastų jiems siūlomas intervencijas, ir 
užtikrinti, kad visi paslaugų gavėjai šioms intervencijoms pritartų. Etikos principu daugiausia dėmesio skiriama 
paslaugų gavėjų ir jų šeimų ar globėjų orumui ir gerovei, įskaitant paslaugų gavėjų apsaugą nuo smurto, 
piktnaudžiavimo ir netinkamo elgesio.  
Į asmenį orientuotas požiūris taip pat susijęs su įvairiais socialinių paslaugų teikėjo organizacijos kokybės aspektais. Į 
asmenį orientuotas požiūris susijęs su geriausiu paslaugų gavėjo poreikių ir siūlomų paslaugų atitikimu. Vienas iš 
dešimties EQUASS kokybės principų yra visiškai susijęs su šiuo į asmenį orientuotu požiūriu. Jame daugiausia 
dėmesio skiriama paslaugoms, kurias lemia paslaugų gavėjų poreikiai, įskaitant ir jų fizinę bei socialinę aplinką. Taip 
pat orientuojamasi į paslaugų gavėjų įtraukimą į jų paslaugų teikimą; į jų asmeninį paslaugų planą. Dalyvavimo 
principas taip pat susijęs su paslaugų gavėjų teisių elementais; jis apima dėmesį į paslaugų gavėjų įgalinimo rėmimą.  
 
Šiame poveikio vertinime analizuojame dabartinę šių kokybės aspektų būklę ir jų raidą EQUASS kokybės sistemos 
įgyvendinimo laikotarpiu. Visų projekte dalyvaujančių socialinių paslaugų teikėjų atžvilgiu nagrinėjame pirmojo ir 
antrojo vertinimo skirtumus.  
 
5.1.1 LENTELIŲ SKAITYMAS 
Šioje ataskaitoje pateikta daug lentelių. Toliau pateikiamas trumpas paaiškinimas, kaip skaityti šias lenteles.  
 
Kiekvienos lentelės pirmąjį stulpelį sudaro su kokybe susiję teiginiai. Antrajame ir trečiajame stulpeliuose pateikiami 
vidutiniai pirmojo ir antrojo vertinimo etapo metu gauti balai. Visi sugrupuoti pagal temas klausimyno teiginiai  
įbertinti pagal 5 balų Likerto skalę; naudota 0-4 balų skalė.  
 
Kiekvieno teiginio vertinimo  visų respondentjų balai buvo suskaičiuoti ir padalyti iš respondentų skaičiaus. Šį balų 
vidurkį galima rasti kiekvienoje lentelėje po pavadinimu "vidurkis".  
 
Kuo aukštesni balai, tuo daugiau respondentų sutinka su lentelėje pateiktu teiginiu.  
Šioje ataskaitoje vidutiniai balai yra nuo 2 iki 4.  
 
- 4 balų vidurkis: respondentų patirtis visiškai atitinka teiginį 
- 3 balų vidurkis: respondentų patirtis atitinka teiginį, nors ir ne visiškai 
- 2 balų vidurkis: dauguma respondentų patirties neatitinka teiginio 
 
Skaitymo taisyklė, kuri gali padėti: Mažesnį nei 3 balų įvertinimą galima laikyti žemu balu 
    Didesnis nei 3,5 balo gali būti laikomas aukštu balu 
 
Be to, kiekvienoje lentelėje pateikiami mažiausi ir didžiausi balai. Paskutiniame lentelių stulpelyje P parodo, ar tam 
tikras  išmatuotas rodiklis yra statistiškai reikšmingas. Daugiau žvaigždučių rodo didesnį reikšmingumą.  
7 skyriaus lentelėse paskutiniame stulpelyje SD  parodo verčių rinkinio sklaidą.  Mažesnis skaičius rodo, kad 
reikšmės paprastai yra artimos vidurkiui arba tikėtinai reikšmei.   

  



GALUTINĖ VERTINIMO ATASKAITA POVEIKIO TYRIMAS EQUASS ĮGYVENDINIMAS 

 19 

5.2 PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS: BENDRIEJI ASPEKTAI 
EQUASS kokybės vadybos sistemoje svarbiausia yra paslaugų gavėjų teisės. Apžvelgsime visus aspektus, susijusius 
su paslaugų gavėjų teisėmis šioje kokybės sistemoje, ir aprašysime EQUASS įgyvendinimo poveikį šioms teisėms. 
Aprašydami visada pradėsime nuo poveikio paslaugų gavėjams, paskui apžvelgsime poveikį organizacijai ir 
darbuotojams. Prireikus įtrauksime finansuotojų ir partnerių nuomonę apie su teisėmis susijusius aspektus. Ir 
pažiūrėsime, ar jų nuomonei turėjo įtakos EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimas.  
 
POVEIKIS PASLAUGŲ GAVĖJAMS 
Pirmasis aspektas yra gana paprastas, t. y. paslaugų gavėjų informavimas apie jų, kaip paslaugų gavėjų, teises. 
Pirmajame etape didelė dalis paslaugų gavėjų pritaria teiginiui, kad jie buvo informuoti apie savo teises, o antroje 
apklausoje balų skaičius yra didesnis. Šis padidėjimas yra reikšmingas, o tai reiškia, kad jis nėra atsitiktinis ir 
greičiausiai susijęs su EQUASS sistemos įgyvendinimu. Dauguma paslaugų gavėjų taip pat jaučiasi patenkinti tuo, 
kaip jie buvo informuoti apie savo teises. PAntrojo matavimo metu su šiuo teiginiu sutinkančių paslaugų gavėjų 
skaičius statistiškai reikšmingai skiriasi nuo atsakymų pirmojo matavimo metu.  
 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 
 Vidurkis 1 Vidurkis 2 Min Max p 

Esu informuotas apie savo, kaip paslaugų gavėjo, teises 3,4 3,7 0 4 *** 

Jaučiuosi patenkintas tuo, kaip buvau informuotas apie savo teises 3,5 3,7 0 4 *** 

 
POVEIKIS ORGANIZACIJAI 
Poveikis organizacijai, susijęs su bendraisiais paslaugų gavėjų teisių aspektais, yra reikšmingas. Pradedant nuo to, 
kad gerokai padaugėjo vadovų, mininčių, jog turi aiškų šių teisių aprašymą.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime aiškų paslaugų gavėjų teisių aprašymą  3,3 3,9 0 4  *** 

Paslaugų gavėjų teisės grindžiamos tarptautiniais žmogaus teisių standartais 3,4 3,9 0 4  *** 

Užtikriname, kad kiekvienas darbuotojas žino ir supranta gavėjų teises  3,2 3,9 0 4  *** 

Užtikriname, kad kiekvienas paslaugų gavėjas žino ir supranta savo teises 3,1 3,7 0 4  *** 

Mūsų įsipareigojimai socialiniam teisingumui įgyvendinami kasdienėje veikloje 3,2 3,9 0 4  *** 

Mūsų darbuotojai žino, kaip nediskriminuoti kitų asmenų 3,4 3,9 1 4  *** 

Reguliariai tikriname, ar dirbame nieko nediskriminuodami  3,0 3,8 0 4 *** 

 
Paslaugų gavėjų informavimas apie jų teises reiškia, kad turi būti aiškus šių teisių aprašymas. Nedidelė dauguma 
pirmajame etape dalyvavusių vadovų minėjo, kad turi tokį aiškų aprašymą, pagrįstą tarptautinėmis žmogaus teisių 
konvencijomis. Iš visų antrajame etape dalyvavusių vadovų beveik visi   paminėjo, kad tokį aprašymą turi. Tai 
reikšmingas pagerėjimas.  
Be to, pastebimai pagerėjo vadovų, tvirtinančių, kad jų darbuotojai žinotų ir suprastų šias teises, skaičius. 
Pirmajame etape Beveik visi vadovai antrojo etapo metu sutiko su šiuo teiginiu, palyginti su gerokai mažesniu 
skaičiumi taip teigiančių pirmojo etapo metu vadovų. Šis ženklus padidėjimas pastebimas ir vadovų, tvirtinančių, 
kad paslaugų gavėjai žino ir supranta šias teises, skaičiuje. Palyginti su pirmuoju etapu, antrajame etape. 
įgyvendinus EQUASS kokybės sistemą,  visi vadovai geriau įvertino teiginį, kad jų paslaugų gavėjai žino ir supranta 
šias teises. 
 
Dalis šių paslaugų gavėjų teisių yra taisyklės ir gairės, kaip elgtis ir dirbti nediskriminuojant. Šiuo kokybės aspektu 
galima pastebėti reikšmingų patobulinimų. Prieš įgyvendinant EQUASS, nedidelė dauguma vadovų minėjo, kad šios 
taisyklės ir gairės yra įdiegtos, o jų darbuotojai žino, kaip elgtis nediskriminuojant. Per antrąjį vertinimo etapą apie 
tai nurodžiusių vadovų skaičius gerokai išaugo. Antrajame vertinimo etape, palyginti su pirmuoju, gerokai daugiau 
vadovų teigiamai  teigė, kad jie reguliariai tikrina, ar jie dirba nediskriminuodami.  
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POVEIKIS DARBUOTOJAMS 
EQUASS įgyvendinimo poveikis darbuotojams yra reikšmingas, nes jis susijęs su paslaugų gavėjų teisėmis apskritai. 
Paslaugų gavėjų informavimas apie jų teises reiškia, kad darbuotojai turi žinoti apie šių paslaugų gavėjų teisių 
egzistavimą, jie turi žinoti ir suprasti šias teises, taip pat įtraukti jas į savo kasdienę praktiką. Jei palygintume 
pirmojo vertinimo etapo darbuotojų, tvirtinančių, kad jie žino apie šių teisių egzistavimą, suprantančių šias teises ir 
įtraukiančių jas į kasdienę praktiką, skaičių su antrojo etapo darbuotojų, kurie apie tai pranešė, skaičiumi, 
pamatytume, kad jų gerokai padaugėjo.  
 
Kitaip nei vadovai, dauguma darbuotojų pirmajame ir antrajame matavimo etape paminėjo, kad dirba nieko 
nediskriminuodami. Net ir šiuo atveju, palyginti su pirmuoju etapu, per antrąjį vertinimo etapą apie tai pranešė 
gerokai daugiau darbuotojų.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime aiškų mūsų paslaugų gavėjų teisių aprašymą. 3,3 3,9 0 4 *** 

Mano organizacija padėjo man žinoti ir suprasti paslaugų gavėjų teises 3,4 3,8 0 4 *** 

Kasdieniame darbe dirbu nieko nediskriminuodamas  3,8 4,0 2 4 *** 

Kasdieniame darbe atsižvilgiu į paslaugų gavėjų teises  visose sritise 3,6 3,9 1 4 *** 

 
 
FINANSUOTOJŲ IR PARTNERIŲ PRIPAŽINTAS POVEIKIS 
Antrajame etape, palyginti su pirmuoju, gerokai padaugėjo finansuotojų, teigiančių, kad "jų" socialinių paslaugų 
teikėjas (SPT) aktyviai investuoja į paslaugų gavėjų informavimą apie jų teises. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 
 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT aktyviai informuoja paslaugų gavėjus apie jų teises 3,5 3,8 0 4,0  ** 

 
 Finansuotojai turėjo galimybę atsakyti "nežinau". Šia galimybe pasinaudojo tik 11% finansuotojų.  
Finansuotojai akivaizdžiai pastebi EQUASS įgyvendinimo poveikį šiam kokybės aspektui. 
 
Dauguma pirmajame etape atsakiusių partnerių teigė, kad "jų“ partneris -  socialinių paslaugų teikėjas aktyviai 
investuoja į paslaugų gavėjų informavimą apie jų teises".  Antrojo matavimo metu taip manančių partnerių skaičius 
reikšmingai padidėjo. Partneriai turėjo galimybę atsakyti "nežinau". Šia galimybe pasinaudojo vidutiniškai 15% 
partnerių. Partneriai pripažįsta EQUASS įgyvendinimo poveikį šiam kokybės aspektui.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 
 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT aktyviai investuoja į paslaugų gavėjų informavimą apie jų teises 3,7 3,8 0 4  

 
 

5.3 PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS: PROCEDŪROS  
Paslaugų gavėjų teisių apsauga taip pat susijusi su visų rūšių procedūromis šioms teisėms užtikrinti. Išsamiau 
panagrinėsime EQUASS įgyvendinimo poveikį šių procedūrų buvimui; "popieriuje" ir kasdienėje praktikoje - ar 
darbuotojai žino ir supranta šias procedūras ir ar pagal jas veikia.  
 
POVEIKIS ORGANIZACIJAI 
EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikis organizacijai yra reikšmingas, nes jis susijęs su procedūromis, 
užtikrinančiomis paslaugų gavėjų teises.  
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Palyginti su pirmojo vertinimo etapo rezultatais, antrojo etapo vadovai gerokai dažniau sutinka, kad yra įdiegę 
procedūras, užtikrinančias neskelbtinos informacijos konfidencialumą, tikslumą, privatumą, orumą ir fizinį paslaugų 
gavėjų neliečiamumą. Tai taip pat pasakytina apie vadovus, kurie nurodo, kad jų darbuotojai žino ir supranta visas 
šias procedūras, taip pat apie vadovus, kurie nurodo, kad jų darbuotojai elgiasi pagal šias procedūras; palyginti su 
pirmuoju etapu, antrajame etape tai nurodo gerokai daugiau vadovų. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 
1 

Vidurkis  
2 Min Max p 

Įgyvendinome procedūras, užtikrinančias neskelbtinos informacijos konfidencialumą 3,6 3,9 1 4  *** 

Įgyvendinome procedūras, užtikrinančias mūsų paslaugų gavėjų įrašų tikslumą 3,1 3,8 0 4  ***  

Įgyvendinome procedūras, užtikrinančias mūsų paslaugų gavėjų privatumą 3,3 3,8 0 4  ***  

Įgyvendinome procedūras, užtikrinančias mūsų paslaugų gavėjų orumą 3,3 3,8 1 4  ***  

Įgyvendinome procedūras, užtikrinančias mūsų paslaugų gavėjų fizinę neliečiamybę 3,3 3,9 0 4  ***  

Mūsų darbuotojai žino ir supranta procedūras, skirtas užtikrinti mūsų paslaugų gavėjų konfidencialios 
informacijos konfidencialumą 

3,5 3,9 1 4  ***  

Mūsų darbuotojai žino ir supranta procedūras, užtikrinančias paslaugų gavėjų įrašų tikslumą 3,1 3,8 0 4  *** 

Mūsų darbuotojai žino ir supranta procedūras, skirtas mūsų paslaugų gavėjų privatumui užtikrinti 3,2 3,8 0 4  ***  

Mūsų darbuotojai žino ir supranta procedūras, užtikrinančias mūsų paslaugų gavėjų orumą 3,3 3,8 1 4  ***  

Mūsų darbuotojai žino ir supranta procedūras, skirtas užtikrinti paslaugų gavėjų fizinę neliečiamybę. 3,3 3,9 0 4  ***  

Mūsų darbuotojai veikia pagal procedūras, skirtas užtikrinti mūsų paslaugų gavėjų konfidencialios 
informacijos konfidencialumą 

3,4 3,9 1 4  ***  

Mūsų darbuotojai veikia pagal procedūras, užtikrinančias mūsų paslaugų gavėjų įrašų tikslumą 3,0 3,8 0 4  *** 

Mūsų darbuotojai veikia pagal procedūras, užtikrinančias mūsų paslaugų gavėjų privatumą 3,2 3,8 0 4  ***  

Mūsų darbuotojai veikia pagal procedūras, užtikrinančias mūsų paslaugų gavėjų orumą 3,3 3,9 1 4  ***  

Mūsų darbuotojai veikia pagal procedūras, kad užtikrintų mūsų paslaugų gavėjų fizinę neliečiamybę 3,3 3,9 0 4  ***  

 
Vadovų, pranešančių, kad jų darbuotojai turi šių žinių ir supratimą, skaičius ir vadovų, pranešančių, kad jų 
darbuotojai veikia pagal šias procedūras, skaičius yra glaudžiai susijęs su vadovų, pranešančių, kad šios procedūros 
yra įdiegtos, skaičiumi. 
 
POVEIKIS DARBUOTOJAMS 
Pasak atsakiusių organizacijų darbuotojų, EQUASS įgyvendinimas turėjo didelės įtakos šių procedūrų taikymui ir jų 
įtraukimui į kasdienę praktiką.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Taikome procedūras, užtikrinančias neskelbtinos informacijos apie paslaugų gavėjus konfidencialumą 3,6 3,9 0 4 *** 

Į savo kasdienę praktiką esu įtraukęs procedūras, skirtas užtikrinti paslaugų gavėjams neskelbtinos 
informacijos konfidencialumą 

3,6 3,8 0 4 *** 

Turime procedūras, užtikrinančias su paslaugų gavėjais susijusių įrašų tikslumą 3,3 3,8 0 4 *** 

Į savo kasdienę praktiką įtraukiau procedūras, užtikrinančias įrašų apie paslaugų gavėjus tikslumą 3,3 3,7 0 4 *** 

Turime procedūras, užtikrinančias paslaugų gavėjų privatumą 3,5 3,9 0 4 *** 

Į savo kasdienę praktiką įtraukiau procedūras, užtikrinančias paslaugų gavėjų privatumą 3,5 3,8 0 4 *** 

Turime procedūras, užtikrinančias paslaugų gavėjų orumą 3,6 3,9 0 4 *** 

Į savo kasdienę praktiką įtraukiau procedūras, užtikrinančias paslaugų gavėjų orumą 3,6 3,9 0 4 *** 

Turime procedūras, užtikrinančias fizinį paslaugų gavėjų neliečiamumą 3,5 3,8 0 4 *** 

Į savo kasdienę praktiką esu įtraukęs procedūras, užtikrinančias fizinį paslaugų gavėjų neliečiamumą 3,5 3,8 0 4 *** 

 
Antrajame vertinimo etape, po EQUASS įgyvendinimo, darbuotojų, pranešusių apie įdiegtas procedūras, 
užtikrinančias neskelbtinos informacijos konfidencialumą, tikslumą, privatumą, orumą ir fizinį paslaugų gavėjų 
neliečiamumą, skaičius yra gerokai didesnis, palyginti su darbuotojų, pranešusių apie šių procedūrų buvimą 
pirmajame etape, prieš įgyvendinant EQUASS, skaičiumi. Palyginti su pirmuoju vertinimo etapu, per antrąjį 
vertinimo etapą gerokai daugiau darbuotojų pranešė apie šių procedūrų įtraukimą į savo kasdienę praktiką. 
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FINANSUOTOJŲ IR PARTNERIŲ PRIPAŽINTAS POVEIKIS 
Prieš įgyvendinant EQUASS, dauguma atsakiusių finansuotojų teigė, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas yra įdiegęs 
procedūras, užtikrinančias neskelbtinos informacijos konfidencialumą, tikslumą, privatumą, orumą ir fizinį paslaugų 
gavėjų neliečiamumą. Antrojo etapo metu taip manančių finansuotojų skaičius šiek tiek išaugo ir, atrodo, yra tik iš 
dalies reikšmingas.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 
 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT nustatytos procedūros, kuriomis užtikrinamas neskelbtinos informacijos apie paslaugų gavėjus 
konfidencialumas. 3,5 3,8 0 4 

 
* 

SPT turi procedūras, užtikrinančias su paslaugų gavėjais susijusių įrašų tikslumą. 3,4 3,8 0 4  
* 

SPT turi procedūras, užtikrinančias paslaugų gavėjų privatumą 3,6 3,9 0 4  
* 

SPT turi procedūras, užtikrinančias paslaugų gavėjų orumą. 3,6 3,8 0 4   

SPT turi procedūras, užtikrinančias paslaugų gavėjų fizinį neliečiamumą. 3,5 3,8 0 4   

 
Finansuotojai turi galimybę atsakyti "nežinau".  Šia galimybe pasinaudojo vidutiniškai 12% finansuotojų. 
Finansuotojai tik iš dalies pripažįsta EQUASS įgyvendinimo poveikio šiems kokybės aspektams. 
 
Antrojo matavimo metu didžioji dauguma atsakiusiųjų partnerių teigė, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas 
partneris turi procedūras, užtikrinančias neskelbtinos informacijos konfidencialumą, tikslumą, privatumą, orumą ir 
fizinį paslaugų gavėjų neliečiamumą. Antrojo etapo metu taip teigiančių partnerių skaičius gerokai išaugo, palyginti 
su pirmojo etapo, prieš įgyvendinant EQUASS, rezultatais.  
 
Partneriai turi galimybę atsakyti "nežinau". Šia galimybe pasinaudojo vidutiniškai 22 % partnerių. Tiems, kurie 
nepasinaudojo šia galimybe, t. y. 78 % , pripažįstamas EQUASS įgyvendinimo poveikis šiems kokybės aspektams. 
 
Statements and options on a scale of 0 – 4 
 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT nustatytos procedūros, kuriomis užtikrinamas neskelbtinos informacijos apie paslaugų gavėjus 
konfidencialumas 3,8 3,9 1 4 *** 

SPT turi procedūras, užtikrinančias su paslaugų gavėjais susijusių įrašų tikslumą. 3,7 3,9 1 4 *** 

SPT turi procedūras, užtikrinančias paslaugų gavėjų privatumą 3,8 3,9 1 4 ** 

SPT turi procedūras, užtikrinančias paslaugų gavėjų orumą. 3,8 3,9 1 4 * 

SPT turi procedūras, užtikrinančias paslaugų gavėjų fizinį neliečiamumą. 3,8 3,9 1 4 ** 

 
 

5.4 PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS: SKUNDŲ KLAUSIMAI 
Kai paslaugų gavėjai skundžiasi dėl paslaugų, jie turi žinoti, ką daryti. Socialinių paslaugų teikėjai turi turėti skundų 
nagrinėjimo sistemą. Jų darbuotojai turi žinoti, kaip reaguoti į skundus.  
 
POVEIKIS PASLAUGŲ GAVĖJAMS 
Pasak atsakiusių paslaugų gavėjų, EQUASS daro įtaką jų žinioms apie skundus ir jų nuomonei, kad socialinių 
paslaugų teikėjas į juos žiūri rimtai.  
Antrajame vertinimo etape, po EQUASS įdiegimo, reikšmingai daugiau paslaugų gavėjų teigė žinantys, ką daryti 
gavus skundą. Tai reiškia, kad didžioji dauguma visų paslaugų gavėjų žino, ką daryti, kai turi skundą.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Žinau, ką daryti gavus skundą 3,6 3,8 0 4 *** 

Į mano nuomonę žiūrima rimtai 3,6 3,8 0 4 *** 
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Beveik tiek pat respondentų nurodo, kad į jų nuomonę atsižvelgiama rimtai. Panašu, kad su šiuo padidėjimu vėlgi 
susijęs EQUASS įgyvendinimo poveikis.  
 
POVEIKIS ORGANIZACIJAI 
EQUASS poveikis organizacijai, susijęs su skundų nagrinėjimu, yra aiškiai atpažįstamas, galima daryti išvadą, 
nagrinėjant pirmojo ir antrojo vertinimo etapo vadovų atsakymus.  
Palyginti su pirmuoju etapu, antrajame etape gerokai padaugėjo vadovų, teigiančių, kad turi aiškią reagavimo į 
skundus sistemą; beveik visi vadovai tai įvertino teigiamai. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime aiškią reagavimo į skundus sistemą. 3,5 4,0 0 4  *** 

Reaguojame į visus skundus 3,7 3,9 0 4  ** 

Visi mūsų darbuotojai žino skundų nagrinėjimo tvarką 3,4 3,9 0 4  *** 

Mūsų finansuotojai žino skundų nagrinėjimo tvarką 3,2 3,8 0 4 *** 

Renkame ir registruojame visus skundus 3,7 4,0 0 4  *** 

 
Didžioji dauguma pirmajame etape atsakiusių vadovų teigė, kad renka ir registruoja visus skundus ir į juos reaguoja. 
Antrojo matavimo metu reikšmingai padaugėjo apie tai pranešančių vadovų. Lyginant su pirmuoju vertinimo etapu, 
vykusiu prieš įgyvendinant EQUASS, antrajame vertinimo etape pastebime, kad ženkliai padaugėjo atsakiusių 
vadovų, kurie praneša, kad jų darbuotojai žino skundų nagrinėjimo procedūras.  
 
POVEIKIS DARBUOTOJAMS 
Atrodo, kad poveikis darbuotojams, susijęs su skundų klausimais, yra gana didelis. Palyginti su pirmuoju vertinimu, 
gerokai daugiau darbuotojų antrajame etape žino, kaip reaguoti į paslaugų gavėjų skundus. Be to, palyginti su 
pirmuoju etapu, antrojo matavimo metu gerokai daugiau darbuotojų žino, kaip reaguoti į paslaugų gavėjų skundus. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime aiškią reagavimo į skundus sistemą 3,4 3,9 0 4 *** 

Žinau, kaip reaguoti į paslaugų gavėjų skundus 3,2 3,7 0 4 *** 

 
FINANSUOTOJŲ IR PARTNERIŲ PRIPAŽINTAS POVEIKIS 
Pirmajame etape dauguma atsakiusių finansuotojų teigė, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas turi aiškią reagavimo į 
skundus sistemą. Antrojo matavimo metu taip teigiančių finansuotojų skaičius padidėjo, nors ir nežymiai. 
Finansuotojai turėjo galimybę atsakyti "nežinau". Šia galimybe pasinaudojo vidutiniškai 9% finansuotojų; 
finansuotojai nepripažįsta EQUASS įgyvendinimo poveikio šiam kokybės aspektui. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 
 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT turi aiškią reagavimo į skundus sistemą 3,5 3,8 0 4   

 
Pirmojo ir antrojo etapo metu dauguma atsakiusiųjų partnerių teigė, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas turi aiškią 
reagavimo į skundus sistemą. Galimybe atsakyti "nežinau" pasinaudojo vidutiniškai 24% partnerių. Tiems, kurie 
nepasinaudojo šia galimybe, t. y. 76 %, EQUASS įgyvendinimo poveikis šiam kokybės aspektui nepripažįstamas. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 
 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT turi aiškią reagavimo į skundus sistemą 3,8 3,9 0 4  
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5.5 Į ASMENĮ ORIENTUOTAS POŽIŪRIS IR DALYVAVIMAS „GYDYME“ 
Svarbus EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo aspektas - įtraukti paslaugų gavėjus į jų asmeninį "gydymą". 
Skirtingose dalyvaujančių socialinių paslaugų teikėjų aplinkose "gydymas" gali apimti medicininį gydymą, 
psichosocialinį gydymą, ilgalaikę paramą, fizinį gydymą, ilgalaikį orientavimą. Dėl šios priežasties žodyje "gydymas" 
vartojamos kabutės. Taip jis paaiškintas ir visų suinteresuotųjų šalių apklausoje. Kad būtų lengviau skaityti, toliau 
tekste kabutės paliekamos. 
 
Paslaugų gavėjų įtraukimas į jų „gydymą“ pirmiausia reiškia, kad jie turi būti informuojami apie savo “gydymą“, o ši 
informacija turi būti paaiškinta jiems suprantamu būdu. Informavimas yra viena; paslaugų gavėjai taip pat turi 
žinoti, kad jie turi galimybę ir teisę pareikšti savo nuomonę apie jiems teikiamas paslaugas. Dalyvavimas reiškia, kad 
paslaugų gavėjai turi duoti sutikimą tokiam „gydymui“; jokių paslaugų be sutikimo turi būti bendra taisyklė. 
Paslaugų gavėjo „gydymas“ yra grindžiamas jo poreikiais, o tikslai formuluojami atsižvelgiant į šiuos poreikius.  
 
Šių tikslų aptarimas taip pat reiškia, kad reikia skirti laiko aptarti paslaugų gavėjų lūkesčius ir pasirinkimus. Tada 
reikia padėti paslaugų gavėjams suformuluoti tikslus, atsižvelgiant į jų poreikius, lūkesčius ir pasirinkimus. Visa tai 
padeda sudaryti individualų planą, kurį kuriant vėlgi aktyviai dalyvauja paslaugų gavėjas. „Gydymo“ metu paslaugų 
gavėjai turi turėti galimybę aptarti savo pažangą su socialinių paslaugų teikėjo darbuotojais. O kai reikia „gydytis“ 
kitose organizacijose, paslaugų gavėjams reikia padėti susirasti šių kitų organizacijų paramą.  
 
Organizaciniu lygmeniu tai reiškia, kad paslaugų gavėjai turi galimybę išreikšti savo poreikius, lūkesčius, 
pasirinkimus ir tikslus. Be to, darbuotojai turi gebėti paaiškinti planuojamą „gydymą“ taip, kad paslaugų gavėjai jį 
suprastų. Be to, darbuotojai turi žinoti, kaip padėti paslaugų gavėjams išreikšti šiuos poreikius, lūkesčius ir tikslus ir 
kaip kartu su paslaugų gavėjais užpildyti individualų planą. Šiame plane reikia atsižvelgti į visus svarbius paslaugų 
gavėjų gyvenimo aspektus. Tuomet gydymo metu darbuotojai turi padėti paslaugų gavėjams siekti jų asmeninių 
tikslų. Be to, turi būti užtikrintas personalo lygio ir skaičiaus bei paslaugų gavėjams reikalingos paramos atitikimas. 
Pažiūrėkime, kokią įtaką šiems kokybės aspektams daro EQUASS sistemos įgyvendinimas.  
 
POVEIKIS PASLAUGŲ GAVĖJAMS 
Paslaugų gavėjų nuomone, EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikis jų dalyvavimui asmeninio gydymo 
procese yra reikšmingas kai kuriais esminiais EQUASS kokybės sistemos aspektais.  
Pirmojo etapo metu dauguma paslaugų gavėjų teigė, kad jiems padedama išreikšti savo poreikius, lūkesčius ir 
asmeninius tikslus.  Antrojo etapo metu taip tvirtino gerokai daugiau paslaugų gavėjų.  
Be to, didžioji dauguma atsakiusiųjų paslaugų gavėjų nurodo, kad yra informuojami apie savo gydymą, ir yra 
patenkinti tuo, kaip jiems šis gydymas paaiškinamas; vis dėlto pastebimas žymus padidėjimas tarp pirmojo ir 
antrojo matavimo. 
 
Dauguma pirmojo matavimo metu paslaugų gavėjų teigė, kad jiems padedama formuluoti asmeninius tikslus ir jų 
siekti, ir yra patenkinti šia pagalba bei reguliariais pokalbiais apie pažangą. Per antrąjį matavimą apie tai praneša 
gerokai daugiau paslaugų gavėjų.  
Be to, dauguma atsakiusių paslaugų gavėjų teigė, kad socialinių paslaugų teikėjas jiems padeda tęsti dalį paslaugų 
kitoje organizacijoje, ir jaučiasi patenkinti šia parama. Vis dėlto tarp pirmojo ir antrojo etapo atsakymų gerokai 
padaugėjo.  
 
Poveikis pasireiškia tuo, kad daugėja paslaugų gavėjų, žinančių, jog turi galimybę ir teisę pareikšti savo nuomonę 
apie jiems teikiamas paslaugas. Palyginti su pirmuoju etapu, įgyvendinus EQUASS, antrojo matavimo metu 
reikšmingai daugiau paslaugų gavėjų pranešė žinantys, kad turi teisę pareikšti savo nuomonę apie jiems teikiamas 
paslaugas. 
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Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Man padedama kuo konkrečiau suformuluoti savo poreikius, lūkesčius ir pasirinkimus 3,6 3,7 0 4 *** 

Man padedama suformuluoti savo asmeninius tikslus 3,4 3,7 0 4 ***  

Esu informuotas apie savo "gydymą 3,6 3,8 0 4 *** 

Esu patenkintas tuo, kaip man paaiškino apie gydymą 3,6 3,8 0 4 ***  

Pirmiausia turiu duoti sutikimą "gydymui” 3,3 3,6 0 4 *** 

Man padedama siekti savo asmeninių tikslų 3,4 3,7 0 4 ***  

Esu patenkintas (-a) tuo, kokią paramą gaunu siekdamas (-a) savo asmeninių tikslų 3,5 3,7 0 4 *** 

Aktyviai dalyvauju kuriant savo individualų planą 3,1 3,6 0 4 *** 

Kartu su paslaugų teikėju reguliariai aptariame mano pažangą 3,3 3,7 0 4 ***  

Žinau, kad galiu pareikšti savo nuomonę apie man teikiamas paslaugas 3,5 3,8 0 4 *** 

Esu patenkintas tuo, kaip šios organizacijos darbuotojai rodo pagarbą bendraudami su manimi, 
mano šeima 3,7 3,9 0 4 *** 

Jei reikalingos kitos paslaugos, ši SPT padeda man susirasti kitų organizacijų paramą 3,5 3,7 0 4  *** 

Jaučiuosi patenkintas tuo, kaip ši SPT remia mane užtikrinant kitų organizacijų paramą 3,5 3,7 0 4  ***  

 
Poveikis taip pat atpažįstamas iš "leidimo gydytis suteikimo". Per antrąjį vertinimo etapą gerokai daugiau paslaugų 
gavėjų nurodė, kad jų "prašoma leidimo gydytis", palyginti su tuo, kiek paslaugų gavėjų tai nurodė per pirmąjį 
etapą. Be to, įdiegus EQUASS, padidėjo paslaugų gavėjų dalyvavimas kuriant savo individualų planą. Palyginti su 
pirmuoju etapu, antrajame vertinimo etape gerokai daugiau paslaugų gavėjų nurodė aktyviai dalyvaujantys kuriant 
savo individualų planą. Galiausiai, poveikį galima įžvelgti ir paslaugų gavėjų pasitenkinime tuo, kaip darbuotojai 
rodo pagarbą bendraudami su jais ir jų šeimomis. Tarp pirmojo ir antrojo matavimo etapo pastebimas nedidelis 
reikšmingas padidėjimas.  
 
POVEIKIS ORGANIZACIJAI 
Pasak atsakiusių vadovų, EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikis paslaugų gavėjų dalyvavimui jų 
asmeniniame „gydyme“ yra labai teigiamas beveik visais aspektais.  
Pirmojo vertinimo metu, atlikto prieš įgyvendinant EQUASS kokybės sistemą, dauguma vadovų atsakė, kad turi 
aiškų būdą, kaip jie padeda paslaugų gavėjams. Antrojo matavimo metu taip teigiančių vadovų skaičius gerokai 
išaugo. Teikdami paramą paslaugų gavėjams,  beveik visi vadovai antrajame etape teigė, kad į paramą įtraukia visus 
paslaugų gavėjo gyvenimo aspektus ir asmeninę aplinką. Tai gerokai daugiau, palyginti su pirmajame matavime apie 
tai pranešusių vadovų skaičiumi. Pirmojo vertinimo etapo metu dauguma vadovų pranešė, kad jų paslaugų gavėjai 
turi galimybę išreikšti savo poreikius ir suformuluoti asmeninius tikslus. Antrojo matavimo metu apie tai 
pranešančių vadovų skaičius gerokai išaugo.  
Antrojo matavimo etapo metu reikšmingai išaugo vadovų teigiančių, kad jų darbuotojai, dirbantys su paslaugų 
gavėjais, žino, kaip padėti jiems išreikšti savo poreikius ir suformuluoti tikslus bei siekius, skaičius. Antrojo 
matavimo metu apie tai pranešė didžioji dauguma vadovų - 86%.  Šis ženklus padidėjimas būdingas ir vadovų, kurie 
paminėjo, kad jų darbuotojai, dirbantys su paslaugų gavėjais, paaiškina paslaugų gavėjams, kokios intervencijos 
planuojamos, ir daro tai paslaugų gavėjams suprantamu būdu, skaičiui.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Man padedama kuo konkrečiau suformuluoti savo poreikius, lūkesčius ir pasirinkimus 3,4 3,9 0 4 ***  

Man padedama suformuluoti savo asmeninius tikslus 3,6 3,9 0 4 ***  

Esu informuotas (-a) apie savo "gydymą 3,6 3,9 0 4 ***  

Esu patenkintas (-a) tuo, kaip man paaiškino apie gydymą 3,6 3,9 1 4  *** 

Pirmiausia turiu duoti sutikimą "gydymui 3,5 3,9 0 4 ***  

Man padedama siekti savo asmeninių tikslų 3,5 3,9 1 4  *** 

Esu patenkintas (-a) tuo, kokią paramą gaunu siekdamas (-a) savo asmeninių tikslų 3,5 3,9 1 4 ***  

Aktyviai dalyvauju kuriant savo individualų planą 3,5 3,9 0 4 ***  

Kartu su paslaugų teikėju reguliariai aptariame mano pažangą 3,4 3,9 0 4 ***  
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Pirmojo matavimo metu dauguma vadovų ir gerokai daugiau vadovų antrojo matavimo metu nurodė, kad šioms 
intervencinėms priemonėms naudoja individualius planus, kuriuose įrašomi paslaugų gavėjų poreikiai, teikiamos 
paslaugos ir jų rezultatai.  
Šis reikšmingas padidėjimas taip pat pastebimas kalbant apie konkrečias procedūras, skirtas įtraukti paslaugų 
gavėjus į jų individualaus plano rengimą. Antrajame etape, palyginti su pirmuoju, gerokai daugiau vadovų teigiamai 
atsiliepė apie tai. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Mes naudojame "individualius planus", kuriuose aprašome paslaugų gavėjų poreikius, 
paslaugų gavėjams teikiamas paslaugas ir jų rezultatus. 3,7 4,0 0 4 ***  

Taikome specialią procedūrą, pagal kurią mūsų paslaugų gavėjai įtraukiami į individualaus 
plano rengimą. 

3,2 3,9 0 4 ***  

Turime tinkamą darbuotojų skaičių ir santykį 3,5 3,7 0 4   

Intervencijos vykdomos tik gavus paslaugų gavėjų pritarimą 3,3 3,9 0 4 *** 

 
Dauguma atsakiusių vadovų tiek pirmajame, tiek antrajame etape atsakė, kad gali padėti savo paslaugų gavėjams, 
suderindami darbuotojų lygį ir skaičių su paslaugų gavėjams reikalinga pagalba, todėl atrodo, kad EQUASS 
įgyvendinimo poveikis nėra atpažįstamas. 
Atrodo, kad įdiegus EQUASS kokybės sistemą poveikis dar kartą pasireiškė paslaugų gavėjų pritarimo planuojamai 
intervencijai atžvilgiu. Lyginant su pirmuoju vertinimo etapu, gerokai daugiau vadovų antrajame etape praneša 
prašantys pritarimo ir tik tada leidžiantys vykdyti intervenciją. 
 
POVEIKIS DARBUOTOJAMS 
EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikis personalui yra reikšmingas, kai kalbama apie kokybės aspektus, 
susijusius su paslaugų gavėjų dalyvavimu „gydyme“.  
 
Lyginant su pirmuoju vertinimo etapu, vykusiu prieš įgyvendinant EQUASS, gerokai daugiau darbuotojų teigė, kad 
padeda paslaugų gavėjams išreikšti savo fizinius ir socialinius poreikius, lūkesčius ir pasirinkimus bei suformuluoti 
asmeninius tikslus ir siekius.  Antrajame etape, įgyvendinus EQUASS, apie tai pranešė dauguma darbuotojų; tai yra 
gerokai daugiau. Šiuose individualiuose planuose darbuotojai atsižvelgia į paslaugų gavėjo asmeninę aplinką; 
antrajame etape, palyginti su pirmuoju, tokių darbuotojų irgi gerokai daugiau.  
 
Antrajame etape, palyginti su pirmuoju etapu, gerokai padaugėjo darbuotojų, prašančių pritarimo intervencijai, taip 
pat darbuotojų, paaiškinančių šias intervencijas taip, kad jos būtų suprantamos paslaugų gavėjams. Be to, panašu, 
kad teigiamą įtaką intervencijos metu teikiamai pagalbai daro EQUASS sistemos įgyvendinimas. Antrajame etape 
gerokai daugiau darbuotojų teigė remiantys savo paslaugų gavėjus siekiant jų tikslų.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Suteikiu paslaugų gavėjams galimybę išreikšti savo fizinius ir socialinius poreikius, lūkesčius ir 
pasirinkimus 3,5 3,8 0 4 ** 

Pildau individualius planus, nurodydamas paslaugų gavėjų poreikius, lūkesčius ir pasirinkimus 2,8 3,5 0 4 *** 

Individualius planus pildau kartu su savo paslaugų gavėjais 2,7 3,4 0 4 *** 

Suteikiu paslaugų gavėjams galimybę suformuluoti savo asmeninius tikslus ir siekius 3,4 3,8 0 4 *** 

Padedu paslaugų gavėjams siekti savo tikslų 3,5 3,8 0 4 *** 

Paaiškinu visas reikalingas intervencijas mūsų paslaugų gavėjui jam suprantamu būdu 3,3 3,7 0 4 *** 

Dėl kiekvienos siūlomos intervencijos visada prašau paslaugų gavėjo pritarimo 3,2 3,7 0 4 *** 

atsižvelgiu į paslaugų gavėjo asmeninę aplinką 3,5 3,8 0 4 *** 

Mano nuomone, mūsų darbuotojų lygis yra tinkamas, atsižvelgiant į mūsų teikiamas paslaugas 3,4 3,7 0 4 *** 
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Dauguma darbuotojų, dalyvavusių pirmajame matavime, teigė, kad jų darbuotojų lygis yra pakankamas, 
atsižvelgiant į paslaugų gavėjams teikiamas paslaugas. Antrajame etape pastebime, kad tai nurodančių darbuotojų 
skaičius gerokai išaugo. 
 
FINANSUOTOJŲ IR PARTNERIŲ PRIPAŽINTAS POVEIKIS 
Pirmajame etape dauguma atsakiusių finansuotojų teigė, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas padeda paslaugų 
gavėjams išreikšti savo poreikius ir suformuluoti asmeninius tikslus. Antrajame matavimo etape taip teigiančių 
finansuotojų skaičius gerokai išaugo.  
Pirmajame vertinimo etape dauguma finansuotojų teigė, kad turi su paslaugomis susijusių darbuotojų pristatymą, 
antrajame vertinimo etape taip teigė gerokai daugiau finansuotojų. Finansuotojai turėjo galimybę atsakyti 
"nežinau". Šia galimybe pasinaudojo 17% finansuotojų pirmajame etape ir 7% finansuotojų antrajame etape: 
finansuotojai iš esmės pripažino, kad EQUASS įgyvendinimas yra susijęs su šiais kokybės aspektais. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT padeda paslaugų gavėjams suformuluoti ir siekti savo asmeninių tikslų. 3,6 3,9 2 4 **  

SPT įgalina paslaugų gavėjams išreikšti savo poreikius 3,4 3,8 1 4 **  

SPT apžvelgia su paslaugomis susijusį personalą 3,4 3,6 0 4   

 
Pirmajame etape dauguma atsakiusių partnerių nurodė, kad jų partneriai - socialinių paslaugų teikėjai padeda 
paslaugų gavėjams išreikšti savo poreikius, suformuluoti ir siekti asmeninių tikslų. Antrojo matavimo metu taip 
teigiančių partnerių skaičius gerokai išaugo.  
 
Partneriai turėjo galimybę atsakyti "nežinau". Šia galimybe pasinaudojo vidutiniškai 10% partnerių: atrodo, kad 
partneriai pripažįsta, jog EQUASS įgyvendinimas yra susijęs su šiais kokybės aspektais. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

  Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT padeda paslaugų gavėjams suformuluoti ir siekti savo asmeninių tikslų. 3,7 3,8 1 4  * 

SPT įgalina paslaugų gavėjams išreikšti savo poreikius 3,7 3,8 1 4  ** 

SPT padeda paslaugų gavėjams siekti savo asmeninių tikslų 3,7 3,8 1 4  * 

 

5.6 ĮGALINANTIS POŽIŪRIS 
Įtraukiant paslaugų gavėjus į jų „gydymą“, reikia užtikrinti  įgalinantį darbuotojų požiūrį. Organizacija turi remti 
darbuotojus, kad jie šį įgalinantį požiūrį turėtų savo kasdieniame darbe. Tai taip pat reiškia, kad organizacija turi 
aiškiai apibūdinti ir apibrėžti šį įgalinantį požiūrį. Kyla klausimas, ar EQUASS kokybės diegimas turėjo teigiamos 
įtakos įgalinančio požiūrio įtraukimui į paslaugų teikimą paslaugų gavėjams.  
 
POVEIKIS ORGANIZACIJAI 
Atrodo, kad EQUASS įgyvendinimas padarė didelį poveikį, susijusį su įgalinimo aspektu. Lyginant su pirmuoju etapu, 
labai ir reikšmingai išaugo vadovų, teigiančių, kad turi aiškų apibūdinimą, ką jie apibrėžia kaip "paslaugų gavėjų 
įgalinimą", ir kad jų darbuotojai žino šį įgalinimo apibūdinimą ir teikia paslaugas įgalinančiu būdu, skaičius.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime aiškų aprašymą, ką apibrėžiame kaip "paslaugų gavėjų įgalinimą" 2,7 3,9 0 4  *** 

Mūsų darbuotojai žino šį "įgalinimo" apibūdinimą 2,6 3,8 0 4  *** 

Mūsų darbuotojai teikia paslaugas įgalindami 2,8 3,8 0 4  *** 

Mūsų paslaugų gavėjai žino šį įgalinimo apibūdinimą 2,4 3,6 0 4  *** 

Priemonės, susijusios su mūsų paslaugų gavėjų įgalinimu, įgyvendintos visose atitinkamose mūsų 
organizacijos srityse 2,5 3,7 0 4 *** 
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Prieš įgyvendinant EQUASS, santykinai mažai vadovų teigė, kad jų paslaugų gavėjai žino šį įgalinimo apibūdinimą, 
palyginti su pirmuoju vertinimo etapu, gerokai daugiau antrojo etapo vadovų teigė įgyvendinę priemones , 
susijusias su paslaugų gavėjų įgalinimu visose atitinkamose organizacijos srityse.  
 
POVEIKIS DARBUOTOJAMS 
EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikis personalui yra reikšmingas, kai kalbama apie kokybės aspektus, 
susijusius su įgalinančiu darbu. Lyginant su pirmuoju vertinimo etapu, antrajame etape, įgyvendinus EQUASS, 
gerokai daugiau darbuotojų teigė, kad turi aiškų paslaugų gavėjų įgalinimo apibūdinimą, žino šį apibūdinimą ir į savo 
kasdienį darbą įtraukia įgalinantį darbo būdą.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime aiškų paslaugų gavėjų  įgalinimo koncepcijos aprašymą 3,0 3,9 0 4 *** 

Žinau mūsų organizacijos paslaugų gavėjų  įgalinimo koncepcijos aprašymą  2,9 3,9 0 4 *** 

Atsižvelgiu į  mūsų organizacijos paslaugų gavėjų  įgalinimo  galimybes mano kasdieniame darbe  3,2 3,9 0 4 *** 

 

5.7 ETINIAI ASPEKTAI IR GEROVĖ 
Etinių aspektų įtraukimas į paslaugų gavėjų gydymą prasideda nuo aiškaus požiūrio į etiką, gerovę ir gyvenimo 
kokybę. Šį aiškų požiūrį reikia "paversti" etikos kodeksu, etikos ir gerovės politika ir gyvenimo kokybės aprašymu. 
Procedūros, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui paslaugų gavėjais, gali būti laikomos politikos, 
susijusios su etika ir gerove, dalimi. Ir tada šis etikos kodeksas, ši etikos ir gerovės politika visiems turi būti įtraukta į 
kiekvieno žmogaus darbą, į kasdienę praktiką; vadovybė ir darbuotojai turi žinoti ir dirbti vadovaudamiesi šiuo 
etikos kodeksu, šia politika ir veikti pagal procedūras, susijusias su prievartos prieš paslaugų gavėjus prevencija. 
Paskutinis paslaugų gavėjų gerovės aspektas susijęs su dėmesiu jų sveikatai ir saugumui.  
 
POVEIKIS PASLAUGŲ GAVĖJAMS 
Paslaugų gavėjams svarbiausia yra dėmesys jų gerovei. Didžioji dauguma paslaugų gavėjų yra patenkinti tuo, kad jų 
gerovei skiriamas dėmesys. Vis dėlto per antrąjį vertinimo etapą palyginti su pirmuoju vertinimo etapu, vykusiu 
prieš įgyvendinant EQUASS, gerokai daugiau paslaugų gavėjų teigė esantys patenkinti.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 
 Vidurkis 1 Vidurkis 2 Min Max p 

Esu patenkintas tuo, kaip skiriamas dėmesys mano gerovei 3,6 3,8 0 4 *** 

 
POVEIKIS ORGANIZACIJAI 
Atrodo, kad EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikis organizacijai, susijęs su etiniais aspektais, yra gana 
didelis. Visų kokybės aspektų buvimas tarp pirmojo ir antrojo vertinimo etapo reikšmingai padidėjo. Antrojo 
vertinimo etapo metu, po EQUASS įdiegimo, beveik visi vadovai teigiamai įvertino visus kokybės aspektus, susijusius 
su etika ir gerove. 
 
Dauguma pirmajame matavimo etape dalyvavusių vadovų nurodė, kad jų organizacijoje ir kasdienėje vadovų 
praktikoje yra įdiegtas Etikos kodeksas. Antrajame etape apie tai nurodžiusių vadovų skaičius gerokai išaugo. 
Be to, dauguma vadovų nurodo, kad jų darbuotojai žino šį etikos kodeksą ir įtraukė jį į savo kasdienę praktiką. 
Antrajame etape gerokai padaugėjo apie tai pranešančių vadovų. 
 
Lyginant su pirmuoju vertinimo etapu, per antrąjį etapą gerokai daugiau vadovų pranešė apie aiškią rašytinę etikos 
ir gerovės politikos išraišką ir apie tai, kad ši politika įtraukta į jų kasdienę praktiką. Poveikį taip pat galima pastebėti 
pagal tai, kiek darbuotojai žino ir supranta šią politiką ir kiek ji įtraukta į jų kasdienę praktiką. Antrajame etape, 
palyginti su pirmuoju, gerokai padaugėjo teigiamai į šiuos teiginius atsakiusių vadovų. 
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Aiškų apibūdinimą, kaip yra suprantama paslaugų gavėjų gyvenimo kokybė, pirmojo vertinimo etapo metu teigė 
turintys maža vadovų grupė. Antrojo vertinimo etapo metu, įgyvendinus EQUASS, šis skaičius gerokai išaugo. Tą patį 
dėsningumą galima pastebėti ir pagal tai, kiek vadovų pranešė apie savo darbuotojus, žinančius šį gyvenimo 
kokybės apibūdinimą. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Įgyvendinome etikos kodeksą 3,4 3,9 0 4 *** 

Atsižvelgiu į etikos kodeksą savo kasdienėje veikloje 3,6 4,0 0 4 *** 

Visi darbuotojai žino etikos kodeksą 3,3 3,9 0 4  *** 

Darbuotojai atsižvelgau į etikos kodeksą savo kasdienėje veikloje 3,3 3,9 0 4 *** 

Turime aiškią rašytinę „etikos ir gerovės visiems“ politiką 3,0 3,9 0 4 *** 

Atsižvelgiu į „etikos ir gerovės visiems“ politiką savo kasdienėje veikloje 3,2 3,9 0 4 *** 

Visi darbuotojai žino ir supranta „etikos ir gerovės visiems“ politiką  2,9 3,9 0 4 *** 

Darbuotojai į savo kasdienę praktiką įtraukė "etikos ir gerovės visiems" politiką 2,9 3,8 0 4 *** 

Turime aiškų aprašymą, ką suprantame kaip mūsų paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę 2,6 3,9 0 4 *** 

Darbuotojai žino mūsų paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės apibūdinimą 2,4 3,8 0 4 *** 

 
Kad organizacijoje taikomos fizinio, psichologinio ir finansinio smurto prevencijos procedūros  teigė reikšmingai 
daugiau vadovų, atsakiusių į antrojo etapo klausimus. Be to, palyginti su pirmuoju etapu, antrojo etapo metu 
gerokai padaugėjo vadovų, teigiančių, kad darbuotojai žino ir supranta šias procedūras ir elgiasi pagal jas. 
Kalbant apie paslaugų gavėjų sveikatą ir saugą, nedidelė dauguma vadovų, dalyvavusių pirmajame etape iki EQUASS 
įgyvendinimo, teigė, kad turi aiškų rašytinį planą, kaip tuo pasirūpinti. Antrojo etapo metu vadovų, kurie apie tai 
pranešė, skaičius gerokai išaugo. Panašus skaičius vadovų pirmajame ir antrajame etape paminėjo, kad jų 
darbuotojai žino ir supranta jų planą paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos srityje. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Įgyvendinome procedūras, kurios užkerta kelią fiziniam smurtui prieš paslaugų gavėjus 3,1 3,9 0 4   

Įgyvendinome procedūras, kuriomis užkertamas kelias psichinei prievartai prieš paslaugų gavėjus 3,0 3,9 0 4 * 

Įgyvendinome procedūras, užkertančias kelią finansinei prievartai prieš paslaugų gavėjus. 3,1 3,9 0 4   

Mūsų darbuotojai žino ir supranta procedūras, kaip užkirsti kelią fiziniam smurtui prieš paslaugų gavėjus 3,1 3,9 0 4   

Mūsų darbuotojai veikia pagal procedūras, kuriomis užkertamas kelias fiziniam smurtui prieš paslaugų 
gavėjus 

3,0 3,9 0 4 * 

Mūsų darbuotojai žino ir supranta procedūras, kaip užkirsti kelią psichinei prievartai prieš paslaugų 
gavėjus 

3,0 3,9 0 4 * 

Mūsų darbuotojai veikia pagal procedūras, kurios užkerta kelią psichinei prievartai prieš paslaugų 
gavėjus 

3,0 3,9 0 4   

Mūsų darbuotojai žino ir supranta procedūras, kaip užkirsti kelią finansinei prievartai prieš paslaugų 
gavėjus 

3,1 3,9 0 4   

Mūsų darbuotojai veikia pagal procedūras, kurios užkerta kelią finansinei prievartai prieš paslaugų 
gavėjus 

3,1 3,9 0 4   

Turime aiškų rašytinį paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos planą 3,1 3,8 0 4  

Mūsų darbuotojai žino ir supranta su paslaugų gavėjais susijusį sveikatos ir saugos planą 3,0 3,8 0 4  

 
POVEIKIS DARBUOTOJAMS 
Atrodo, kad EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikis darbuotojams, susijęs su etiniais aspektais, yra 
didelis. Nuo pirmojo iki antrojo vertinimo etapo reikšmingai padidėjo visų kokybės aspektų buvimas. Beveik visi 
darbuotojai teigiamai vertina visus kokybės aspektus, susijusius su etika ir gerove. 
Pirmajame vertinimo etape, prieš pradedant įgyvendinti EQUASS, dauguma atsakiusiųjų darbuotojų pranešė apie 
etikos kodekso buvimą ir įgyvendinimą jų organizacijoje. Antrajame etape šis skaičius reikšmingai  išaugo.     
Lyginant su pirmuoju vertinimo etapu, per antrąjį etapą gerokai daugiau darbuotojų pranešė, kad žino šį etikos 
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kodeksą ir įtraukė jį į kasdienę praktiką. Panašūs rezultatai gauti ir dėl etikos ir gerovės politikos. Palyginti su 
pirmuoju etapu, reikšmingai  daugiau darbuotojų teigė, kad etikos ir gerovės politika yra aiškiai išdėstyta raštu, ją 
žino ir yra įtraukę į savo kasdienę praktiką.  
 
Turintys aiškų apibūdinimą, kas yra suprantama kaip paslaugų gavėjų gyvenimo kokybė, pirmojo vertinimo etapo 
metu nurodė  pusė darbuotojų, o antrojo vertinimo etapo metu, įgyvendinus EQUASS, šis skaičius gerokai padidėjo. 
Taip pat lyginant pirmojo ir antrojo etapo matavimo rezultatus gerokai padaugėjo darbuotojų, žinančių šį gyvenimo 
kokybės apibūdinimą.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Įgyvendinome etikos kodeksą 3,3 3,9 0 4 *** 

Žinau mūsų etikos kodeksą 3,5 3,9 0 4 *** 

Į savo kasdienį darbą įtraukiau mūsų Etikos kodeksą 3,6 3,9 0 4 *** 

Turime aiškiai raštu išreikštą politiką dėl etikos ir gerovės visiems 3,2 3,9 0 4 *** 

Žinau mūsų politiką dėl etikos ir gerovės 3,2 3,8 0 4 *** 

Į savo kasdienį darbą įtraukiau paslaugų gavėjų etikos ir gerovės klausimus 3,4 3,9 0 4 *** 

Savo organizacijoje turime paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės aprašymą 3,0 3,9 0 4 *** 

Žinau mūsų organizacijos paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės aprašymą 2,8 3,8 0 4 *** 

 
Pirmojo vertinimo etapo metu, prieš įgyvendinant EQUASS, dauguma darbuotojų nurodė, kad organizacijoje yra 
fizinio, psichologinio ir finansinio smurto prevencijos procedūros, kad jie žino šias procedūras ir yra įtraukę jas į savo 
kasdienę praktiką. Per antrąjį etapą apie tai pranešė reikšmingai  daugiau darbuotojų.  
 
Per antrąjį vertinimo etapą, įgyvendinus EQUASS, lyginant su pirmuoju vertinimo etapu, gerokai išaugo darbuotojų, 
nurodžiusių, kad į savo kasdienę praktiką įtraukė sveikatos ir saugos taisykles, skaičius. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Įgyvendinome procedūras, kurios užkerta kelią fiziniam smurtui prieš paslaugų gavėjus 3,2 3,8 0 4 *** 

Įgyvendinome procedūras, kuriomis užkertamas kelias psichinei prievartai prieš paslaugų gavėjus 3,2 3,8 0 4 *** 

Įgyvendinome procedūras, užkertančias kelią finansinei prievartai prieš paslaugų gavėjus 3,2 3,9 0 4 *** 

      

Suprantu mūsų procedūrų, kuriomis užkertamas kelias fiziniam smurtui prieš paslaugų gavėjus, turinį 3,4 3,8 0 4 *** 

Suprantu mūsų procedūrų, kuriomis užkertamas kelias psichinei prievartai prieš paslaugų gavėjus, turinį 3,4 3,8 0 4 *** 

Suprantu mūsų procedūrų, užkertančių kelią finansinei prievartai prieš paslaugų gavėjus, turinį 3,4 3,8 0 4 *** 

      

Į savo kasdienę praktiką esu įtraukęs procedūras, kurios užkerta kelią fiziniam smurtui prieš paslaugų 
gavėjus 3,4 3,8 0 4 *** 

Į savo kasdienę praktiką esu įtraukęs procedūras, kurios užkerta kelią psichinei prievartai prieš paslaugų 
gavėjus 3,5 3,8 0 4 *** 

Į savo kasdienę praktiką esu įtraukęs procedūras, kurios užkerta kelią finansinei prievartai prieš paslaugų 
gavėjus 

3,4 3,8 0 4 *** 

Į savo kasdienę praktiką įtraukiau paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos taisykles 3,6 3,9 0 4 *** 

 
FINANSUOTOJŲ IR PARTNERIŲ PRIPAŽINTAS POVEIKIS 
Panašu, kad finansuotojai tik šiek tiek pripažįsta EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikį etiniams 
aspektams. Tiek pirmajame, tiek antrajame vertinimo etape didžioji dauguma atsakiusiųjų finansuotojų teigė, kad 
"jų" socialinių paslaugų teikėjas turi etikos kodeksą ir etikos bei gerovės politiką.  
 
Apie tai, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas taiko procedūras, skirtas užkirsti kelią fiziniam, psichiniam ir 
finansiniam smurtui prieš paslaugų gavėjus, pranešė didesnė finansuotojų dauguma abiejuose etapuose.  
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Atsakiusių finansuotojų teigimu, šiek tiek, nors ir reikšmingai, išaugo psichologinio smurto prevencijos procedūrų ir 
finansinio smurto prevencijos procedūrų skaičius. Pasak atsakiusių finansuotojų, fizinio smurto prevencijos 
procedūrų skaičius abiejuose etapuose yra panašus.   
 
Finansuotojai turėjo galimybę atsakyti "nežinau". Šia galimybe pasinaudojo vidutiniškai 26% finansuotojų 
pirmajame etape ir 13% antrajame etape: finansuotojai iš dalies pripažįsta EQUASS įgyvendinimo poveikį šiems 
kokybės aspektams. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 
 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT turi etikos kodeksą 3,7 3,8 1 4   

SPT turi etikos ir gerovės politiką 3,5 3,8 1 4   

SPT turi procedūras, kurios užkerta kelią fiziniam smurtui prieš paslaugų gavėjus 3,6 3,8 1 4   

SPT turi procedūras, kuriomis užkertamas kelias psichinei prievartai prieš paslaugų gavėjus 3,6 3,9 2 4  * 

SPT turi procedūras, kuriomis užkertamas kelias finansinei prievartai prieš paslaugų 
gavėjus 3,4 3,8 1 4  * 

 
Atrodo, kad partneriai pripažįsta EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikį etiniams aspektams. Tiek 
pirmajame, tiek antrajame vertinimo etape didžioji dauguma atsakiusiųjų partnerių teigė, kad "jų" socialinių 
paslaugų teikėjas turi etikos kodeksą ir etikos bei gerovės politiką, vis dar pastebimas reikšmingas beveik visų 
teiginių, į kuriuos atsakė partneriai, balų padidėjimas.   
 
Palyginti su pirmuoju etapu, gerokai daugiau antrojo etapo metu partnerių teigė, kad "jų partnerių socialinių 
paslaugų teikėjas turi etikos kodeksą ir etikos bei gerovės politiką".  
  
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 
 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT turi etikos kodeksą 3,7 3,9 1 4 ** 

SPT turi etikos ir gerovės politiką 3,7 3,9 1 4 *** 

SPT turi procedūras, kurios užkerta kelią fiziniam smurtui prieš paslaugų gavėjus 3,7 3,9 1 4 ** 

SPT turi procedūras, kuriomis užkertamas kelias psichinei prievartai prieš paslaugų gavėjus 3,8 3,8 1 4  

SPT turi procedūras, kuriomis užkertamas kelias finansinei prievartai prieš paslaugų gavėjus 3,7 3,9 1 4 ** 

 
Partneriai turėjo galimybę atsakyti "nežinau". Šia galimybe pasinaudojo vidutiniškai 25% partnerių: partneriai tam 
tikru mastu pripažįsta, kad EQUASS įgyvendinimas yra susijęs su šiais kokybės aspektais. 
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6 REZULTATAI IR POVEIKIS VEIKLOS EFEKTYVUMUI 
6.1 ĮVADAS 
 
Dešimt EQUASS kokybės principų apima su veiklos efektyvumu susijusius kokybės aspektus. Paslaugų teikimas 
paslaugų gavėjams turėtų būti vykdomas išlaikant pusiausvyrą tarp sąnaudų ir aukščiausios įmanomos kokybės. Tai 
reiškia, kad organizaciniu lygmeniu reikia atkreipti dėmesį į veiksmingus ir efektyvius darbo būdus, kartu įtraukiant 
geriausią paslaugų teikimą. Dirbdama efektyviau ir veiksmingiau, organizacija sutaupo pinigų, laiko ir išteklių, 
kuriuos gali skirti teikiant paslaugas didesniam paslaugų gavėjų skaičiui, greitesniam paslaugų sekos nustatymui,  
mažesniam atkryčių skaičiui, mažesniam skundų skaičiui ir pan.  
 
Siekiant teigiamo poveikio socialinių paslaugų teikėjo organizacijos veiksmingumui ir efektyvumui, EQUASS kokybės 
sistema apima įvairius kokybės elementus, įtrauktus į dešimt kokybės principų. Į Lyderystės principą įtrauktas 
dėmesys aiškiems organizaciniams tikslams, geriausios praktikos skatinimas, procedūrų ir paslaugų 
standartizavimas. Į šį Lyderystės principą taip pat įtrauktas veiklos efektyvumas, sutelkiant dėmesį į nuolatinį 
mokymąsi ir inovacijas. Šį dėmesį taip pat galima rasti Darbuotojų principe, kur jis įtrauktas į darbuotojų tobulėjimą 
ir nuolatinį mokymąsi. Taip pat skiriant dėmesį kvalifikuoto personalo įdarbinimui pagal reikiamas žinias, įgūdžius ir 
kompetencijas, taip pat skiriant dėmesį visų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui paslaugų gavėjų labui.  
 
Dalis Darbuotojų kokybės principo yra susijusi su dėmesiu darbuotojų sveikatai ir gerovei. Veiklos efektyvumą 
galima pasiekti skiriant dėmesį darbuotojų sveikatai ir gerovei, nes tai teigiamai veikia darbuotojų motyvaciją ir 
netiesiogiai - darbuotojų išlaikymo ir ilgalaikių nedarbingumo laikotarpių prevenciją.  
 
Pagal Partnerystės principą veiklos efektyvumas užtikrinamas sutelkiant dėmesį į suinteresuotųjų šalių nuomonę 
apie visus jiems svarbius organizacijos kokybės aspektus. Į šį Partnerystės principą veiklos efektyvumas taip pat 
įtrauktas sutelkiant dėmesį į abipusį bendradarbiavimą siekiant optimaliai padėti paslaugų gavėjams. 
Pagal Orientacijos į rezultatą principą veiklos efektyvumas irgi yra įtrauktas, nes daugiausia dėmesio skiriama 
poveikio teikiamoms paslaugoms vertinimui ir stebėsenai, siekiant panaudoti informaciją paslaugoms gerinti.  
 
Be to, į šį Orientacijos į rezultatus principą įtrauktas ir veiklos efektyvumas, daugiausia dėmesio skiriant skaidrumui. 
Skaidrumas suinteresuotosioms šalims gali būti laikomas netiesioginiu veiklos efektyvumo pasiekimo būdu; 
skaidrumas reiškia, kad kitiems parodoma, kaip išleidžiamas biudžetas, kokios paslaugos teikiamos ir kokie 
rezultatai pasiekiami. Atvirumas skatina parodyti organizacijos veiksmingumą, efektyvumą ir atskaitomybę. Pagal 
kokybės principą "Nuolatinis tobulinimas" veiklos efektyvumas įtraukiamas, kai daugiausia dėmesio skiriama 
paslaugų tobulinimui, naudojant įrodymais pagrįstą informaciją ir pasitelkiant visas suinteresuotųjų šalių 
nuomones.  
 

6.2 AMBICINGŲ TIKSLŲ NUSTATYMAS  
Plataus užmojo tikslų nustatymas ir geriausios praktikos skatinimas prasideda nuo aiškaus organizacijos misijos, 
vizijos ir vertybių apibūdinimo. Tada jais reikia vadovautis visuose organizacijos veiksmuose, įskaitant kokybės 
reikalavimų suformulavimą ir visų socialinių paslaugų teikėjo organizacijoje dirbančių asmenų jų priėmimą. Jei tai 
yra įdiegta, galima suformuluoti ilgalaikius tikslus ir paskleisti juos visoje organizacijoje. Be to, remiantis šiais 
ilgalaikiais tikslais, galima vykdyti metinį planavimą, kuriame būtų numatyti aiškūs tikslai ir siekiami paslaugų 
rezultatai.  
 
POVEIKIS ORGANIZACIJAI 
Atrodo, kad EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikis organizacijai, nustatant plataus užmojo tikslus, yra 
gana stiprus. Visuose su tuo susijusių kokybės aspektuose tarp pirmojo ir antrojo vertinimo etapo pastebimais  
reikšmingas padidėjimas. 
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Dauguma pirmajame etape atsakiusių vadovų teigė, kad turi aiškų rašytinį misijos, vizijos ir vertybių aprašymą, 
metinį planavimą, pagrįstą ilgalaikiais tikslais, taip pat aiškius metinio planavimo tikslus ir rezultatus. Antrajame 
etape šis skaičius gerokai išauga.  
 
Pirmajame etape, prieš įgyvendinant EQUASS, dauguma vadovų paminėjo, kad savo veikloje vadovaujasi misija, 
vizija ir vertybėmis. Antrajame etape tai nurodė beveik visi atsakiusi vadovai; tai yra reikšmingai daugiau.  
 
Kalbant apie aiškius ilgalaikius kokybės tikslus, pirmojo matavimo metu dauguma vadovų nurodė, kad juos yra 
suformulavę, o antrojo etapo metu gerokai daugiau vadovų nurodė, kad jų yra suformulavę. Panašiai lyginant su 
pirmuoju etapu,  antrame  etape reikšmingai padaugėjo vadovų, teigiančių, kad jų darbuotojai žino šiuos 
suformuluotus ilgalaikius tikslus.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime aiškų raštišką savo misijos, vizijos ir vertybių aprašymą. 3,8 4,0 2 4  ** 

Savo veikloje vadovaujamės savo misija, vizija ir vertybėmis 3,6 3,9 2 4  *** 

Turime metinį planavimą 3,8 4,0 1 4 ***  

Metiniame planavime esame suformulavę aiškius tikslus ir paslaugų rezultatus 3,6 3,9 1 4  *** 

Mūsų metinis planavimas susietas su ilgalaikiais tikslais 3,6 3,9 1 4 ***  

Esame suformulavę aiškius ilgalaikius kokybės tikslus 3,4 3,8 1 4 *** 

Mūsų organizacijos darbuotojai žino mūsų suformuluotus ilgalaikius kokybės tikslus 3,1 3,6 1 4  *** 

Mūsų kokybės reikalavimai yra suderinti su mūsų organizacijos misija ir vertybėmis 3,6 3,9 1 4 *** 

Mūsų bendras kokybės reikalavimų vykdymo būdas yra priimtas visų organizacijos darbuotojų 3,2 3,7 1 4 *** 

 
Atrodo, kad EQUASS įgyvendinimas turi įtakos dviem esminiams kokybės aspektams. Pirmajame etape, prieš 
įgyvendinant EQUASS, dauguma vadovų minėjo, kad jų kokybės reikalavimai atitinka organizacijos misiją ir vertybes. 
Antrajame etape vadovų, nurodančių apie tokį suderinimą, skaičius gerokai išaugo. Lyginant su pirmuoju etapu, 
gerokai daugiau vadovų antrajame etape pranešė, kad šiuos kokybės reikalavimus priėmė visi organizacijos 
darbuotojai. 
 
POVEIKIS DARBUOTOJAMS 
Atrodo, kad EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikis personalui, nustatant plataus užmojo tikslus, yra 
didelis. Nuo pirmojo iki antrojo vertinimo etapo pastebimas žymus visuose kokybės aspektuose dalyvavimo 
padidėjimas.  
 
Palyginti su pirmuoju etapu, gerokai daugiau darbuotojų antrajame etape minėjo, kad organizacijos misija, vizija ir 
vertybės yra aiškiai atpažįstamos jų darbe, o kokybės reikalavimai yra suderinti su organizacijos misija ir vertybėmis. 
Taip pat, palyginti su pirmuoju etapu, antrajame etape reikšmingai daugiau darbuotojų teigė žinantys aiškius ir 
konkrečius ilgalaikius kokybės tikslus ir jais besivadovaujantys.  
Dauguma darbuotojų paminėjo, kad dirba su metiniu planavimu, o tarp pirmojo ir antrojo etapo pastebimas ženklus 
padidėjimas. Be to, pastebimas reikšmingas ženklus darbuotojų, nurodžiusių, kad į savo darbą įtraukė bendros 
kokybės kultūros aspektus, skaičiaus padidėjimas.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Mano darbe mūsų organizacijos misija, vizija ir vertybės yra aiškiai atpažįstamos 3,5 3,8 0 4 *** 

Kokybės reikalavimai yra suderinti su organizacijos misija ir vertybėmis 3,4 3,8 0 4 *** 

Mūsų organizacijoje dirbame turėdami aiškius ir konkrečius ilgalaikius kokybės tikslus 3,4 3,8 0 4 *** 

Žinau mūsų organizacijoje suformuluotus ilgalaikius tikslus 3,3 3,8 0 4 *** 

Dirbame pagal metinius planus 3,7 3,9 0 4 *** 

Dirbu su aiškiais metinio planavimo tikslais ir paslaugų tikslais 3,5 3,8 0 4 *** 

Mano darbe aiškiai atpažįstami mūsų bendros kokybės kultūros aspektai 3,3 3,7 0 4 *** 
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FINANSUOTOJŲ IR PARTNERIŲ PRIPAŽINTAS POVEIKIS 
Panašu, kad finansuotojai beveik nepripažįsta EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikio ambicingų tikslų 
nustatymui.  
Palyginti su pirmuoju etapu, gerokai daugiau antrojo etapo atsakiusių finansuotojų teigė, kad "jų" socialinių 
paslaugų teikėjas turi aiškų raštišką misijos, vizijos ir vertybių aprašymą, yra sudaręs metinį planavimą ir savo 
metiniame planavime vadovaujasi aiškiais uždaviniais ir paslaugų teikimo tikslais.  
Finansuotojų, teigiančių, kad jų socialinių paslaugų teikėjas turi metinį planavimą, veiklos planavimo tvarką ir dirba 
su aiškiais tikslais ir paslaugų tikslais metiniame planavime, skaičius abiejuose etapuose yra panašus. 
 
Palyginti su pirmuoju etapu, daugiau, nors ir nereikšmingai, antrojo matavimo metu finansuotojų teigė, kad jų 
socialinių paslaugų teikėjas yra suformulavęs aiškius ir konkrečius ilgalaikius kokybės tikslus.  
 
Finansuotojai turėjo galimybę atsakyti "nežinau". Šia galimybe pasinaudojo vidutiniškai 16% finansuotojų: 
finansuotojai beveik nepripažįsta, kad EQUASS įgyvendinimas yra susijęs su šiais kokybės aspektais.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 
 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT turi aiškų raštišką savo misijos, vizijos ir vertybių aprašymą. 3,4 3,8 1 4  * 

SPT dirba su metiniu planavimu 3,7 3,9 2 4   

SPT turi veiklos planavimo procedūrą 3,4 3,7 0 4   

SPT dirba su aiškiais metinio planavimo uždaviniais ir paslaugų tikslais 3,6 3,8 1 4   

SPT yra suformulavusi aiškius ir konkrečius ilgalaikius kokybės tikslus 3,3 3,6 1 4   

 
Atrodo, kad partneriai pripažįsta EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikį nustatant plataus užmojo tikslus. 
 
Palyginti su pirmuoju etapu, reikšmingai daugiau partnerių antrajame etape, įgyvendinus EQUASS, nurodė, kad jų 
partnerių socialinių paslaugų teikėjas turi aiškų raštišką misijos, vizijos ir vertybių aprašymą, yra sudaręs metinį 
planavimą ir dirba su aiškiais tikslais ir paslaugų tikslais metiniame planavime.  
 
Palyginti su pirmuoju etapu, reikšmingai gerokai daugiau partnerių antrajame etape, įgyvendinus EQUASS, teigė, 
kad jų partneriai socialinių paslaugų teikėjai suformulavo aiškius ir konkrečius ilgalaikius kokybės tikslus. 
Galimybe atsakyti "nežinau" pasinaudojo vidutiniškai 10% partnerių: EQUASS įgyvendinimą partneriai aiškiai 
pripažįsta poveikį dėl šių kokybės aspektų. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

      

  Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT turi aiškų raštišką savo misijos, vizijos ir vertybių aprašymą. 3,8 3,9 1 4 **  

SPT dirba su metiniu planavimu 3,8 3,9 1 4  *** 

SPT dirba su aiškiais metinio planavimo uždaviniais ir paslaugų tikslais 3,8 3,9 1 4 ** 

SPT yra suformulavusi aiškius ir konkrečius ilgalaikius kokybės tikslus 3,7 3,9 1 4  *** 

 

6.3 DARBAS SU NAUJOVĖMIS  
Dar vienas svarbus EQUASS kokybės sistemos kokybės aspektas yra susijęs su nuolatiniu dėmesiu tobulėjimui ir 
darbui su naujovėmis bei organizacijos veiklos palyginimu su kitomis to paties sektoriaus socialinių paslaugų 
teikėjomis. Pažiūrėkime, ar EQUASS diegimas turėjo įtakos darbui su naujovėmis ir šiam palyginimui.  
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POVEIKIS ORGANIZACIJAI 
Panašu, kad EQUASS kokybės sistemos įdiegimas turi didelį poveikį organizacijos politikai, susijusiai su darbu su 
naujovėmis. Jei pirmajame etape santykinai mažai atsakiusių vadovų nurodė, kad turi aiškią politiką nuolat dirbti su 
naujovėmis ir nuolat gauti informaciją apie naujas technologijas, tai antrajame etape šis skaičius reikšmingai  
išaugo.  
EQUASS diegimo poveikis atrodo dar stipresnis lyginant organizacijos veiklą su kitomis tame pačiame sektoriuje 
dirbančiomis organizacijomis. Palyginti su pirmuoju etapu, gerokai daugiau antrojo etapo vadovų teigė turintys 
rodiklių, kaip jie veikia, palyginti su kitais to paties sektoriaus socialinių paslaugų teikėjais. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime aiškią politiką, kaip nuolat dirbti su naujovėmis 2,7 3,5 0 4 *** 

Turime aiškią politiką, kaip nuolat informuoti save apie naujas technologijas 2,6 3,4 0 4 *** 

Turime rodiklius, pagal kuriuos stebime, kaip veikiame, palyginti su kitomis to paties sektoriaus SPT 2,3 3,6 0 4 *** 

 
POVEIKIS DARBUOTOJAMS 
Darbuotojai turi galimybę dalyvauti gerinant kokybę, o tai yra dalis darbo su naujovėmis. EQUASS įgyvendinimo 
poveikis darbuotojams, susijęs su dalyvavimu kokybės gerinimo procese, bus aprašytas 6.6 dalyje "Suinteresuotųjų 
šalių įtraukimas į organizacinius klausimus". 
 
FINANSUOTOJŲ IR PARTNERIŲ PRIPAŽINTAS POVEIKIS 
Panašu, kad finansuotojai nepripažįsta EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikio darbui su naujovėmis. 
Atsakiusių finansuotojų, teigiančių, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas turi aiškią nuomonę apie tai, kaip jis dirba 
su naujovėmis ir kaip seka paskui naujas technologijas, skaičius abiejuose etapuose yra panašus. 
 
Galimybe atsakyti "nežinau" pasinaudojo vidutiniškai 22% pirmojo etapo metu dalyvavusių finansuotojų ir 4% 
finansuotojų atsakiusių antrojo etapo metu; finansuotojai nepripažįsta, kad EQUASS įgyvendinimas yra susijęs su 
šiais kokybės aspektais. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

  Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT turi aiškų požiūrį į tai, kaip jie dirba su naujovėmis. 3,4 3,4 1 4   

SPT turi aiškų vaizdą, kaip ji neatsilieka nuo naujų technologijų 3,3 3,4 1 4   

 
Atrodo, kad partneriai nepripažįsta EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikio darbui su naujovėmis.   
Abiejų matavimo metu partneriai  panašiai teigė, kad "jų" partneris socialinių paslaugų teikėjas aiškiai suvokia, kaip 
jis dirba su naujovėmis ir kaip seka paskui naujas technologijas .  
Galimybe atsakyti "nežinau" pasinaudojo vidutiniškai 17% partnerių: partneriai nepripažįsta, kad EQUASS 
įgyvendinimas yra susijęs su šiais kokybės aspektais. 
 
Statements and options on a scale of 0 – 4  

  Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT turi aiškų požiūrį į tai, kaip jie dirba su naujovėmis. 3,7 3,8 1 4   

SPT turi aiškų vaizdą, kaip ji neatsilieka nuo naujų technologijų 3,6 3,7 0 4   

 

6.4 DARBUOTOJŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS 
Pagal EQUASS kokybės principą "Personalas" daugiausia dėmesio skiriama kvalifikuotų darbuotojų įdarbinimui, 
remiantis reikiamomis žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, taip pat visų darbuotojų tobulėjimui ir nuolatiniam 
mokymuisi, kuris būtų naudingas paslaugų gavėjams. Kad galėtų prisidėti prie šio kokybės principo įgyvendinimo, 
organizacija turi turėti visų savo darbuotojų pareigybių aprašymus, įskaitant jų funkcijas, vaidmenis ir atsakomybę.  
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Remiantis šiuo aprašu, galima atlikti darbuotojų kompetencijos reikalavimų, vaidmenų ir atsakomybės vertinimą, 
pageidautina kasmet. Taip pat reikalingas darbuotojų ugdymo planas, kuriame būtų aiškiai nurodyta, kaip 
darbuotojai gali mokytis, ir kuris būtų pagrįstas organizacijos darbuotojų poreikiais.  
 
Darbuotojų poreikių žinojimas reiškia, kad reikia žinoti, kaip šie darbuotojai vystosi ir auga. Vystymasis taip pat 
susijęs su motyvacija, todėl EQUASS įgyvendinimas apima aiškių priemonių, skirtų visiems organizacijos 
darbuotojams motyvuoti, taikymą. Pažiūrėkime, kokią įtaką EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimas daro šiems 
kokybės aspektams.  
 
POVEIKIS ORGANIZACIJAI 
EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikis organizacijai, susijęs su darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, daugeliu 
atvejų yra gana didelis bet ne visada. Beveik visi atsakymus pateikę vadovai pirmajame ir antrajame matavimo 
etape praneša apie tai, kad yra parengti visų darbuotojų pareigybių aprašymai, įskaitant jų funkcijas, vaidmenis ir 
atsakomybę.  
 
Didelį skirtumą galima pastebėti paklausus vadovų, kokiu mastu jie kasmet vertina darbuotojų kompetencijos 
reikalavimus, funkcijas ir atsakomybę.  Antrojo vertinimo etapo metu lyginant su pirmojo matavimo rezultatais 
reikšmingai daugiau vadovų tai nurodė.  
 
Pirmajame etape didžioji dauguma vadovų teigė turintys darbuotojo kvalifikacijos kėlimo  planą, antrajame etape 
apie tai praneša gerokai daugiau vadovų. Lyginant su pirmuoju etapu, antrajame etape gerokai padaugėjo vadovų, 
atsakiusių, kad šis darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas turi būti pagrįstas jų darbuotojų poreikiais.  Antrajame 
etape reguliarų šio darbuotojų kvalifikacijos kėlimo plano atnaujinimą, palyginti su pirmuoju vertinimo etapu, 
paminėjo gerokai daugiau vadovų. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime visų darbuotojų pareigybių aprašymus 3,9 4,0 2 4   

Visi darbuotojai turi savo pareigų aprašymą, įskaitant vaidmenis ir atsakomybę 3,9 3,9 2 4   

Kasmet vertiname darbuotojų kompetencijos reikalavimus, funkcijas ir atsakomybę 3,7 3,9 0 4  ** 

Turime darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planą 3,7 3,9 1 4 * 

Mūsų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas parengtas atsižvelgiant į darbuotojų poreikius 3,6 3,9 1 4  *** 

Reguliariai atnaujiname savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planą pagal poreikių vertinimą 3,4 3,9 1 4  *** 

Reguliariai atliekame savo darbuotojų poreikių vertinimą, susijusį su mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo 
pageidavimais 3,4 3,9 1 4  *** 

Turime įžvalgų apie savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir tobulėjimą 3,5 3,9 1 4   ***  

Turime aiškias gaires, kaip mūsų darbuotojai gali mokytis 3,3 3,8 1 4  *** 

Turime aiškias priemones, susijusias su visų mūsų darbuotojų motyvavimu 3,2 3,7 0 4   ***  

 
Prieš įdiegdami EQUASS kokybės sistemą, vadovai praneša, kad reguliariai atlieka savo darbuotojų poreikių 
vertinimą dėl jų kvalifikacijos kėlimo pageidavimų, kad turėtų galimybę susipažinti su savo darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimu  ir turėtų aiškias gaires, kaip jų darbuotojai gali mokytis.  
 
Taip pat pastebimas ženklus priemonių, susijusių su visų darbuotojų motyvavimu, padidėjimas. Pirmajame etape 
mažesnis nei  antrajame etape atsakiusių vadovų skaičius nurodė, kad taiko šias priemones. 
 
POVEIKIS DARBUOTOJAMS 
EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikis darbuotojų kvalifikacijos kėlimui yra didelis. Visi su kokybe susiję 
aspektai rodo reikšmingą padidėjimą tarp pirmojo ir antrojo vertinimo etapo.  
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Didžioji dauguma darbuotojų pirmajame vertinimo etape ir beveik visi darbuotojai antrajame vertinimo etape turi 
savo pareigybės aprašymą, įskaitant jų vaidmenį ir atsakomybę: nedidelis, tačiau reikšmingas padidėjimas. 
Antrajame etape lyginant su pirmuoju etapu reikšmingai didesnis darbuotojų skaičius nurodė, kad jie turi pranešti 
apie savo kompetencijos reikalavimus, susijusius su jų vaidmenimis ir pareigomis.  
 
Dauguma pirmajame etape dalyvavusių darbuotojų žino, kad jų organizacijoje jie gali nuolat tobulėti, ir patvirtina, 
kad turi tokią galimybę. Antrajame etape šis skaičius reikšminai išaugo.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turiu savo pareigų aprašymą, įskaitant mano vaidmenį ir atsakomybę. 3,8 3,9 0 4 *** 

Turiu pranešti apie savo kompetencijos reikalavimus, susijusius su mano vaidmenimis ir pareigomis 3,5 3,8 0 4 *** 

Žinau, kad šioje organizacijoje galiu nuolat kelti savo kvalifikaciją 3,6 3,8 0 4 *** 

Šioje organizacijoje turiu galimybę mokytis ir kelti kvalifikaciją 3,6 3,8 0 4 *** 

Reguliariai turiu atlikti savo tobulėjimo poreikių vertinimą 3,4 3,8 0 4 *** 

Reguliariai turiu informuoti vadovybę apie savo kvalifikacijos kėlimą 3,5 3,8 0 4 *** 

Mano asmeninio mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo galimybės yra pagrįstos mano poreikiais 3,5 3,8 0 4 *** 

 
Pirmojo matavimo metu  dauguma darbuotojų teigė turintys galimybę atlikti savo tobulėjimo poreikių vertinimą, 
informuoti vadovybę apie savo kvalifikacijos kėlimą ir nurodyti savo asmenines mokymosi ir tobulėjimo galimybes, 
atsižvelgiant į savo poreikius. Antrajame etape, įgyvendinus EQUASS, reikšmingai padaugėjo apie tai pranešančių 
darbuotojų.  
 
FINANSUOTOJŲ PRIPAŽINTAS POVEIKIS  
Panašu, kad finansuotojai pripažįsta EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikį darbuotojų tobulėjimui. 
 
Dauguma atsakiusių finansuotojų pirmajame vertinimo etape teigė, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas turi visų 
vaidmenų ir funkcijų organizacijoje aprašus ir kasmet teikia ataskaitas apie darbuotojų kompetencijos reikalavimus, 
vaidmenis ir atsakomybę. Antrajame etape, įgyvendinus EQUASS, taip teigiančių finansuotojų skaičius išaugo 
reikšmingai. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT aiškiai aprašyti visi organizacijos vaidmenys ir funkcijos. 3,7 3,9 1 4 * 

SPT kasmet teikia ataskaitas apie darbuotojų kompetencijos reikalavimus, funkcijas ir atsakomybę 3,6 3,9 1 4 * 

SPT turi darbuotojo kvalifikacijos kėlimo planą 3,6 3,9 2 4 ** 

  
Nedidelė dauguma pirmajame etape atsakiusių finansuotojų teigė, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas turi 
darbuotojų ugdymo planą (57%). Per antrąjį etapą šis skaičius gerokai išaugo - iki 76%.  
Galimybe atsakyti "nežinau" pasinaudojo vidutiniškai 12% finansuotojų; finansuotojai pripažįsta, kad EQUASS 
įgyvendinimas yra susijęs su šiais kokybės aspektais. 
 

6.5 DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR SAUGA 
Sveikata ir sauga yra svarbiausia socialinių paslaugų teikėjų darbuotojams, todėl turėtų būti parengti darbuotojų 
sveikatos ir saugos organizavimo planai ir procedūros, kurių turėtų laikytis kiekvienas darbuotojas. Pažiūrėkime, 
kokią įtaką darbuotojų saugos ir sveikatos klausimams turi EQUASS sistemos įgyvendinimas. 
 
POVEIKIS ORGANIZACIJAI 
EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimas turi įtakos darbuotojų sveikatai ir saugai. Lyginant su pirmuoju vertinimo 
etapu, vykusiu prieš įgyvendinant EQUASS, beveik visi vadovai antrojo etapo metu  teigė, kad turi aiškų rašytinį 
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darbuotojų saugos ir sveikatos planą, taip pat nurodo, kad jų darbuotojai žino šį planą ir įtraukė darbuotojų saugą ir 
sveikatą į savo kasdienę praktiką. 
  
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime aiškų rašytinį darbuotojų sveikatos ir saugos planą. 3,4 3,9 0 4 *** 

Mūsų darbuotojai žino su jais susijusį mūsų sveikatos ir saugos planą 3,3 3,9 0 4 *** 

Mūsų darbuotojai į savo kasdienę praktiką įtraukia sveikatos ir saugos klausimus 3,5 3,9 0 4 *** 

 
 
POVEIKIS DARBUOTOJAMS 
EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikis darbuotojams sveikatos ir saugos klausimais yra didelis. Palyginti 
su pirmuoju matavimo etapu, gerokai daugiau darbuotojų atsakė, kad žino organizacijos sveikatos ir saugos planą ir 
veikia pagal jį. 
  
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Žinau mūsų sveikatos ir saugos planą 3,6 3,9 0 4 *** 

Veikiu pagal mūsų sveikatos ir saugos planą 3,6 3,9 0 4 *** 

 
FINANSUOTOJŲ PRIPAŽINTAS POVEIKIS  
Panašu, kad finansuotojai pripažįsta EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikį sveikatai ir saugai. Palyginti su 
pirmuoju etapu, gerokai daugiau, beveik visi atsakiusieji finansuotojai teigė, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas turi 
darbuotojų saugos ir sveikatos planą.   
Galimybe atsakyti "nežinau" pasinaudojo vidutiniškai 13% finansuotojų; finansuotojai pripažįsta, kad EQUASS 
įgyvendinimas yra susijęs su šiais kokybės aspektais. 
 

6.6 SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS SPRENDŽIANT ORGANIZACINIUS KLAUSIMUS 
Kitas EQUASS kokybės sistemos aspektas yra susijęs su suinteresuotųjų šalių dalyvavimu sprendžiant joms, kaip 
suinteresuotosioms šalims, svarbius organizacinius aspektus. Kalbant apie kokybę, svarbiausi yra socialinių paslaugų 
teikėjo "klientai", t. y. paslaugų gavėjai. Be to, organizacijos darbuotojus svarbu įtraukti į visų rūšių organizacinius 
aspektus, nes tai turi tiesioginės įtakos jų darbui ir paslaugų gavėjams teikiamoms paslaugoms. Kitos 
suinteresuotosios šalys gali būti finansuotojai, jų nuomonė apie įvairius organizacinius aspektus yra svarbi, nes ji gali 
turėti įtakos jų finansavimui. Apžvelkime EQUASS įgyvendinimo poveikį suinteresuotųjų šalių dalyvavimui. 
 
POVEIKIS PASLAUGŲ GAVĖJAMS, SUSIJĘS SU JŲ DALYVAVIMU 
Teigiamas EQUASS įgyvendinimo poveikis paslaugų gavėjams, susijęs su jų dalyvavimu, yra gana didelis.  
 
Pirmajame vertinimo etape dauguma paslaugų gavėjų pranešė apie galimybę pareikšti savo nuomonę dėl paslaugų 
turinio ir pobūdžio, antrajame etape reikšmingai daugiau jų pranešė, kad jų socialinių paslaugų teikėjas suteikia 
tokią galimybę. Taip pat galima pastebėti, kad paslaugų gavėjų dalyvavimas gerokai išaugo dėl galimybės jiems 
dalyvauti skiriant ir mokant darbuotojus. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT suteikia man galimybę pareikšti savo nuomonę apie paslaugų turinį. 3,3 3,6 0 4 *** 

SPT suteikia man galimybę pareikšti savo nuomonę apie paslaugų tipus 3,2 3,6 0 4 *** 

SPT man suteikiama galimybė pareikšti nuomonę apie personalo paskyrimą 2,8 3,3 0 4 *** 

SPT suteikia man galimybę pareikšti savo nuomonę apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 2,5 3,1 0 4 *** 

SPT teikia man aiškią ir konkrečią informaciją apie savo paslaugų rezultatus 3,3 3,6 0 4 ***  
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Kitas teigiamas ir reikšmingas poveikis gali būti pripažintas pagal tai, kiek socialinių paslaugų teikėjas paslaugų 
gavėjams teikia aiškią ir konkrečią informaciją apie savo teikiamų paslaugų rezultatus.  
 
POVEIKIS ORGANIZACIJAI, SUSIJĘS SU PASLAUGŲ GAVĖJŲ DALYVAVIMU 
Teigiamas EQUASS įgyvendinimo poveikis organizacijai, susijęs su paslaugų gavėjų dalyvavimu, yra akivaizdus, ir šis 
teigiamas poveikis yra reikšmingas.  
 
Pirmajame vertinimo etape dauguma vadovų pranešė, kad turi aiškią tvarką, kaip paslaugų gavėjai gali pareikšti 
savo nuomonę jiems patiems, kaip gavėjams, aktualiais klausimais ir klausimais, kurie yra svarbūs paslaugoms 
apskritai. Antrajame etape reikšmingai padaugėjo apie tai pranešančių vadovų.  
 
Taip pat pastebimas ženklus vadovų, pranešančių, kad reguliariai peržiūri savo veiklą, kad būtų užtikrintas aktyvus 
paslaugų gavėjų dalyvavimas, skaičiaus padidėjimas. Dar vienas teigiamai atsakiusių vadovų skaičiaus padidėjimas 
pastebimas organizacijų žiniose apie paslaugų gavėjų iškeltas temas ir aspektus, kurie laikomi aktualiais jų paslaugų 
gavėjams. Su tuo susiję ir tai, kad beveik visi vadovai antro matavimo metu nurodė, jog turi veiksmų, kurių ėmėsi 
siekdami numatyti paslaugų gavėjų iškeltas temas, aprašą; tai reikšmingai daugiau, palyginti su vadovų, kurie tai 
nurodė pirmojo matavimo metu, skaičiumi.  
Palyginti su pirmuoju etapu, daugiau vadovų antrojo etapo metu  teigė, kad jų paslaugų gavėjai informaciją apie 
organizacijos teikiamų paslaugų rezultatus gauna "prieinamu" ir "suprantamu būdu". 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime aiškią tvarką, kaip mūsų paslaugų gavėjai gali išreikšti savo nuomonę jiems aktualiais 
klausimais. 3,2 3,9 0 4 *** 

Turime aiškią tvarką, kaip mūsų paslaugų gavėjai gali išreikšti savo nuomonę apie temas, kurios yra 
svarbios mūsų paslaugų teikimui 3,1 3,9 0 4 *** 

Reguliariai peržiūrime savo veiklą, kad paslaugų gavėjai aktyviai dalyvautų 3,1 3,9 0 4 *** 

Turime paslaugų gavėjų pateiktų temų apžvalgą 3,4 4,0 0 4 *** 

Turime apžvalgą, kokių veiksmų buvo imtasi siekiant numatyti paslaugų gavėjų iškeltas temas 3,3 3,9 0 4 *** 

Žinome, kokie mūsų paslaugų aspektai laikomi aktualiais paslaugų gavėjams 3,3 3,9 0 4 ***  

Skleidžiame informaciją apie mūsų paslaugų rezultatus paslaugų gavėjams 3,0 3,9 0 4 *** 

Užtikriname, kad ši informacija būtų "prieinama" ir "suprantama visiems paslaugų gavėjams 3,0 3,8 0 4 *** 

 
POVEIKIS DARBUOTOJAMS, SUSIJĘS SU PASLAUGŲ GAVĖJŲ DALYVAVIMU 
Įvairių dalyvaujančių organizacijų darbuotojų teigimu, EQUASS įgyvendinimas turi didelį teigiamą poveikį, susijusį su 
paslaugų gavėjų dalyvavimu.  
Antrojo etapo metu darbuotojų, kurie pranešė, kad turi ir žino procedūras, kaip jų paslaugų gavėjai gali išreikšti 
savo nuomonę visais jiems, kaip paslaugų gavėjams, aktualiais klausimais, skaičius padidėjo lyginant su pirmojo 
etapo rezultatais.   
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime aiškią tvarką, kaip mūsų paslaugų gavėjai gali išreikšti savo nuomonę visais jiems aktualiais 
klausimais. 3,4 3,9 0 4 *** 

Žinau procedūras, kaip įtraukti mūsų paslaugų gavėjus ir leisti jiems išreikšti savo nuomonę 3,4 3,9 0 4 *** 

Aktyviai skatinu savo paslaugų gavėjus reikšti savo nuomonę ir požiūrį į mūsų paslaugas 3,4 3,8 0 4 *** 

Reguliariai teikiu ataskaitas apie savo paslaugų gavėjų poreikius, lūkesčius ir pasirinkimus 3,4 3,8 0 4 *** 

 
Taip pat galima pastebėti, kad padaugėjo darbuotojų aktyvių pastangų skatinti paslaugų gavėjus išreikšti savo 
nuomonę. Šią informaciją reikia pateikti tinkamoje vietoje. Antrojo matavimo metu reikšmingai daugiau darbuotojų 
paminėjo šios informacijos pateikimą vadovybei, palyginti su tuo, kiek darbuotojų apie tai užsiminė pirmojo 
matavimo metu.  
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FINANSUOTOJŲ PRIPAŽINTAS POVEIKIS, SUSIJĘS SU PASLAUGŲ GAVĖJŲ DALYVAVIMU 
Panašu, kad finansuotojai aiškiai suvokia EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikį paslaugų gavėjų 
dalyvavimui.  
Atsakiusiųjų finansuotojų, teigiančių, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas suteikia galimybę paslaugų gavėjams 
išreikšti savo nuomonę ir požiūrį į paslaugas, skaičius antrajame etape yra daug didesnis, palyginti su pirmajame 
etape taip teigusių finansuotojų skaičiumi. 
Galimybe atsakyti "nežinau" pasinaudojo 10% finansuotojų; EQUASS įgyvendinimą finansuotojai pripažįsta dėl šių 
kokybės aspektų. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT paslaugų gavėjai turi galimybę išreikšti savo nuomonę ir požiūrį apie paslaugas 3,4 3,9 2 4  *** 

 
POVEIKIS ORGANIZACIJAI, SUSIJĘS SU DARBUOTOJŲ DALYVAVIMU 
Atrodo, kad EQUASS įgyvendinimas turi didelį teigiamą poveikį organizacijai, susijusį su darbuotojų dalyvavimu.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 
1 

Vidurkis  
2 

Min Max p 

Įtraukiame darbuotojus į paslaugų ir veiklos planavimą 3,5 3,8 1 4  *** 

Savo organizacijoje informuojame apie galimybes darbuotojams dalyvauti planuojant veiklą 3,6 3,9 2 4  *** 

Dauguma darbuotojų žino apie galimybes įsitraukti į planavimą 3,5 3,9 1 4   *** 

Įtraukiame darbuotojus į paslaugų kūrimą 3,3 3,7 1 4  *** 

Savo organizacijoje informuojame apie darbuotojų galimybes dalyvauti kuriant paslaugas 3,5 3,9 1 4  ***  

Dauguma darbuotojų žino apie galimybes dalyvauti kuriant paslaugas 3,4 3,8 1 4  ***  

Įtraukiame darbuotojus į kokybės gerinimo procesą 3,4 3,8 1 4  ***  

Savo organizacijoje informuojame apie galimybes darbuotojams dalyvauti gerinant kokybę 3,5 3,9 0 4  *** 

Dauguma darbuotojų žino apie galimybes dalyvauti gerinant kokybę 3,4 3,9 0 4  ***  

 
Palyginti su pirmuoju etapu, antrajame etape gerokai padaugėjo vadovų, kurie nurodo, kad įtraukia savo 
darbuotojus į paslaugų ir veiklos planavimą, paslaugų plėtrą ir kokybės gerinimą. 
 
Be to, antrajame etape pastebimas ženklus vadovų, kurie nurodė, kad informuoja apie galimybę darbuotojams 
dalyvauti planuojant, plėtojant paslaugas ir gerinant jų kokybę, skaičiaus padidėjimas. Ir antrajame etape 
reikšmingai daugiau vadovų teigiamai atsako į teiginius, susijusius su tuo, kad darbuotojai žino, jog turi galimybę 
dalyvauti. 
 
POVEIKIS DARBUOTOJAMS, SUSIJĘS SU JŲ DALYVAVIMU 
EQUASS sistemos įgyvendinimo teigiamas poveikis darbuotojams, susijęs su jų dalyvavimu sprendžiant 
organizacinius klausimus, yra reikšmingas.  
Pirmojo matavimo etapo metu dauguma darbuotojų pranešė  turintys galimybę dalyvauti planuojant paslaugas ir 
veiklą bei gerinant kokybę. Antrojo etapo metu apie tai praneša reikšmingai daugiau darbuotojų. Kalbant apie 
galimybę dalyvauti paslaugų plėtroje, antrajame etape gerokai daugiau darbuotojų nurodė, kad turi tokią galimybę, 
lyginant su pirmuoju etapu. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turiu galimybę dalyvauti planuojant mūsų paslaugas ir veiklą 3,4 3,7 0 4 *** 

Turiu galimybę dalyvauti kuriant paslaugas 3,2 3,6 0 4 *** 

Turiu galimybę dalyvauti gerinant kokybę 3,4 3,8 0 4 *** 
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FINANSUOTOJŲ PRIPAŽINTAS POVEIKIS, SUSIJĘS SU DARBUOTOJŲ DALYVAVIMU 
Panašu, kad finansuotojai aiškiai suvokia EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikį darbuotojų dalyvavimui.  
 
Palyginti su pirmuoju etapu, antrajame etape reikšmingai daugiau finansuotojų nurodė, kad "jų" socialinių paslaugų 
teikėjas aktyviai įtraukia darbuotojus į paslaugų plėtrą ir kokybės gerinimą. 
Galimybe atsakyti "nežinau" pasinaudojo 18% finansuotojų; finansuotojai aiškiai pripažįsta, kad EQUASS 
įgyvendinimas yra susijęs su šiais kokybės aspektais. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 
 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

 
SPT aktyviai įtraukia darbuotojus į paslaugų kūrimą 3,4 3,8 2 4  ** 

SPT aktyviai įtraukia darbuotojus į kokybės gerinimo procesą 3,5 3,8 2 4 **  

 
POVEIKIS ORGANIZACIJAI IR KITŲ SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMUI 
Teigiamą poveikį EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo organizavimui daro kitų suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimas.  
Pirmajame vertinimo etape vadovų klausinėjant apie finansuotojų dalyvavimą, nedidelis vadovų skaičius paminėjo, 
kad turi tvarką, pagal kurią jų finansuotojai gali pareikšti savo nuomonę visais jiems ir "jų" organizacijos paslaugų 
gavėjams aktualiais klausimais. Antrajame vertinimo etape, įgyvendinus EQUASS, reikšmingai daugiau vadovų 
minėjo, kad turi tokias procedūras, skirtas finansuotojams. 
 
Pirmajame vertinimo etape vadovų klausinėjant apie finansuotojų dalyvavimą, nedidelis vadovų skaičius paminėjo, 
kad turi tvarką, pagal kurią kitos suinteresuotosios šalys gali pareikšti savo nuomonę visais jiems ir jų organizacijos 
paslaugų gavėjams aktualiais klausimais. Antrajame vertinimo etape, po EQUASS įgyvendinimo, reikšmingai daugiau 
vadovų minėjo, kad yra įdiegta tokia tvarka, skirta kitoms suinteresuotosioms šalims.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime aiškią tvarką, kaip mūsų finansuotojai gali pareikšti savo nuomonę visais jiems aktualiais 
klausimais. 2,8 3,7 0 4 *** 

Turime aiškias procedūras, kaip kitos suinteresuotosios šalys gali pareikšti savo nuomonę visais 
joms aktualiais klausimais. 2,8 3,7 0 4 *** 

Turime aiškias procedūras, kaip mūsų finansuotojai gali pareikšti savo nuomonę visomis mūsų 
paslaugoms svarbiomis temomis. 2,8 3,7 0 4 *** 

Turime aiškias procedūras, kaip kitos mūsų suinteresuotosios šalys gali pareikšti savo nuomonę 
visomis mūsų paslaugoms svarbiomis temomis. 

2,7 3,7 0 4 *** 

 
6.7 BENDRADARBIAVIMAS 
Paslaugų gavėjams gali prireikti pagalbos ir priežiūros prieš, per ar po šiame tyrime dalyvaujančio socialinių 
paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų. Pagal kokybės visapusiškumo principą teigiama, kad paslaugos turėtų būti 
teikiamos koordinuotai ir pasitelkiant įvairių disciplinų komandą arba daugiainstitucinėje aplinkoje. Pažiūrėkime, ar 
EQUASS sistemos įgyvendinimas turėjo įtakos bendradarbiavimui su organizacijomis partnerėmis.  
 
POVEIKIS PASLAUGŲ GAVĖJAMS 
Dauguma paslaugų gavėjų paminėjo, kad jų socialinių paslaugų teikėjas padeda jiems susirasti kitų organizacijų 
paramą, ir jie jaučiasi patenkinti šia parama. Taip teigiančių paslaugų gavėjų skaičius gerokai išaugo tarp pirmojo ir 
antrojo vertinimo etapo. Atrodo, kad EQUASS įgyvendinimas turi įtakos šiam kokybės aspektui.  
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Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Jei prireiktų kitų paslaugų,  SPT padeda man gauti kitų organizacijų paramą. 3,5 3,7 0 4  *** 

Jaučiuosi patenkintas (-a) tuo, kaip SPT padeda man gauti kitų organizacijų paramą 3,5 3,7 0 4  *** 

 
POVEIKIS ORGANIZACIJAI 
EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikis pasireiškia bendradarbiavimo ir partnerystės kokybės aspektais. 
Pirmajame šio vertinimo tyrimo etape mažai atsakiusių vadovų nurodė turintys aiškius partnerystės su kitomis 
organizacijomis rezultatų rodiklius, o antrajame etape šis rodiklis reikšmingai išaugo.  
 
Palyginti su pirmuoju etapu, vykusiu prieš įgyvendinant EQUASS, gerokai daugiau vadovų antrojo etapo metu teigė, 
kad turi aiškią nuomonę apie tai, su kokiomis pelno siekiančiomis ar  pelno n siekiančiomis organizacijomis norėtų 
bendradarbiauti, siekdami sukurti paslaugų tęstinumą savo paslaugų gavėjams, ir kad yra sukūrę šį jų paslaugų 
gavėjams reikalingų paslaugų tęstinumą. 
 
Be to, palyginti su pirmuoju etapu, daug daugiau dalyvavusių vadovų antrojo etapu metu nurodė, kad į partnerystę 
įtraukė visas atitinkamas savo organizacijos dalis ir (arba) bendradarbiauja su atitinkamais kitais asmenimis, 
siekdami sukurti paslaugų tęstinumą savo paslaugų gavėjams. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime aiškius partnerystės rezultatų rodiklius 2,2 3,7 0 4 *** 

Turime aiškią nuomonę, su kokiomis pelno siekiančiomis ar pelno nesiekiančiomis organizacijomis 
norėtume bendradarbiauti, kad sukurtume paslaugų tęstinumą mūsų paslaugų gavėjams 3,4 3,8 0 4 ***  

Esame sukūrę šį mūsų paslaugų gavėjams reikalingų paslaugų tęstinumą 3,5 3,8 1 4  *** 

Visos atitinkamos mūsų organizacijos dalys dalyvauja partnerystėje ir (arba) bendradarbiauja su 
atitinkamais kitais asmenimis, kad užtikrintų paslaugų tęstinumą mūsų paslaugų gavėjams 

3,4 3,8 0 4  *** 

 
POVEIKIS DARBUOTOJAMS 
Atrodo, kad EQUASS įgyvendinimo poveikis darbuotojams yra didelis bendradarbiavimo su atitinkamomis kitomis 
organizacijomis požiūriu. Pirmajame etape nedidelė dauguma atsakiusių darbuotojų minėjo, kad dalyvauja 
partnerystėje ir (arba) bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, siekdami sukurti tęstinių paslaugų savo paslaugų 
gavėjams sistemą, o antrajame etape apie tai pranešė reikšmingai didesnė dauguma darbuotojų. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Dalyvauju partnerystėje ir (arba) bendradarbiauju su atitinkamomis kitomis organizacijomis, 
siekdamas užtikrinti paslaugų tęstinumą savo paslaugų gavėjams. 

3,0 3,6 0 4 *** 

 
FINANSUOTOJŲ IR PARTNERIŲ PRIPAŽINTAS POVEIKIS 
Panašu, kad finansuotojai pripažįsta EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikį bendradarbiavimui su 
atitinkamomis kitomis organizacijomis. 
 
Per antrąjį vertinimo etapą lyginant su pirmuoju etapo rezultatais reikšmingai daugiau atsakiusių finansuotojų 
nurodė, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas bendradarbiauja arba bendradarbiauja su kitomis pelno siekiančiomis 
ir  pelno nesiekiančiomis organizacijomis, siekdamas sukurti tęstinį paslaugų teikimą savo paslaugų gavėjams  
nurodė.  
 
Galimybe atsakyti "nežinau" pasinaudojo vidutiniškai 16% finansuotojų pirmajame etape ir 7% antrajame etape. 
Finansuotojai pripažįsta EQUASS įgyvendinimo poveikį šiems kokybės aspektams. 
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Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT bendradarbiauja su kitomis pelno siekiančiomis organizacijomis, kad būtų sukurta tęstinė sistema 
paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų 

3,5 3,9 2 4 *
*  

SPT bendradarbiauja arba bendradarbiauja su kitomis pelno nesiekiančiomis organizacijomis, siekdama 
sukurti tęstinį paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų tęstinumą 

3,5 3,8 0 4  * 

 
Atrodo, kad partneriai beveik nepripažįsta EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikio bendradarbiavimui su 
atitinkamomis kitomis organizacijomis. 
 
Abiejuose etapuose dauguma atsakiusiųjų partnerių teigė, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas partneris 
bendradarbiauja su kitomis pelno siekiančiomis ir pelno nesiekiančiomis organizacijomis, siekdamas sukurti 
paslaugų gavėjams tęstinumą. Partnerių, mininčių bendradarbiavimą su pelno siekiančiomis organizacijomis, 
skaičius šiek tiek padidėjo. 
 
Galimybe atsakyti "nežinau" pasinaudojo 17% partnerių: EQUASS įgyvendinimo poveikį šių kokybės aspektų 
atžvilgiu pripažino daugiau partnerių. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

  Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT bendradarbiauja su kitomis pelno siekiančiomis organizacijomis, kad būtų sukurta tęstinė sistema 
paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų 

3,7 3,8 1 4  * 

SPT bendradarbiauja arba bendradarbiauja su kitomis pelno nesiekiančiomis organizacijomis, siekdama 
sukurti tęstinį paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų tęstinumą 3,8 3,9 1 4   

 
 

6.8 PASLAUGŲ VERTINIMAS IR STEBĖSENA SIEKIANT NUOLATINIO TOBULĖJIMO  
Pagrindinis EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo elementas - dėmesys nuolatiniam tobulėjimui, matuojant ir 
stebint paslaugų gavėjams teikiamas paslaugas ir visus su tuo susijusius aspektus. Organizacijai tai reiškia, kad 
reikalingos aiškios procedūros, kaip registruoti ir stebėti savo veiklą ir paslaugų teikimo rezultatus. Tai taip pat 
reiškia, kad organizacijai reikia turėti aiškius rodiklius, kaip matuoti ir stebėti paslaugų gavėjų poreikius ir gebėjimus, 
susijusius su teikiamomis paslaugomis ir šių paslaugų rezultatais, taip pat aiškius rodiklius, kaip matuoti ir stebėti 
paslaugų gavėjų pasitenkinimą ir gyvenimo kokybę, matuoti ir stebėti paslaugų efektyvumą ir veiksmingumą, 
susijusį su rezultatais ir nauda paslaugų gavėjams. 
 
Kitas aspektas paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų atžvilgiu yra susijęs su procedūrų, kuriomis užtikrinamas 
neskelbtinos informacijos konfidencialumas, įrašų tikslumas, paslaugų gavėjų privatumas, orumas ir fizinė 
neliečiamybė, stebėsena. Dar vienas esminis nuolatinio tobulėjimo aspektas - finansuotojų ir kitų suinteresuotųjų 
šalių pasitenkinimo vertinimas ir stebėsena.  
 
POVEIKIS ORGANIZACIJAI 
EQUASS kokybės sistemos, susijusios su paslaugų vertinimu ir stebėsena siekiant nuolatinio tobulėjimo, 
įgyvendinimo poveikis organizacijai visais vertinamais aspektais yra teigiamai reikšmingas. Pirmojo vertinimo etapo 
nedidelio vadovų skaičiaus teigimu, jų organizacija reguliariai stebi savo tikslus ir paslaugų rezultatus, paslaugų 
veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat turi aiškius rodiklius, kaip tai daryti. Antrojo vertinimo etapo metu, po 
EQUASS programos įgyvendinimo, reikšmingai daugiau vadovų teigė, kad tai yra įdiegta.  
 
Be to, pirmojo etapo nedidelė vadovų grupė teigė, kad jų organizacijoje yra įdiegta tobulinimo veiksmų planavimo 
procedūra, pagrįsta paslaugų rezultatų vertinimu. Antrajame etape apie tai pranešė reikšmingai daugiau vadovų.  , 
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Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime aiškią tvarką, kaip registruoti savo veiklą ir paslaugų rezultatus. 3,2 3,8 1 4  *** 

Turime aiškius rodiklius, kaip stebėti savo tikslus ir paslaugų rezultatus. 2,5 3,8 0 4 *** 

Mūsų finansinius rezultatus periodiškai stebi nepriklausomas vertintojas 2,1 3,4 0 4 *** 

Reguliariai stebime pažangą siekiant savo tikslų ir paslaugų rezultatų 2,6 3,8 0 4 *** 

Turime tobulinimo veiksmų planavimo tvarką 2,3 3,7 0 4 *** 

Tobulinimo veiksmai grindžiami mūsų paslaugų rezultatų vertinimu 2,5 3,8 0 4 *** 

Turime aiškius rodiklius, pagal kuriuos stebime savo paslaugų veiksmingumą ir efektyvumą 3,3 3,9 0 4 *** 

Reguliariai stebime savo paslaugų veiksmingumą ir efektyvumą, susijusį su rezultatais ir nauda mūsų 
paslaugų gavėjams 2,8 3,8 0 4 *** 

 
Pirmojo etapo metu mažiau nei trečdalis vadovų teigė reguliariai vertinantys darbuotojų pasitenkinimą ir turintys 
aiškius rodiklius, kaip tai įvertinti. Antrojo matavimo metu reikšmingai  padaugėjo vadovų, kurie nurodė, kad tai yra 
įdiegta.  
 
Apie tai, kad reikia matuoti paslaugų gavėjų pasitenkinimą ir turėti aiškius rodiklius, kaip tai daryti, nurodė nedaug 
vadovų, dalyvavusių pirmajame vertinimo etape. Antrajame etape apie tai pranešusių vadovų skaičius gerokai 
išaugo.  
 
Gyvenimo kokybės, paslaugų gavėjų poreikių ir gebėjimų stebėseną ir aiškių rodiklių, reikalingų šiai stebėsenai 
atlikti, nurodė vykdantys nedaug vadovų per pirmąjį vertinimo etapą;  per antrąjį etapą teigiamų atsakymų buvo 
reikšmingai daugiau.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Turime aiškius rodiklius, kaip įvertinti darbuotojų pasitenkinimą ir motyvaciją. 2,8 3,8 0 4 *** 

Reguliariai matuojame darbuotojų pasitenkinimą ir motyvaciją 2,8 3,8 0 4 *** 

Turime aiškius rodiklius, kaip vertinti mūsų paslaugų gavėjų pasitenkinimą 3,0 3,8 0 4  *** 

Reguliariai matuojame paslaugų gavėjų pasitenkinimą 2,8 3,8 0 4 *** 

Turime aiškius rodiklius, kaip stebėti mūsų paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę 2,7 3,8 0 4 *** 

Reguliariai stebime, kaip gerėja mūsų paslaugų gavėjų gyvenimo kokybė 2,5 3,8    

Turime aiškius rodiklius, pagal kuriuos stebime mūsų paslaugų gavėjų poreikius ir gebėjimus 3,0 3,9 0 4 ***  

Reguliariai stebime mūsų paslaugų gavėjų poreikius ir gebėjimus, susijusius su teikiamomis 
paslaugomis ir rezultatais 

2,8 3,8 0 4 *** 

 
Atrodo, kad EQUASS įgyvendinimas daro teigiamą poveikį jų partnerystei, nes ji sėkmingai padeda sukurti paslaugų 
tęstinumą jų paslaugų gavėjams. Palyginti su pirmuoju etapu, gerokai daugiau vadovų antrojo etapo metu praneša 
tai darantys. Taip pat atrodo, kad EQUASS kokybės sistemos įdiegimas daro didelę teigiamą įtaką finansuotojų ir 
kitų suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo vertinimui ir turi tam reikalingus rodiklius.   
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Stebime partnerysčių ir bendradarbiavimo sėkmę kuriant paslaugų tęstinumą mūsų paslaugų 
gavėjams. 

2,5 3,7 0 4 *** 

Turime aiškius rodiklius, orientuotus į mūsų finansuotojams svarbius aspektus. 2,6 3,7 0 4 *** 

Reguliariai vertiname mūsų finansuotojų pasitenkinimą 2,2 3,6 0 4 *** 

Turime aiškius rodiklius, skirtus kitoms suinteresuotosioms šalims. 2,2 3,6 0 4 *** 

Reguliariai vertiname kitų suinteresuotųjų šalių pasitenkinimą 2,2 3,6 0 4 *** 

 
Procedūrų, susijusių su neskelbtinos informacijos konfidencialumo, įrašų tikslumo, paslaugų gavėjų privatumo, 
orumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimu, stebėseną nurodė vykdantys ženkliai daugiau vadovų antrojo etapo 
metu lyginant su pirmos apklausos rezultatais. 
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Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Reguliariai stebime savo procedūras, kad užtikrintume mūsų paslaugų gavėjų neskelbtinos 
informacijos konfidencialumą. 3,3 3,9 0 4  *** 

Reguliariai stebime savo procedūras, kad užtikrintume mūsų paslaugų gavėjų įrašų tikslumą. 3,2 3,9 0 4 ***  

Reguliariai kontroliuojame savo procedūras, kad užtikrintume mūsų paslaugų gavėjų privatumą. 3,2 3,9 0 4 *** 

Reguliariai stebime savo procedūras, kad užtikrintume paslaugų gavėjų orumą. 3,3 3,9 0 4 ***  

Reguliariai stebime savo procedūras, kad užtikrintume mūsų paslaugų gavėjų fizinę neliečiamybę. 3,2 3,9 0 4 ***  

 
 
POVEIKIS DARBUOTOJAMS 
Darbuotojai jaučia reikšmingai teigiamą EQUASS įgyvendinimo poveikį stebėsenos aspektams. Pirmajame etape, 
prieš įgyvendinant EQUASS kokybės sistemą, 59% darbuotojų. Antrajame etape, po EQUASS įgyvendinimo, 
reikšmingai didesnis darbuotojų skaičius lyginant su pirmu matavimu nurodė žinantys, kad jų organizacija reguliariai 
stebi, kaip sekasi siekti šių tikslų ir paslaugų rezultatų.   Taip pat tarp dviejų vertinimo etapų pastebimas reikšmingas 
padidėjimas, susijęs su organizacijos dėmesiu jų pasitenkinimui ir motyvacijai dirbti šioje organizacijoje.  
 
Atrodo, kad įgyvendinus EQUASS kokybės sistemą, gerokai padaugėjo ataskaitų apie prevencinę veiklą. Prieš  
įgyvendinant EQUASS, pirmojo vertinimo etapo metu dauguma darbuotojų turėjo reguliariai teikti ataskaitas apie 
tai, kaip jie užkerta kelią fizinei, psichinei ir finansinei prievartai prieš paslaugų gavėjus. Įdiegus EQUASS, apie tai 
praneša reikšmingai  darbuotojų. Pirmajame etape mažai darbuotojų minėjo, kad turi pranešti apie tai, kaip jie 
įtraukia įgalinimą į savo kasdienį darbą. Antrajame etape pastebimas ženklus padidėjimas.  
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Žinau, kad mūsų organizacija reguliariai stebi, kaip sekasi siekti šių tikslų ir paslaugų rezultatų. 3,4 3,8 0 4 *** 

Patyriau organizacijos priemones, kurios konkrečiai orientuotos į mano pasitenkinimo ir motyvacijos 
čia dirbti didinimą 

3,3 3,7 0 4 *** 

turiu reguliariai teikti ataskaitas apie tai, kaip užkertu kelią fiziniam smurtui prieš paslaugų gavėjus 3,2 3,7 0 4 *** 

Turiu reguliariai teikti ataskaitas apie tai, kaip užkertu kelią psichologinei prievartai prieš savo 
paslaugų gavėjus 3,2 3,7 0 4 *** 

Turiu reguliariai teikti ataskaitas apie tai, kaip užkirsčiau kelią finansiniam paslaugų gavėjų 
išnaudojimui. 3,2 3,7 0 4 *** 

Turiu reguliariai teikti ataskaitas apie tai, kaip į savo kasdienį darbą įtraukiu įgalinimą. 2,8 3,6 0 4 *** 

 
FINANSUOTOJŲ IR PARTNERIŲ PRIPAŽINTAS POVEIKIS 
Panašu, kad finansuotojai nepripažįsta EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikio paslaugų vertinimui ir 
stebėsenai siekiant nuolatinio tobulėjimo. 
 
Pirmame ir antrame etape panašus atsakiusių finansuotojų skaičius teigė, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas 
reguliariai vertino pažangą siekiant tikslų ir paslaugų rezultatų. Finansuotojai geriau įvertino teiginį, kad "jų" 
socialinių paslaugų teikėjas turi aiškius rodiklius, pagal kuriuos matuoja savo paslaugų rezultatus, kurie suteikia jam 
strateginės informacijos, kaip pagerinti savo paslaugų efektyvumą ir veiksmingumą, ir yra suplanavęs tobulinimo 
veiksmus, pagrįstus savo veiklos vertinimu, atsižvelgiant į paslaugų rezultatus, nors tai nėra reikšmingas skirtumas, 
ir gali būti atsitiktinumas. Tai taip pat pasakytina apie daugumą teiginių, susijusių su paslaugų vertinimu ir 
stebėsena. Aukštesni, nors ir nežymiai, balai matyti prie teiginių, susijusių su aiškiomis procedūromis, kaip 
registruoti veiklos ir paslaugų rezultatus, matuoti savo paslaugų gavėjų pasitenkinimą ir matuoti paslaugų gavėjų 
gaunamą naudą.  
 
Teigiamas nedidelis bet reikšmingas skirtumas tarp pirmojo ir antrojo vertinimo etapo pastebimas finansuotojų, 
teigiančių, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas matuoja suinteresuotųjų šalių pasitenkinimą, skaičiuje. 
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Galimybe atsakyti "nežinau" pasinaudojo vidutiniškai 19% finansuotojų per pirmąjį etapą ir vidutiniškai 5% per 
antrąjį etapą. Daugeliu atvejų finansuotojai nepripažįsta EQUASS įgyvendinimo poveikio šiems kokybės aspektams. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT reguliariai vertinama pažanga siekiant šių tikslų ir paslaugų rezultatų. 3,5 3,5 1 4   

SPT turi aiškius rodiklius, pagal kuriuos vertina savo paslaugų rezultatus 3,4 3,5 1 4   

SPT naudoja aiškius rodiklius, kurie teikia strateginę informaciją, kaip pagerinti savo paslaugų 
veiksmingumą ir efektyvumą. 

3,3 3,4 1 4  

SPT tobulinimo planavimo veiksmai grindžiami jų veiklos vertinimu, atsižvelgiant į jų paslaugų 
rezultatus 3,5 3,6 0 4  

SPT turi aiškias procedūras, kaip registruoti savo veiklą ir paslaugų rezultatus 3,5 3,7 1 4  

SPT turi aiškius rodiklius, pagal kuriuos matuoja paslaugų gavėjų pasitenkinimo lygį 3,3 3,5 1 4  

SPT turi aiškius rodiklius, kaip matuoti paslaugų gavėjų gaunamą naudą 3,3 3,5 1 4   

SPT matuoja suinteresuotųjų šalių pasitenkinimą 3,4 3,7 2 4 * 

 
Atrodo, kad partneriai pripažįsta EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikį paslaugų vertinimui ir stebėsenai 
siekiant nuolatinio tobulėjimo. Lyginant su pirmuoju vertinimo etapu, vykusiu iki EQUASS sistemos įdiegimo, 
gerokai daugiau partnerių antrajame etape teigė, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjas partneris turi aiškius 
rodiklius, kaip matuoja savo paslaugų rezultatus, paslaugų gavėjų pasitenkinimo lygį ir naudą paslaugų gavėjams.  
 
Taip pat gerokai daugiau partnerių antrajame etape teigė, kad jų partneris socialinių paslaugų teikėjas turi aiškias 
procedūras, kaip registruoja savo veiklą ir paslaugų rezultatus. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT turi aiškius rodiklius, pagal kuriuos matuoja savo paslaugų rezultatus. 3,6 3,8 1 4  * 

SPT turi aiškius rodiklius, kaip matuoja paslaugų gavėjų pasitenkinimo lygį. 3,6 3,8 1 4  ** 

SPT turi aiškius rodiklius, kaip matuoja savo paslaugų naudą paslaugų gavėjams 3,6 3,8 1 4  * 

SPT turi aiškias procedūras, kaip registruoti savo veiklą ir paslaugų rezultatus 3,7 3,9 1 4 *** 

 
Galimybe atsakyti "nežinau". pasinaudojo vidutiniškai 21% partnerių. Partneriai pripažįsta EQUASS įgyvendinimo 
poveikį šiems kokybės aspektams. 
 

6.9 SKAIDRUMAS  
Kokybės principo "Orientacija į rezultatus" dalis yra ir rezultatų skaidrumas visoms suinteresuotosioms šalims. O 
suinteresuotosios šalys yra paslaugų gavėjai, darbuotojai, finansuotojai, partneriai ir galbūt kitos suinteresuotosios 
šalys. Pažiūrėkime, ar EQUASS diegimas turėjo įtakos šiam skaidrumui šioms suinteresuotosioms šalims. Klausimai, 
susiję su šiuo elementu, dažniausiai užduodami dalyvaujantiems vadovams, siekiant išsiaiškinti poveikį organizacijai.  
 
POVEIKIS ORGANIZACIJAI 
EQUASS kokybės sistemos įdiegimas turėjo teigiamos įtakos paslaugų rezultatų sklaidai paslaugų gavėjams, 
darbuotojams, finansuotojams, partneriams ir kitoms suinteresuotosioms šalims.  
 
Lyginant su pirmu matavimu  per antrąjį vertinimo etapą pasiektas reikšmingai didesnis vadovų, kurie praneša apie 
rezultatų sklaidą darbuotojams,  finansuotojams ir paslaugų gavėjams, partneriams ir kitoms suinteresuotosioms 
šalims skaičius.  
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Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

Skleidžiame informaciją apie savo paslaugų rezultatus savo darbuotojams. 3,5 3,9 0 4 ***  

Užtikriname, kad ši informacija jiems būtų "suprantama". 3,5 3,9 0 4  *** 

Skleidžiame informaciją apie savo paslaugų rezultatus paslaugų gavėjams 3,0 3, 0 4 *** 

Užtikriname, kad ši informacija būtų "prieinama" ir "suprantama visiems mūsų paslaugų gavėjams 3,0 3,8 0 4 *** 

Skleidžiame informaciją apie mūsų paslaugų rezultatus mūsų finansuotojams 3,5 3,9 0 4  *** 

Skleidžiame informaciją apie savo paslaugų rezultatus savo partneriams. 2,9 3,8 0 4 *** 

Skleidžiame informaciją apie savo paslaugų rezultatus kitoms suinteresuotosioms šalims. 2,9 3,8 0 4 *** 

 
Taip pat pastebimas ženklus vadovų, nurodžiusių, kad ši informacija yra "prieinama" ir "suprantama visiems jų 
paslaugų gavėjams“, skaičiaus padidėjimas: nuo 47% pirmojo vertinimo etapo metu iki 85% vadovų antrojo 
vertinimo etapo metu. 
 
PARTNERIŲ PRIPAŽINTAS POVEIKIS 
Atrodo, kad partneriai pripažįsta EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikį skaidrumui.  
 
Palyginti su pirmuoju vertinimo etapu, vykusiu iki EQUASS sistemos įdiegimo, gerokai daugiau partnerių antrajame 
etape praneša apie tai, kad "jų" socialinių paslaugų teikėjai partneriai siunčia jiems informaciją apie rezultatus.. 
Galimybe atsakyti "nežinau" pasinaudojo 17% partnerių. Partneriai pripažįsta EQUASS įgyvendinimo poveikį šiam 
kokybės aspektui. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis 1 Vidurkis  2 Min Max p 

SPT siunčia mums informaciją apie savo rezultatus 2,8 3,1 0 4 * 
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7 FINANSUOTOJŲ IR PARTNERIŲ NUOMONĖ APIE KOKYBĘ  
7.1 FINANSUOTOJŲ NUOMONĖ APIE KOKYBĖS ASPEKTUS  
Organizacijos, atsakingos už socialinių paslaugų teikėjų finansavimą, gali atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant teikiamų 
paslaugų kokybę. Vertinant EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo poveikį, reikia atsižvelgti į finansuojančių 
organizacijų nuomonę apie tai, ko jos tikisi iš geros kokybės.  
 
7.1.1 NUOMONĖS PIRMOJO MATAVIMO METU, PRIEŠ ĮGYVENDINANT EQUASS 
Didžioji dauguma finansuotojų tikisi, kad paslaugos bus prieinamos paslaugų gavėjams. Beveik visų finansuotojų 
teigimu, paslaugos turi būti veiksmingos ir teikiamos įvairių sričių specialistais. Be to, beveik visų finansuotojų 
teigimu, finansuotojai tikisi, kad socialinių paslaugų teikėjai tinkamai, oriai ir pagarbiai elgsis su paslaugų gavėjais. 
Taip pat didžioji dauguma finansuotojų nori, kad socialinių paslaugų teikėjai dirbtų naudodamiesi kokybės 
sistemomis.  
Mažesnė dauguma finansuotojų laikosi nuomonės, kad paslaugų gavėjams turėtų išlikti pasirinkimo laisvė ir kad su 
paslaugų gavėjais turėtų būti elgiamasi greitai. Taip pat mažesnė dauguma finansuotojų mano, kad socialinių 
paslaugų teikėjai turėtų dalytis savo veiklos rezultatais. Mažiau nei pusė finansuotojų mano, kad svarbu, jog jų 
socialinių paslaugų teikėjai taikytų įrodymais pagrįstą „gydymą“. 
 
Teiginiai ir pasirinkimai balais nuo 0 iki 4  Vidurkis  Min Max 

Paslaugos turi būti prieinamos  3,9 3 4 

Paslaugos turi būti veiksmingos  3,9 3 4 

Jos turi būti tinkamai suderintos iš įvairių sričių  3,9 3 4 

Su paslaugų gavėjais turi būti tinkamai elgiamasi  3,9 3 4 

Su paslaugų gavėjams elgiamasi oriai ir pagarbiai  3,9 3 4 

Paslaugos turi būti prieinamos  3,8 2 4 

SPT turi dirbti su kokybės sistemomis  3,8 2 4 

SPT paslaugų gavėjai turėtų turėti pasirinkimo laisvę  3,6 2 4 

Paslaugų gavėjai turi būti aptarnaujami greitai  3,6 2 4 

SPT turi dalytis savo rezultatais  3,6 2 4 

SPT turi kuo dažniau taikyti įrodymais pagrįstą gydymą  3,2 1 4 

 
7.1.2 IŠVADA, ĮGYVENDINUS EQUASS 
Kaip galima perskaityti šios galutinės poveikio ataskaitos 5 ir 6 skyriuose, dauguma šių aspektų buvo įtraukti į šio 
poveikio tyrimo apklausas, o finansuotojų buvo prašoma pateikti savo nuomonę apie šių aspektų buvimą. Galima 
daryti išvadą, kad EQUASS įgyvendinimas teigiamai paveikė finansuotojų paminėtų laukiamų elementų buvimą.  
 
7.1.3 KO REIKIA FINANSUOTOJAMS, KURIE BUVO APKLAUSTI PRIEŠ ĮGYVENDINANT EQUASS 
Kitas svarbus aspektas - finansuojančių organizacijų nuomonė apie tai, kokios informacijos joms reikia, kad galėtų 
priimti "gerai informuotą sprendimą" dėl konkretaus socialinių paslaugų teikėjo finansavimo, taip pat priimti 
strateginius sprendimus. Apibendrinant finansuotojų atsakymus į šį klausimą, galima išskirti tris bendrus elementus. 
Pirmasis elementas susijęs su bendra visų paslaugų aspektų apžvalga, antrasis - su poreikiu gauti konkrečius skaičius 
ir faktus, ko tikėtis iš šio paslaugų teikėjo, o trečiasis - su aspektais, susijusiais su aiškiu konkretaus paslaugų teikėjo 
veiklos rezultatų aprašymu.  
 
7.1.4 KĄ GAUNA FINANSUOTOJAI, KURIE BUVO APKLAUSTI PO EQUASS ĮGYVENDINIMO 
Finansuotojų paminėtų elementų, reikalingų priimti pagrįstą sprendimą dėl finansavimo, sąrašas buvo pakeistas į 
teiginius, naudojamus antrajame matavime. Šiame antrajame vertinime finansuotojų buvo prašoma įvertinti, kokiu 
mastu socialinių paslaugų teikėjai, gaunantys jų finansavimą, tenkina jų informacijos poreikius.  
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Didžioji dauguma atsakiusių finansuotojų gauna informaciją apie organizacijos tikslus, paslaugų gavėjų skaičių, 
biudžetą, finansines ataskaitas ir kainas, motyvuotus raštus dėl lėšų poreikio ir organizacijos vykdomos veiklos 
aprašymą. 
 
Informacijos, gautos iš finansuojamos organizacijos, aspektai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis Min Max SD 

Suformuluoti organizacijos tikslai 3,8 1 4 0,6 

Konkretus paslaugų gavėjų skaičius 3,8 2 4 0,4 

Motyvuotas raštas dėl lėšų poreikio 3,8 0 4 0,7 

Laiku ir teisingai vykdomas biudžetas ir finansinės ataskaitos 3,8 0 4 0,7 

Organizacijos vykdomos veiklos aprašymas 3,8 0 4 0,7 

Organizacijos teikiamų paslaugų kainos 3,6 0 4 1,1 

 
Dauguma finansuotojų teigė, kad gauna aiškią ataskaitą su faktiškai suteiktų paslaugų apžvalga ir informaciją apie 
tai, kodėl reikia išlaikyti konkrečias paslaugas. 
 
Informacijos, gautos iš finansuojamos organizacijos, aspektai balais nuo 0 iki 4 

 Mean Min Max SD 

Aiški ataskaita su faktiškai suteiktų paslaugų apžvalga 3,6 0 4 0,9 

Konkreti informacija apie tai, kodėl reikia išlaikyti konkrečias paslaugas 3,6 1 4 0,8 

Konkreti informacija apie ekonomiškai efektyvų skirtų lėšų panaudojimą 3,5 0 4 1,0 

 
Mažesnė dauguma finansuotojų teigė gaunantys informaciją apie organizacijos teikiamą naudą naudos gavėjams, 
informaciją, pagrindžiančią veiksmus, kuriais siekiama pagerinti paslaugų teikimą, ir informaciją apie organizacijos 
iššūkius. Taip pat, nedidelė dauguma atsakiusių finansuotojų gauna informaciją apie darbuotojų išlaikymą ir 
informaciją apie aiškią darbuotojų išlaikymo politiką ir procedūras.  
 
Informacijos, gautos iš finansuojamos organizacijos, aspektai balais nuo 0 iki 4 

 Vidurkis Min Max SD 

Nauda organizacijos naudos gavėjams 3,5 1 4 0,8 

informacija, pagrindžianti veiksmus, kuriais siekiama pagerinti paslaugų teikimą 3,5 1 4 0,7 

Organizacijos iššūkiai 3,4 0 4 1,0 

Informacija apie darbuotojų išlaikymą 3,3 0 4 1,2 

Aiški darbuotojų išlaikymo politika ir procedūros 3,3 0 4 1,2 

 
Vėlgi mažesnė dauguma finansuotojų gauna aiškią informaciją su rodikliais apie priemones, naudingas paslaugų 
gavėjams, rodiklius, kuriais vertinamas paslaugų efektyvumas ir veiksmingumas, ir rodiklius, kuriais vertinama 
paslaugų teikimo kokybė. Taip pat mažesnė dauguma finansuotojų gauna informaciją apie tai, kad yra kvalifikacijos 
kėlimo kursai ir mokymai. Mažiau nei pusė finansuotojų mini gaunantys informaciją apie darbuotojų mokymo 
planus. 
 
Informacijos, gautos iš finansuojamos organizacijos, aspektai balais nuo 0 iki 4 Vidurkis Min Max SD 

Aiški informacija su rodikliais apie paslaugų gavėjams naudingas priemones. 3,2 0 4 1,1 

Aiški informacija su rodikliais apie paslaugų veiksmingumą ir efektyvumą 3,2 0 4 0,9 

Aiški informacija su rodikliais, kaip įvertinti paslaugų teikimo kokybę 3,1 0 4 1,0 

Informacija apie kompetencijos tobulinimo kursų ir mokymų buvimą 3,1 0 4 1,3 

Personalo kvalifikacijos kėlimo planas 2,7 0 4 1,5 
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7.2 PARTNERIŲ LŪKESČIAI DĖL SVARBIŲ PARTNERYSTĖS ASPEKTŲ 
 
7.2.1 KO TIKĖJOSI PARTNERIAI PRIEŠ ĮGYVENDINANT EQUASS  
Bendradarbiaudamos su dalyvaujančiais socialinių paslaugų teikėjais, partnerių organizacijos išskiria skirtingus 
lūkesčius. Žvelgiant į lūkesčių sąrašą, nemažai lūkesčių susiję su pasitikėjimu ir skaidrumu, atvirumu vienas kitam, 
pagyrimu ir kritika. Taip pat nemažai lūkesčių susiję su abipusiu žinių plėtojimu ir bendradarbiavimu vykdant 
projektus, kuriais siekiama naujovių ir paslaugų tobulinimo. Kiti lūkesčiai, kuriuos galima atpažinti, yra susiję su 
nauda paslaugų gavėjams kuriant tęstinių paslaugų sistemą.  
 

Bendradarbiaudami partnerystėje iš savo partnerių tikimės: 
Požiūris į bendradarbiavimą Aktyvus bendradarbiavimas 

projektuose 
Dalijimasis gerąja patirtimi 

Paslaugų tęstinumas Atvirumas Dalijimasis profesine patirtimi 
Abipusis atvejo aptarimas ir planavimas Naudojimasis specialisto 

konsultacijomis 
Nuoširdus įsitraukimas 

Saugios aplinkos kūrimas Bendri seminarai Nauda paslaugų gavėjams 
Pasitikėjimas Dalyvavimas sprendžiant problemas Skaidrumas 
Dalyvavimas bendroje veikloje ir 
projektuose 

Bendros darbuotojų kompetencijos 
gerinimas 

Ieškoma bendrų sprendimų naujoms 
paslaugoms 

Aktyvus bendravimas Keitimasis atitinkama informacija Bendros veiklos koordinavimas 
Dalijimasis informacija apie procedūras, 
sprendimus ir rezultatus 

Efektyvus, profesionalus ir savalaikis 
bendravimas 

Galimybė kritikuoti, komentuoti veiklą 
ir paslaugas 

 
7.2.2 KAS BUVO UŽTIKRINTA PAGAL PARTNERIŲ PAKLAUSTŲ PO EQUASS ĮGYVENDINIMO NUOMONE 
Lūkesčių sąrašas buvo perkeltas į aspektus. Atliekant antrąjį matavimą po EQUASS įgyvendinimo, organizacijų 
partnerių buvo paprašyta įvertinti, kokiu mastu jų socialinių paslaugų partneriai atitinka lūkesčius. Partneriai 
skirtingai renkasi šiuos lūkesčius; į tai turėtume atsižvelgti nagrinėdami šį lūkesčių sąrašą, kokiu mastu, partnerių 
nuomone, jie egzistuoja. Vis dėlto jis leidžia mums susidaryti vaizdą, kokiu mastu šie svarbūs aspektai yra žinomi 
kaip esantys bendradarbiaujant su šiuo konkrečiu partneriu. 
 
Dauguma partnerių nurodo, kad jų bendradarbiavime vyrauja pasitikėjimas ir saugios aplinkos kūrimas. Be to, 
bendradarbiaudami su EQUASS poveikio tyrime dalyvaujančiomis organizacijomis partnerėmis, jie pabrėžia 
paslaugų tęstinumą, veiksmingą, profesionalų ir savalaikį bendravimą.  
 
Yra partnerio organizacijoje balais nuo 0 iki 4     
 Vidurkis Min Max SD 

Pasitikėjimas 3,7 0 4 0,8 

Efektyvus, profesionalus ir savalaikis bendravimas 3,6 0 4 0,9 

Keitimasis svarbia informacija 3,5 0 4 0,9 

Atvirumas 3,4 0 4 1,0 

Bendradarbiavimo stiprinimas ir plėtojimas 3,4 0 4 1,0 

Dalijimasis patirtimi 3,4 0 4 1,0 

 
Nedidelė dauguma paminėjo saugios aplinkos sukūrimą, galimybę kritikuoti, komentuoti vieni kitų veiklą ir 
paslaugas bendradarbiaujant. Be to, bendradarbiavimo požiūris, dalijimasis informacija apie procedūras, 
sprendimus ir rezultatus bei bendros veiklos koordinavimas yra būdingas jų bendradarbiavimui su organizacijomis 
partnerėmis, dalyvaujančiomis EQUASS poveikio tyrime. 
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Yra partnerio organizacijoje balais nuo 0 iki 4     
 Vidurkis Min Max SD 

Saugios aplinkos kūrimas 3,3 0 4 1,4 

Galimybė kritikuoti, komentuoti vieni kitų veiklą ir paslaugas 3,3 0 4 1,2 

Bendradarbiaujantis požiūris 3,1 0 4 1,2 

Dalijimasis informacija apie procedūras, sprendimus ir rezultatus 3,1 0 4 1,2 

Bendros veiklos koordinavimas 3,0 0 4 1,2 

 
Kiti aspektai, kuriuos mažiau nei pusė atsakiusių partnerių nurodė kaip esančius jų bendradarbiavime, aprašyti 
toliau pateiktoje lentelėje. Tai susiję su tokiais aspektais, kaip, pavyzdžiui, bendrų tikslų siekimas, dalyvavimas 
sprendžiant problemas, abipusė bylų diskusija ir planavimas bei abipusė diskusija ir planavimas 
 
Yra partnerio organizacijoje balais nuo 0 iki 4     
 Vidurkis Min Max SD 

Bendrų tikslų siekimas 2,9 0 4 1,2 

Dalyvavimas sprendžiant problemas 2,8 0 4 1,4 

Paslaugų tęstinumas paslaugų gavėjams 2,7 0 4 1,5 

Abipusis atvejo aptarimas ir planavimas 2,7 0 4 1,4 

Naudojimasis specialistų konsultacijomis 2,7 0 4 1,5 

Bendros darbuotojų kompetencijos gerinimas 2,5 0 4 1,6 

Abipusis planavimo ir rezultatų aptarimas 2,4 0 4 1,4 

Bendrų sprendimų naujoms paslaugoms paieška 2,4 0 4 1,5 

Aktyvus bendradarbiavimas vykdant projektus 2,4 0 4 1,6 

Abipusis veiklos planavimas 2,3 0 4 1,3 

Švęsti kartu 2,3 0 4 1,6 

Bendri seminarai 2,0 0 4 1,7 

Stažuočių galimybių kūrimas 2,0 0 4 1,8 

 
Kai kurie iš minėtų aspektų yra susiję su bendra bendradarbiavimo veikla, pavyzdžiui, bendrų sprendimų naujoms 
paslaugoms paieška, aktyviu bendradarbiavimu projektuose, bendros darbuotojų kompetencijos gerinimu ir 
bendrais seminarais. Mažesnė dalis partnerių teigiamai atsakė apie šių aspektų buvimą.   
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8 TIKSLINIŲ GRUPIŲ SUSITIKIMŲ REZULTATAI 
8.1 ĮVADAS 
Projektu "Socialinių paslaugų tobulinimas, taikant kokybės sistemą EQUASS" siekiama gerinti socialinių paslaugų 
kokybę, 2019-2021 m. Lietuvoje diegiant integruotą socialinio sektoriaus kokybės sertifikavimo sistemą EQUASS. 
Projekto poveikio vertinimo komponentu siekiama išanalizuoti ir įvertinti EQUASS kokybės sistemos diegimo poveikį 
socialinių paslaugų sektoriaus plėtrai. Šis EQUASS diegimo poveikio vertinimas apima tiek kiekybinį, tiek kokybinį 
tyrimą. Pastarasis tyrimas leidžia geriau suprasti pokyčius per tiesioginę patirtį. Kokybinio tyrimo duomenys, gauti iš 
tikslinių grupių interviu, padeda praturtinti poveikio vertinimo kiekybinius duomenis, nuodugniai ištiriant kai 
kuriuos klausimus.  
 
Pagrindiniai tikslinės grupės diskusijų klausimai - patirtis, susijusi su EQUASS įgyvendinimu, taip pat jausmai ir 
įsitikinimai apie trumpalaikes ir ilgalaikes EQUASS perspektyvas Lietuvos socialiniame sektoriuje.  
 
2021 m. vasarį, 2021 m. spalį ir 2022 m. sausį visų organizacijų, su kuriomis sudarytos sutartys pagal antrąjį ir visus 
vėlesnius Projekto etapus, vadovai buvo pakviesti dalyvauti tikslinių grupių diskusijose.  
 
Dvi tikslinės grupės vyko 2021 m. vasario 18 ir 23; dvi tikslinės grupės vyko spalio 19 ir lapkričio 15; trys galutinės 
tikslinės grupės vyko 2022 m. sausio 11, 19  ir 24. Iš viso 59 dalyviai iš įvairių tipų tiek socialinių paslaugų teikėjų, 
tiek geografinių vietovių dalijosi savo patirtimi įgyvendinant EQUASS ir nuomonėmis apie jos ilgalaikį poveikį.  
 
Susitikimai truko 1-1,5 valandos. Gauta informacija laikoma konfidencialia. Po įžangos apie diskusijos tikslą, 
klausimus ir taisykles dalyviai dalijosi savo patirtimi įgyvendinant EQUASS. 
 
Dalyvių buvo prašoma atsakyti į du klausimus:  
- Kokia jūsų patirtis įgyvendinant EQUASS? 
- Kokia būtų EQUASS kokybės sistemos ateities perspektyva Lietuvoje 
 

8.2 EQUASS ĮGYVENDINIMO PATIRTIS 
Dalyviai papasakojo apie daugybę EQUASS programos teikiamos naudos.  
Daugelis dalyvių teigė, kad EQUASS leido jiems dirbti sistemingiau ir net prasmingiau; jie taip pat patvirtino savo 
veiklos tinkamumą. Keletas citatų:  
- Dabar matome bendrą vaizdą. 
- Matuodami supratome, kiek daug iš tikrųjų darome. 
- Mes radome kelią, kuriuo eisime. Visi kartu einame tuo pačiu keliu. 
- Matome daug gerų dalykų: profesionalumą, kokybę ir gerą mikroklimatą. 
- Atlikę išorinį vertinimą įsitikinome, kad einame teisingu keliu.  
 
Dalyviai sutiko, kad jų darbui labai svarbu įsigyti gerą paslaugų kokybės vertinimo įrankį. Keletas citatų:  
- Anksčiau atlikdavome apklausas fragmentiškai, o dabar galime matyti visumą.  
- Dabar galime vertinti kokybę iš įvairių perspektyvų – paslaugų gavėjų, šeimos narių, darbuotojų. 
- Naudojame priemonę, kuri geriausiai tinka socialinėms paslaugoms.  
- Nuo pasitenkinimo vertinimo perėjome prie išsamesnio paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės vertinimo metodo.  
 
Naudodamiesi šia priemone paslaugų teikėjai galėjo stebėti pokyčius ir nustatyti trūkumus. Keletas citatų: 
- Po dvejų matavimo metų pastebėjome akivaizdžią pažangą.  
- Pastebėjome silpnąsias vietas, kurias kitais metais ketiname tobulinti. Taigi EQUASS ne tik užtikrina kokybę, bet 

ir nuolatinį tobulėjimą.  
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Daugelis dalyvių minėjo, kad jiems patinka nauji bendravimo su įvairiomis auditorijomis būdai. Keletas citatų:  
- Nuo teisiškai teisingų ilgų dokumentų perėjome prie paprastesnių ir lengviau skaitomų. 
- Pakeitėme kalbą: mažiau kablelių, daugiau taškų. 
- Mūsų paslaugų gavėjai dabar renkasi naudodamiesi daugybe paveikslėlių, kuriuos mes įtraukėme į savo įprastą 

praktiką.  
 
Daugelis dalyvių pripažino, kad visų darbuotojų įtraukimas į kokybės gerinimo procesą yra svarbus privalumas. 
Keletas citatų: 
- Dabar visi darbuotojai supranta, ką reiškia "kokybė" ir apie ką kalbame.  
- Visi darbuotojai, įskaitant ir tuos, kurie tiesiogiai nedalyvauja teikiant paslaugas, pripažįsta, kad kokybė 

priklauso nuo jų veiklos ir dalyvavimo. 
- Daug nuveikėme, kad sustiprintume motyvaciją. Svarbiausia yra bendravimas; žmonės turi kalbėti, kad būtų 

išgirsti. 
- Darbuotojai suprato, kad reikia mokytis visą gyvenimą. 
 
Dėl to kai kuriose įstaigose pastebėta, kad iš esmės pasikeitė vidinė kultūra ir santykiai. Pavyzdžiui, buvo pabrėžtas 
išsilaisvinimas iš baimės kultūros, kaip vieno iš svarbiausių organizacinio klimato aspektų. Keletas citatų:  
- Nuo "kaltės jausmo" pereita prie "laisvės eksperimentuoti" atmosferos. Leidome sau būti kūrybingi, net jei kai 

kurie rodikliai pasikeitė neigiamai. Ir galėjome entuziastingai ieškoti naujovių. 
- Mus nustebino darbuotojų kūrybiškumas.  
- Socialiniai darbuotojai pateikė daug praktinių pasiūlymų. 
- Įsigalėjo "kolegialus veiklos būdas". 
- Dabar visi - darbuotojai ir paslaugų gavėjai - dalyvauja ir padeda vieni kitiems. 
- Mūsų profesinė sąjunga pripažino, kad darbuotojams buvo suteikta didelė parama.  
 
Kai kurie dalyviai pabrėžė EQUASS įgyvendinimo vaidmenį atskleidžiant/išryškinant bendras vertybes ir kuriant 
bendrą kalbą. Ypač tais atvejais, kai EQUASS diegimas labai padėjo jungiant organizacijas ir (arba) bendraujant su 
padalyniais. Keletas citatų:  
- Supervizija - tai kelias į bendrą kalbą; ji suteikia erdvės produktyviems pokyčiams, o ne senų klaidų kartojimui.  
- Lietuvių kultūra yra tokia, kad daug taisyklių kuriama ir (arba) saugoma "popieriuje". Dabar turėjome progą jas 

peržiūrėti. Taigi nuo tiesioginės darbo procesų kontrolės perėjome prie kito "kontrolės mechanizmo", kai visi 
dalyvauja praktikos peržiūroje. Taigi sprendimai priimami kartu, todėl jie tampa daug labiau bendri ir nesukelia 
pasipriešinimo. 

 
Paslaugų gavėjų ir jų artimųjų nauda buvo vertinama kaip akivaizdi. Keletas citatų:  
- Paslaugų gavėjams patiko, kad pradėjome uždavinėti jiems klausimus, aptarti su jais svarbius klausimus ir pan. 

Šeimos nariai ir (arba) globėjai taip pat teigiamai atsiliepė, kai jiems buvo suteikta galimybė pasisakyti.  
- Anksčiau paslaugų gavėjų klausdavome gana fragmentiškai, pavyzdžiui, ne visada suvokdami, kad kai kurie 

aspektai yra susiję būtent su paslaugų gavėjų teisėmis, o dabar atsirado supratimo ir matavimo nuoseklumas ir 
visapusiškumas.  

- Užduodami naujus klausimus, kartais pastebėdavome netikėtas reakcijas, pavyzdžiui, tokias: netgi gyvenimo 
sąlygas galima laikyti blogomis?  

- Perėjome prie tikrųjų socialinio darbo vertybių - kuo labiau įtraukiame gavėją, tuo daugiau kalbame apie tai, 
kodėl tai darome. Sustiprėjo santykiai su artimaisiais, dabar daug daugiau kalbamės, pavyzdžiui, apie EQUASS.  
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Kai kurie dalyviai pripažino, kad įvyko radikalus pokytis, suteikiantis paslaugų gavėjams galimybę naudotis 
paslaugomis. Keletas citatų:  
- Pradėjome kalbėti su vaikais, o ne apie juos. Todėl dar labiau pastebėjome, kad bendruomenės požiūris į 

globojamą vaiką keičiasi - nuo gailesčio objekto iki asmenybės pripažinimo. 
- Padarėme didelę pažangą dirbdami su individualiais planais. Anksčiau poreikius nustatydavo specialistų 

komanda, o dabar šiame procese dalyvauja paslaugų gavėjai. 
- Mes ne pildome planus, o juos sudarome atsižvelgdami į paslaugų gavėjų pageidavimus ir pageidavimus. 
- Mūsų paslaugų gavėjai didžiuojasi savo individualiais planais. 
 
Vadovai pripažino, kad atrado naujų požiūrių ir perspektyvų, taip pat prisiminė "pamirštus" ar mažiau svarbius 
dalykus. 
- Galiausiai įvertinome profesinę riziką. 
 
EQUASS netikėtai atvėrė  bendravimo su partneriais vertę: 
- Sužinojome daug įdomios informacijos.  
- Radome daugiau gerų partnerių. Kodėl to nepadarėme anksčiau? 
 

IŠŠŪKIAI  
Diskusijų metu dalyviai sutarė dėl kai kurių pagrindinių EQUASS įgyvendinimo iššūkių. 
 
Iššūkis suprasti ir įgyvendinti bendrą kokybės užtikrinimo sistemą. 
- Anksčiau dirbome priešingai - sudarydavome metinį planą ir perduodavome jį darbuotojams. Dabar pradedame 

nuo paslaugų gavėjų, kurie supranta ir dalyvauja. Taigi planavimas pradedamas nuo pat apačios, vėliau 
tęsiamas padaliniuose, o galiausiai įsitraukia vadovai.  

- Svarbiausias mokymas apie gyvenimo kokybės ir įgalinimo sąvokas turėtų būti vykdomas pačioje pradžioje. Po 
tokių mokymų, įvykusių pusiaukelėje, turėjome peržiūrėti viską, kas jau buvo padaryta, nes esminių požiūrių 
supratimas labai pasikeitė.  

- Neužteko laiko pačiam įgyvendinimui, kai visi turi susipažinti ir suprasti. 
- Kai kurie dalyviai sutiko, kad rezultatų aprašymas yra netinkamas, per daug sudėtingas, kad jį būtų galima 

pristatyti paslaugų gavėjams ir jų artimiesiems.  
 
Didelio papildomo darbo krūvio darbuotojams iššūkis. 
- Dirbome vakarais ir savaitgaliais, kad užtikrintume EQUASS įgyvendinimą.  
- Daug darbo dėl papildomų dokumentų rengimo: kai kurie dokumentai ir ataskaitos tam tikru mastu dubliuoja 

tuos, kurių reikalaujama pagal teises aktus.  
- Šie 22 dokumentai išmušė iš pusiausvyros, ir ne tik dėl jų rengimo, bet ir sklaidos, nes apie juos turi žinoti visi 

darbdaviai ir paslaugų gavėjai. 
- Dabar reikėjo parengti daugiau įvairių tipų dokumentų: vieni skirti darbuotojams, kiti - paslaugų gavėjams.  
- Itin sudėtingas darbas, ypač koordinatoriams. Be abejo, norint atitikti aukštesnius reikalavimus, reikia įdėti 

daugiau pastangų, tačiau jų tikrai daug. 
 
Iššūkis įtraukti darbuotojus ir suburti komandas.  
- Darbuotojų įtraukimas buvo labai sudėtingas; turėjome pradėti nuo įprastų klausimų: "Ar tai tikrai skirta man? 

", "Ką galėčiau pasakyti? " ir pan. 
- Iš pradžių buvo daug darbuotojų pasipriešinimo. 
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Iššūkis įtraukti paslaugų gavėjus. Dalyvių nuomone, paslaugų teikėjai gali susidurti su didelėmis problemomis 
įtraukdami tam tikras paslaugų gavėjų grupes, pavyzdžiui, sunkią negalią turinčius asmenis, psichikos ligonius, 
vaikus ir pan.  
- Abipusiam supratimui ir grįžtamajam ryšiui gauti reikia daug kūrybiškumo. 
- Mūsų paslaugų gavėjai stengiasi įtikti žmonėms, todėl iš jų galima sulaukti atsakymo, priklausomai nuo to, kaip 

užduotas klausimas.  
 
Vienu konkrečiu atveju buvo pastebėtas iššūkis gauti tinkamą išorės paramą. Vienas dalyvis susidūrė su tokia 
situacija:  
- Auditorius atėjo  kontroliuoti, nepadėti: dabar turime daug papildomo darbo su darbuotojais, kad parengtume 

darbuotojus antrajam auditui po anksčiau įgytos neigiamos patirties. Darbuotojai jautėsi esą apklausiami. 
Dabar jie bijo ir nenori bendrauti su auditoriumi antra karta.  

 
Dalyviai gyvai aptarė išorės audito klausimus. Buvo paminėta, kad nėra galimybės aptarti audito pastabas, jei kas 
nors nepavyksta. Dalyviai sutiko, kad audito kokybė labai priklauso nuo auditorių asmenybės, ir kad daugeliu atvejų 
išorės auditą jie vertina kaip teigiamą patirtį. Jie netgi siūlė rasti priimtinesnį pavadinimą auditui. 
 

KONTEKSTAS 
Diskusijose apie EQUASS įgyvendinimą dalyviai paminėjo daug svarbių kontekstinių veiksnių, tiek trukdančių, tiek 
skatinančių įdiegimą.  
Kaip neigiami buvo įvardyti šie kontekstiniai veiksniai: 
- Daugybė socialiniame sektoriuje įprastų iššūkių, naujų išorės reikalavimų ar iniciatyvų pradėti lygiagrečius 

projektus trikdo procesą.  
- Įgyvendinant EQUASS, savivaldybės inicijuotas LEAN diegimas, buvo sunku. 
- Darbuotojų kaita silpnina komandinį darbą. 
- Vyraujanti kontrolės kultūra, dažniausiai grindžiama taisyklėmis ir dokumentais, kartais neleidžia paslaugų 

teikėjams daryti sparčios pažangos, o suinteresuotosioms šalims - sėkmingai bendradarbiauti. 
 
Tarp kontekstinių veiksnių buvo nurodyti šie veiksniai: 
- EQUASS suteikia galimybę padidinti konkurencingumą ir patrauklumą konkuruojančioje socialinių paslaugų 

rinkoje.  
- Projektas suteikia galimybę pristatyti nuveiktus darbus, parodyti privalumus ir įrodyti efektyvumą steigėjams ir 

(arba) finansuotojams. Galėjome aiškiai pristatyti savo pažangą ir priemones, parodyti konkrečius rezultatus, 
naudodami skaičius ir voratinklines diagramas. 

- Kaip teigė vienas iš dalyvių, jei jau yra sukurta tinkama vidinė kultūra, įgyvendinant EQUASS, ypatingų iššūkių 
nepatiriama. Jokių problemų dėl atskirų dokumentų, jei sistema gerai įsitvirtinusi. Kalbant apie naujus 
darbuotojus, į darbą padeda įvesti mentoriai ir kiti komandų nariai.  

- Palaipsniui pastebimi teigiami pokyčiai, susiję su sektoriaus valdymo supratimu. Net valstybės institucijos 
pereina prie padėjėjo, o ne kontrolieriaus vaidmens. 

-  Įdiegta kokybės gerinimo sistema yra vienas iš vadovų vertinimo kriterijų. Ji skatina vadovus asmeniškai 
įgyvendinti ir išlaikyti EQUASS.  

 
Daugeliui dalyvių patiko nauda, gauta iš palyginimo su kitais socialinių paslaugų teikėjais. Dalyviams svarbus išorinis 
veiklos kokybės pripažinimas. Kai kurie dalyviai pastebėjo daug šio pripažinimo aspektų, pavyzdžiui, sukurtą 
prestižą, geresnę konkurencinę padėtį, geresnį organizacijos įvaizdį steigėjams ir pan.  
Tuo pat metu teigiamų pokyčių šioje srityje trūkumas labai nuvylė kitus tikslinių grupių narius.  

- Sertifikatas nieko neduoda.  
- Mes skleidžiame daug informacijos apie savo veiklą, bet kas iš to? Mes tik kartojome sau, kad mums sekasi 

gerai.  
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Kai kurių veiksnių įtaka skirtingiems paslaugų teikėjams labai skiriasi: COVID-19 pandemija, kai buvo suteikta mažiau 
paslaugų ir neabejotinai pablogėjo paslaugų teikėjų gyvenimo kokybė, kai staiga sumažėjo tiesioginis bendravimas 
su darbuotojais, partneriais ir pan. Tačiau kiti teigė, kad dėl sustabdyto paslaugų teikimo turėjome pakankamai 
laiko dokumentams parengti. 
 

PRIEMONĖS  
Dalyviai patarė, kas galėtų padėti sėkmingai įgyvendinti EQUASS.  
- Kai kurie dalyviai teigė, kad buvo naudinga pradėti įgyvendinimą nuo mažesnių padalinių arba tam tikrų 

paslaugų. Kitų nuomone, EQUASS diegimas vienai tarnybai daro didelę įtaką visiems organizacijos 
darbuotojams, todėl jie pasisako už visos organizacijos sertifikavimą. 

- Jau pradėta įgyvendinti kokybės gerinimo sistema palengvins procesą, kai reikia tik peržiūrėti turimus 
dokumentus.  

- Prieš pasirašant projekto sutartį buvo primygtinai rekomenduojama daug aiškinti apie EQUASS, po to balsuoti 
tiek paslaugų gavėjams, tiek darbuotojams. Susitarimą sudarėme, kai dauguma balsavo teigiamai.  

- Svarbu rasti tinkamų būdų, kaip į praktiką įtraukti visus darbuotojus. Savo didelėje organizacijoje įsteigėme 
daug darbo grupių, kurios atspindėjo pasiūlymus, todėl visi darbuotojai bendravo ir gavo galimybę įsitraukti. 

- Labai svarbu, kas dalyvauja kaip steigėjo atstovas. Dažniausiai išoriniame vertinime dalyvauja savivaldybės 
socialinės rūpybos skyriaus valstybės tarnautojas. Tačiau vieno iš dalyvių aprašytas atvejis, kai išoriniame 
vertinime dalyvavo meras, leido manyti, kad tai galėtų labai pagerinti matomumą ir tarpusavio supratimą.  

- Auditoriai, kurie yra pasirengę tinkamai kalbėtis su įvairių tipų paslaugų gavėjais, galėtų padėti sklandžiai 
įgyvendinti šią veiklą.  

  
Keletas klausimų dalyviams gali atrodyti palyginti mažai svarbūs:  
Perspektyvos kurti paslaugų gavėjų atstovų grupes nelaikomos perspektyviomis:  
- niekas nepasikeis, tai nėra būdas pritraukti tuos, kurie nedalyvauja, ir bus pristatomi tie patys aktyvūs žmonės. 
Paslaugų tęstinumas neretai suvokiamas kaip paslaugų gavėjų perkėlimas pas kitą socialinių paslaugų teikėją. 
Dalyvių nuomone, jei tai vyksta pagal taisykles ir nuorodas, apie tai neverta diskutuoti. Kai kurie vadovai tik pridūrė, 
kad lankosi kitose įstaigose, kad pasidalytų pastebėjimais apie išvykstančius pasilikti paslaugų gavėjus.  
 

8.3 ATEITIES PERSPEKTYVOS 
Keletą kartų dalyviai teigė, kad suteikė stiprų impulsą pokyčiams. Kai kurie iš jų pastebėjo, kad EQUASS įkvėpti 
pokyčiai tęsis ir toliau, nes jie iš esmės pakeitė pačią organizaciją. Keletas citatų: 
- Tai skiriasi nuo terminuoto projekto, kuris baigiasi ir viskas. Šiandien planuodami atsižvelgiame į tai, kiek tai 

naudinga, pavyzdžiui, ką duos mokymai ir pan.  
- Darbuotojai įsipareigojo pokyčiams, net rezultatų matavimas nėra suvokiamas kaip papildomas darbas. 
- Vidinis noras keistis yra labai svarbus ilgalaikiam poveikiui. Nieko nebus, jei sprendimas dalyvauti bus priimtas 

iš viršaus, iš valdžios institucijų.  
 
Dalyviai nesijaučia tikri dėl EQUASS perspektyvų šalyje. Kaip pabrėžė tikslinių grupių nariai, daugelis paslaugų 
teikėjų ketina toliau tobulinti kokybę; jie pripažįsta, kad net ir kokybės gerinimo sistemos sukūrimas reikalauja daug 
laiko. Tačiau jie nežino apie galimybes ir sąlygas tęsti EQUASS veiklą. Pavyzdžiui, trūksta informacijos apie EQUASS 
procedūras po 2023 metų. Viena citata: 
- Mes ketinome išplėsti EQUASS sistemą, kad ji apimtų visą instituciją. Tačiau neaišku, kaip tai būtų galima 

padaryti. Šiuo metu dalyvaujame su viena tarnyba, bet kaip dėl mūsų ketinimų taikyti EQUASS kitoms 
tarnyboms?  

Diskusijos dalyvių nuomone, sistema neturėtų būti privaloma. Tačiau dalyviai vienbalsiai teigė, kad paskatos gerinti 
kokybę, kurti prevencijos kultūrą ir skleisti gerąją patirtį tikrai turėtų būti remiamos.  
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EQUASS turėtų būti pripažinta bent jau kaip viena iš tinkamų kokybės gerinimo sistemų šalyje. Keletas citatų: 
- Daug kalbama apie lietuviškus kokybės standartus, ar reikia dar kartą išradinėti dviratį? 
- Kodėl nenusprendus, kad aukštos kokybės paslaugoms įrodyti pakanka EQUASS sertifikato, ir atitinkamai 

atsisakius skirtingų išsamių (gana besidubliuojančių) ataskaitų? 
- Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos bei savivaldybės turėtų derinti licencijavimo reikalavimus ir kokybės kriterijus/rodiklius.  
- Reikia sukurti nacionalinę kokybės gerinimo sistemą (-as).  
- Didelę reikšmę turi standartų ir reikalavimų sinchronizavimas bei pritaikymas skirtingoms socialinių paslaugų 

rūšims. 
- Motyvacija yra svarbi, tačiau dar svarbesni yra vienodi reikalavimai, kurie yra sėkmės sąlyga. 
 
Išorės parama, kuria siekiama įsitikinti, kad elgiamės teisingai ir tinkamai įgyvendiname rekomendacijas, yra labai 
vertinama. Keletas citatų: 
- Dabar jaučiame, kad esame vieniši, mums reikia įžvalgų iš išorės.  
- Konsultantas galėtų padėti mums užtikrintai judėti į priekį. 
- Siekiant išorinio pripažinimo, reikia daugiau skleisti informaciją apie EQUASS. Kad bendradarbiavimas būtų 

vaisingas, suinteresuotosios šalys turėtų žinoti apie EQUASS. 
- Pasiekusieji tam tikrą lygį gali būti apdovanoti nemokamais mokymais, renginiais Lietuvoje ar bendravimu su 

tarptautinėmis organizacijomis. 
 
Mokymas turėtų prasidėti nuo EQUASS aprašymo. Viena citata:  
- Esame daugiau ar mažiau susipažinę su vadybos pagrindais, tačiau norime sužinoti apie sistemą, iššūkius.  
 
Mokymai apie svarbiausias sąvokas, pvz., įgalinimą ir gyvenimo kokybę, turėtų būti prieinami visiems darbuotojams. 
Dalyviai siūlo suteikti prieigą prie nuotolinio mokymosi įrašų. Ir, kaip minėta, šie mokymai turėtų būti planuojami 
daug anksčiau. Be to, reikia, kad konsultantai, auditoriai ir kt. nuosekliau traktuotų sąvokas ir terminus. Viena citata: 
- Galbūt praverstų koks nors žodynėlis.  
 
Aiškiai pripažįstama tarpusavio sąveikos galimybė. Viena citata: 
- Nuolatinės diskusijos su kolegomis apie problemas ir jų sprendimus, mokymasis iš kitų bus vertinami. 
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9 DISKUSIJA, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
9.1 DISKUSIJA 
Šioje diskusijoje trumpai pabrėšime tuos aspektus, kurie turėjo įtakos mūsų išvadoms, ir paminėsime, kiek šie 
aspektai bus svarbūs darant išvadas.  
 
9.1.1 TYRIMO PLANO APRIBOJIMAI 
Visų pirma, atlikdami šį poveikio tyrimą susidūrėme su pirminio tyrimo plano apribojimu. Kaip aprašyta 2 skyriuje, 
projekto "Socialinių paslaugų tobulinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą" poveikio vertinimui planavome 
naudoti IKI-PO intervencijos ir  neatsitiktinio priskyrimo intervencinei arba kontrolinei grupei tyrimo metodiką. 
Tačiau EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo etape kontrolinės grupės sudarymas tapo sudėtingas dėl Europoje 
pradėto taikyti BDAR, todėl šį planą pakeitėme išankstiniu – paskesnių matavimų palyginimu. 
 
Toks tyrimo planas reiškia, kad neaišku, ar poveikio vertinimo tyrime nustatyti pokyčiai yra tiesioginė intervencijos 
pasekmė, nes taikant šį modelį neatmetami kiti veiksniai, kurie gali turėti įtakos. Šiame poveikio vertinimo tyrime 
yra keletas įtakos veiksnių. Vienas iš svarbių įtakos veiksnių galėtų būti Lietuvos vyriausybės vykdomas valstybinių 
socialinės globos įstaigų deinstitucionalizavimas. Be to, vietiniu savivaldybių lygmeniu įvedami įvairūs reikalavimų 
pokyčiai. Šie veiksniai gali turėti įtakos, nors apskritai alternatyvių paaiškinimų, kodėl įvyko pokyčiai, skaičius yra 
nedidelis, o tai reiškia, kad tikimybė, jog pokyčiai iš tiesų yra tiesiogiai susiję su EQUASS kokybės sistemos 
įgyvendinimu, yra gana didelė.  
 
Kalbant apie respondentų skaičių, galima teigti, kad jis yra pakankamai didelis, kad būtų galima daryti išvadas ir 
palyginti pirmąjį matavimo momentą su antruoju.  
 
Apskritai, išvadose aprašytą poveikį galima gana tiksliai susieti su EQUASS įgyvendinimu. Apžvelkime rezultatus ir 
atsakykime į tyrimo klausimus.  
 

9.2  IŠVADOS 
Šis poveikio tyrimas buvo atliktas siekiant rasti atsakymus į šiuos klausimus: 
- Kokius pokyčius sukėlė EQUASS įgyvendinimas? 
- Kokios priežastys lėmė pokyčius? 
- Ar pokyčiai atitinka suinteresuotųjų šalių poreikius? 
- Ar pokyčiai bus trumpalaikiai, ar ilgalaikiai ir kodėl? 
 
Šioje baigiamojoje dalyje bus atsakyta į klausimus, remiantis 5-8 skyriuose pateiktais rezultatais.  
 
9.2.1 KOKIUS POKYČIUS SUKĖLĖ EQUASS ĮGYVENDINIMAS? 
Vertinant šio poveikio tyrimo išvadas, susijusias su EQUASS įgyvendinimu, galima daryti išvadą, kad dalyvaujančių 
socialinių paslaugų teikėjų veikloje įvyko daug su kokybe susijusių pokyčių. Kaip jau minėta diskusijoje, įtakos galėjo 
turėti išoriniai, nacionaliniai teisiniai ir procedūriniai aspektai, tikimybė, kad šie pokyčiai įvyko dėl EQUASS kokybės 
sistemos įgyvendinimo, yra gana tikėtina. Iš šios perspektyvos atsakysime į klausimą, kokius pokyčius sukėlė 
EQUASS sistemos įgyvendinimas.  
 
Paslaugų gavėjų teisės 
Pagrindinis EQUASS kokybės sistemos elementas yra paslaugų gavėjų teisės.  
Remdamiesi 5-8 skyriuose aprašytais rezultatais, galime daryti išvadą, kad nuo EQUASS įgyvendinimo pradžios 
vadovybė, darbuotojai, paslaugų gavėjai ir organizacijos partnerės pripažino, kad įvyko reikšmingų teigiamų pokyčių 
šiose teisėse. 
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Teigiami reikšmingi pokyčiai pastebimi šiose srityse: 
- Paslaugų gavėjų teisių procedūrų tobulinimas 
- Šių procedūrų įtraukimas į organizacinį lygmenį 
- Visų rūšių procedūrų, skirtų šioms paslaugų gavėjų teisėms apsaugoti, įgyvendinimas kasdieniame darbuotojų 

darbe 
- Šių teisių aprašymas  
- Paslaugų gavėjai, žinantys šias teises  
- Darbuotojai, žinantys šias teises 
- Darbuotojai veikia ir dirba nediskriminuodami paslaugų gavėjus 
 
Kitas aspektas, susijęs su EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimu, yra dėmesys į asmenį orientuotam požiūriui. 
Remdamiesi 5-8 skyriuose aprašytais rezultatais, galime daryti išvadą, kad reikšmingus teigiamus šio į asmenį 
orientuoto požiūrio pokyčius, įgyvendinus EQUASS, pripažino paslaugų gavėjai, darbuotojai, vadovybė, organizacijos 
partnerės ir daugeliu atvejų finansuotojai. 
 
Teigiami reikšmingi pokyčiai pastebimi šiose srityse: 
- Paslaugų gavėjų dalyvavimas gydyme 
- Paslaugų gavėjų nuomonės apie jiems teikiamas paslaugas teiravimasis 
- Paslaugų gavėjų teirautis apie jų poreikius ir lūkesčius 
- Paslaugų gavėjų įtraukimas nustatant jų tikslus 
- Paslaugų gavėjų įtraukimas į asmeninio plano rengimą 
- Įgalinantis požiūris į paslaugų gavėjus 
 
Dėmesys paslaugų gavėjų gerovei taip pat yra svarbus EQUASS kokybės sistemos aspektas. Remdamiesi 5-8 
skyriuose aprašytais rezultatais, galime daryti išvadą, kad, įgyvendinus EQUASS, reikšmingus teigiamus gerovės 
pokyčius pripažino paslaugų gavėjai, darbuotojai, vadovybė ir iš dalies finansuotojai bei organizacijos partnerės. 
 
Teigiami reikšmingi pokyčiai pastebimi šiose srityse: 
- Etikos kodekso buvimas 
- Etikos ir gerovės politika 
- Dėmesys paslaugų gavėjų gyvenimo kokybe 
 
Veiklos efektyvumas 
Kitas svarbus EQUASS elementas, susijęs su kokybe, yra veiklos efektyvumas. Remdamiesi 5-8 skyriuose aprašytais 
rezultatais, galime daryti išvadą, kad reikšmingus teigiamus verslo efektyvumo pokyčius po EQUASS įgyvendinimo 
pripažino darbuotojai ir vadovybė, o iš dalies ir finansuotojai bei organizacijos partnerės. 
 
Teigiami reikšmingi pokyčiai pastebimi šiose srityse: 
- Misijos, vizijos ir vertybių aprašymas 
- Metinis planavimas, pagrįstas aiškiai suformuluotais ilgalaikiais tikslais 
- Aiškūs planavimo tikslai ir rezultatai 
 
Kokybė taip pat yra susijusi su darbu su naujovėmis.  Remdamiesi 5-8 skyriuose aprašytais rezultatais, galime daryti 
išvadą, kad darbuotojai ir vadovybė, finansuotojai ir organizacijos partnerės pripažino reikšmingus teigiamus 
inovacijų pokyčius, įvykusius įgyvendinus EQUASS. 
 
Teigiami reikšmingi pokyčiai pastebimi šiose srityse: 
- Nuolatinis dėmesys tobulėjimui ir darbui su naujovėmis. 
- Organizacijos veiklos palyginimas su kitų to paties sektoriaus socialinių paslaugų teikėjų veikla 
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Kitas svarbus kokybės aspektas yra susijęs su darbuotojų profesiniu tobulėjimu. Remdamiesi 5-8 skyriuose 
aprašytais rezultatais, galime daryti išvadą, kad nuo tada, kai buvo įdiegta EQUASS, darbuotojai ir vadovybė bei tam 
tikru mastu finansuotojai pripažino reikšmingus teigiamus darbuotojų profesinio tobulėjimo pokyčius. 
 
Teigiami reikšmingi pokyčiai pastebimi šiose srityse: 
- Įdarbinti kvalifikuotus darbuotojus, atsižvelgiant į reikiamas žinias, įgūdžius ir kompetenciją. 
- Dėmesys visų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir nuolatiniam mokymuisi paslaugų gavėjų labui. 
- Visų pareigybių aprašymai, įskaitant jų vaidmenis, funkcijas ir atsakomybę.  
- Darbuotojų poreikių supratimas 
- Mokymosi planas 
- Individualuss darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planai 
- Planai ir procedūros, susijusios su darbuotojų sveikata ir sauga 
 
Kitas EQUASS kokybės sistemos aspektas yra susijęs su suinteresuotųjų šalių dalyvavimu sprendžiant joms, kaip 
suinteresuotosioms šalims, svarbius organizacinius klausimus. Remdamiesi 5-8 skyriuose aprašytais rezultatais, 
galime daryti išvadą, kad paslaugų gavėjai, darbuotojai, vadovybė ir finansuotojai pripažino, jog įgyvendinus 
EQUASS sistemą įvyko reikšmingų teigiamų pokyčių, susijusių su suinteresuotųjų šalių dalyvavimu. 
 
Teigiami reikšmingi pokyčiai pastebimi šiose srityse: 
- Paslaugų gavėjų dalyvavimas sprendžiant organizacinius klausimus 
- Darbuotojų dalyvavimas sprendžiant organizacinius klausimus 
- Finansuotojų dalyvavimas sprendžiant organizacinius klausimus 
- Vadovybės organizuojamas įtraukimas 
 
Dar vienas EQUASS kokybės sistemos aspektas - bendradarbiavimas organizacijos viduje ir su kitomis 
organizacijomis, siekiant užtikrinti paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų veiksmingumą ir kokybę. Remdamiesi 5-8 
skyriuose aprašytais rezultatais, galime daryti išvadą, kad paslaugų gavėjai, darbuotojai, vadovybė, finansuotojai ir 
organizacijos partnerės pripažino, jog įgyvendinus EQUASS programą įvyko reikšmingų teigiamų pokyčių 
bendradarbiavimo su įvairiais specialistais srityje. 
 
Teigiami reikšmingi pokyčiai pastebimi šiose srityse: 
 
Pagrindinis EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo elementas - dėmesys nuolatiniam tobulėjimui.  Remdamiesi 5-
8 skyriuose aprašytais rezultatais, galime daryti išvadą, kad darbuotojai, vadovybė ir organizacijos partnerės 
pripažino reikšmingus teigiamus pokyčius nuolatinio tobulėjimo srityje nuo tada, kai buvo įdiegta EQUASS sistema. 
8 skyriuose aprašytais rezultatais, galime daryti išvadą, kad darbuotojai, vadovybė ir organizacijos partnerės 
pripažino reikšmingus teigiamus pokyčius nuolatinio tobulėjimo srityje nuo tada, kai buvo įdiegta EQUASS sistema. 
 
Teigiami reikšmingi pokyčiai pastebimi šiose srityse: 
- Paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų vertinimas ir stebėsena bei visi su tuo susiję aspektai 
- Aiškios procedūros, kaip registruoti ir stebėti verslo ir paslaugų rezultatus 
- Aiškūs rodikliai, kaip vertinti ir stebėti paslaugas 
- Aiškūs rodikliai, kaip vertinti paslaugų gavėjų pasitenkinimą ir gyvenimo kokybę 
- Aiškūs rodikliai, kaip stebėti paslaugų veiksmingumą ir efektyvumą 
 
Paskutinis aspektas susijęs su rezultatų skaidrumu visoms suinteresuotosioms šalims. Remdamiesi 5-8 skyriuose 
aprašytais rezultatais, galime daryti išvadą, kad, įgyvendinus EQUASS, paslaugų gavėjai, darbuotojai, vadovybė ir 
organizacijos partnerės pripažino reikšmingus teigiamus skaidrumo pokyčius. 
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Teigiami reikšmingi pokyčiai pastebimi šiose srityse: 
- Informacijos apie paslaugas ir rezultatus sklaida paslaugų gavėjams 
- Informacijos apie paslaugas sklaida darbuotojams 
- Informacijos sklaida finansuotojams 
- Informacijos sklaida partnerių organizacijoms 
 
Apibendrinimas 
Kokybės aspektų įgyvendinimas pagal EQUASS kokybės sistemą reikšmingai ir teigiamai pakeitė socialinių paslaugų 
teikėjų darbo organizavimą ir yra pripažįstamas.  
 
9.2.2  KOKIOS PRIEŽASTYS LĖMĖ POKYČIUS? 
Į daugelį socialinių paslaugų teikėjų buvo kreiptasi, kad jie prisijungtų prie šio kokybės gerinimo projekto ir įdiegtų 
EQUASS kokybės sistemą. Tie, kurie sutiko prisijungti, turėjo įvairių priežasčių.  
 
Dauguma pirmajame vertinimo etape dalyvavusių organizacijų vadovų nurodė, kad jie norėtų įdiegti tokią kokybės 
sistemą kaip EQUASS, nes ji suteikia galimybę reaguoti į paslaugų gavėjų poreikius, sutelkti dėmesį į nuolatinį 
tobulėjimą, gerinti procesus ir praktiką, stiprinti dėmesį kokybei organizacijoje ir gerinti paslaugų gavėjų gyvenimo 
kokybę. 
 
Be to, tokie aspektai, kaip, pavyzdžiui, geresnis organizacijos įvaizdis,  pavyzdžio socialinių paslaugų srityje vaidmuo, 
naujoviškas paslaugų teikimas, geresnis teisinių reikalavimų laikymasis, geresnis reagavimas į suinteresuotųjų šalių, 
išskyrus paslaugų gavėjus, poreikius ir standartizuotos praktikos įgyvendinimas skirtingose vietovėse, taip pat 
minimi kaip EQUASS diegimo priežastys. 
Antrajame vertinimo etape, po EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo, beveik visi aspektai nuo šio įgyvendinimo 
proceso pradžios labai pagerėjo. Daugumos atsakiusių vadovų nuomone, įgyvendinimo poveikis aspektams, kuriuos 
jie laiko svarbiais, yra gana stiprus arba didžiulis.  
 
9.2.3 AR POKYČIAI ATITINKA SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ POREIKIUS? 
Paslaugų gavėjai gali būti laikomi svarbiausiais šio poveikio tyrimo suinteresuotaisiais subjektais. Jų poreikiai 
pirmiausia buvo išsiaiškinti atlikus literatūros tyrimą, o vėliau, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus, buvo 
išversti į klausimus ir išplatinti tūkstančiams šiame poveikio tyrime dalyvavusių paslaugų gavėjų. Įvertinus 
rezultatus, kurie daugiausia atsispindi 5 skyriuje ir iš dalies 6 skyriuje, galima daryti išvadą, kad aprašyti pokyčiai 
visiškai atitinka paslaugų gavėjų poreikius.  
 
Dar viena svarbi suinteresuotoji šalis yra socialinių paslaugų teikėjo finansuotojai. Jų poreikių buvo klausiama atviru 
klausimu pirmojo matavimo metu, EQUASS kokybės sistemos įgyvendinimo pradžioje. 7 skyriuje apžvelgiami jų 
poreikiai. Antrojo vertinimo etapo klausimynuose finansuotojų klausiama, ar šie aspektai yra "jų" socialinių 
paslaugų teikėjo veikloje. Kaip galima perskaityti šios galutinės poveikio ataskaitos 5, 6  ir 7 skyriuose, finansuotojai 
patvirtino, kad finansuotojams reikalingų elementų yra. Įvertinus šiuos rezultatus, galima daryti išvadą, kad pokyčiai 
atitinka finansuotojų poreikius.  
 
Kadangi bendradarbiavimas yra svarbus atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius, organizacijos partnerės yra svarbi 
suinteresuotoji šalis, be to, pirmojo matavimo metu jų klausiama atviro klausimo apie jų nuomonę apie partnerystę. 
7 skyriuje apžvelgiami jų lūkesčiai, susiję su bendradarbiavimu ir partneryste. Antrojo vertinimo etapo 
klausimynuose partnerių klausiama, ar šie aspektai yra "jų" socialinių paslaugų teikėjo veikloje. Kaip galima 
perskaityti šios galutinės poveikio ataskaitos 5, 6 ir 7 skyriuose, partneriai didžiąja dalimi patvirtino, kad 
partneriams reikalingi elementai yra. Įvertinus šias išvadas, galima daryti išvadą, kad pokyčiai atitinka daugumą 
partnerių poreikių.  
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9.2.4 AR POKYČIAI BUS TRUMPALAIKIAI, AR ILGALAIKIAI IR KODĖL? 
Tikslinių grupių interviu metu šią temą išsamiai aptarė šių tikslinių grupių nariai. Nemažos dalies narių nuomone, 
EQUASS inspiruoti pokyčiai laikui bėgant tęsis, nes jie iš esmės pakeitė pačią organizaciją.  
 
Kaip pabrėžė tikslinių grupių nariai, jie ketina toliau gerinti kokybę. Jie pripažįsta, kad net ir kokybės gerinimo 
sistemai sukurti reikia daug laiko. Jie nėra tikri, ar kokybės diegimas bus susijęs su EQUASS įgyvendinimu, nes nežino 
apie galimybes ir sąlygas tęsti EQUASS.  
 
Pasak tikslinių grupių narių, išorinė parama būtų labai naudinga, nes padėtų įsitikinti, kad jie elgiasi teisingai. Kitaip 
tariant, ilgalaikiai pokyčiai bus įmanomi tik tuo atveju, jei jiems bus suteikta parama tinkamai įgyvendinant 
rekomendacijas. Dalis šios pagalbos bus mokymai apie EQUASS kokybės sistemą ir su ja susijusius iššūkius. O 
vėlesniame etape - tarpusavio bendravimas, kad iš kolegų būtų galima sužinoti apie iššūkius ir jų sprendimo būdus.  
 
Tarp tikslinių grupių narių nėra abejonių dėl su turiniu susijusių kokybės aspektų, yra pagrįstų abejonių dėl kokybės 
sistemos administracinio darbo krūvio. Kokybės sistemos naudojimo ilgalaikėje perspektyvoje kliūtis bus šis didžiulis 
administracinis darbas, kuris yra įgyvendinimo procedūros dalis. Jei būtų būdų, kaip sumažinti šį administracinio 
darbo krūvį, tai būtų teigiamas postūmis nariams toliau dirbti kokybės srityje.  
 

9.3 REKOMENDACIJOS 
Apžvelgus šio EQUASS kokybės sistemos poveikio tyrimo išvadas ir rezultatus, galima daryti tik vieną išvadą: tai 
naudinga visiems - paslaugų gavėjams, darbuotojams ir visuomenei. Pirmoji rekomendacija yra susijusi su šia išvada: 
 
- Investuoti į socialinių paslaugų teikėjų kokybės sistemų diegimą.  
 
Kartu tampa aišku, kad administracinė šios kokybės sistemos EQUASS našta gali tapti rimta kliūtimi motyvuojant 
socialinių paslaugų teikėjus diegti šią kokybės sistemą. Su šiuo pastebėjimu susijusi ir antroji rekomendacija:  
 
- Investuoti į kokybės sistemos, kuri turėtų mažesnį administracinį poveikį ir vadovautųsi tais pačiais kokybės 

principais kaip EQUASS, kūrimą. 
 
Kitas aspektas susijęs su EQUASS kontrolės aspektu. Kokybė yra tai, kas turėtų priklausyti socialinių paslaugų 
teikėjui, o ne būti laikoma prievole. Šiame poveikio tyrime matome didžiulį kokybės augimą, taip pat teigiamus 
pokyčius, kuriuos pripažįsta paslaugų gavėjai, darbuotojai, vadovybė ir daugeliu atvejų finansuotojai bei partneriai. 
Siekiant ilgalaikės sėkmės, būtų naudinga, kad vyrautų "palaikymo vaidmuo", o ne socialinių paslaugų teikėjų 
"jausmas" apie šį "kontroliuojantį vaidmenį". Su šiuo pastebėjimu susijusi ir trečioji rekomendacija:  
 
- Investuoti į kokybės ekspertus, padedančius socialinių paslaugų teikėjams, akcentuojant kokybės diegimo 

organizacijoje skatinimą, palengvinimą ir apdovanojimą.   
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