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Bendra informacija apie paraišką ir pareiškėją

Organizacijos 

pavadinimas:

Kėdainių bendruomenės social inis centras 

Adresas: P. Lukšio g.  16,  Kėdainiai

Vadovo vardas, pavardė: Rūta Kaupienė

Kontaktinis asmuo: Lijana Kaštal janienė

Telefono Nr.: +37065564322

Bendras el.  paštas: ruta.kaupiene@kedainiai . l t

Interneto svetainė: www.kbsc.lt

Auditoriaus vardas, 

pavadė:

Rasa Laiconienė, rasa.laiconiene@gmail .com

Audito datos: 6-7 gegužės, 2021 m. 

Klientai:  Paslaugų gavėjų skaičius: 16 

Data: 2021-05-06

Darbuotojai:    Darbuotojų skaičius:  20

Data:  2021-05-06 

Audituojamos paslaugos: Dienos social inės globos institucijoje 

Papildoma  informacija

apie  social inių  paslaugų

teikėją:

Kėdainių  bendruomenės  social inis  centras  yra

savivaldybės  įsteigta  social inių  paslaugų  įstaiga,

teikianti  paslaugas  senyvo  amžiaus  ir  neįgaliems

asmenims  bei  social inę  riziką  patir iantiems

asmenims.  Centrą  sudaro  trys  padaliniai:  Pagalbos

namuose  padalinys,  Paslaugų  socialinės  rizikos

asmenims  padalinys  ir  Paslaugų  neįgaliesiems

padalinys,  kurio  teikiamas  dienos  social inės  globos

paslaugos  instituci joje  yra  siekiama  serti f ikuoti

Equass  kokybės  sistemos  serti f ikatu.  Dienos  centrą

nuolat  lanko  16  neįgalių  asmenų  ir  j iems  kasdien

užtikrinamos  būtinos  social inės,  užimtumo  ir

sveikatos priežiūros paslaugos. 
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1. Audito programa

Gegužės  6 d. Pirma diena 

Laikas Veikla (trumpas numatytos veiklos aprašas) 

10.00 - 10.30 Pradžios susitikimas  įstaigoje
Pageidautina, kad dalyvautų visi galintys darbuotojai 

10.30 - 11.00 Susipažinimas su teikiamomis paslaugomis, darbo ir gyvenamųjų patalpų apžiūra, pokalbiai su 
darbuotojais  

11.00 – 11.30 Nuotolinis interviu su steigėjo atstovu 

12.00 – 13.00 Pietų pertrauka 

13.00 – 14.00 Dokumentų peržiūrėjimas 

14.30 – 15.00 Interviu su paslaugų gavėjais (4-5)

15.00 – 15.30 Interviu su paslaugų gavėjų artimaisiais (4-5)

15.00 – 16.00 Interviu su darbuotojų komanda (soc. darbuotojai, soc. darbuotojų padėjėjai, užimtumo spec., 
meno vadovas) 

16.30 –17.00 Auditoriaus savarankiškas darbas. atitikimo Equass kriterijams vertinimas

17.00 Dienos pabaiga 

Gegužės   7 d. Antra diena 

Laikas Veikla (trumpas numatytos veiklos aprašymas) 

09.00 – 10.00 Auditoriaus savarankiškas darbas, atitikimo Equass kriterijams vertinimas 

10.00 – 10.30 Nuotolinis interviu su partneriais (3)

11.00 – 12.00 Interviu su darbuotojų komanda (soc. darbuotojai, soc. darbuotojų padėjėjai, slaugytoja) 

12.00 – 13.00 Pietų pertrauka

13.00 – 14.00 Interviu su Socialinių paslaugų neįgaliesiems padalinio vadovu   

14.00 – 15.00 Įstaigos socialinių paslaugų rezultatų aptarimas 

15.00 – 15.30 Interviu su įstaigos vadovu 

15.30– 16.30 Auditoriaus savarankiškas darbas, atitikimo Equass kriterijams vertinimas  

16.30 Baigiamasis pranešimas  visiems galintiems  dalyvauti darbuotojams 

17.00 Audito pabaiga 
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2. Detali informacija apie rezultatus

1.  Social in ių  paslaugų  te ikėjas  apibrėžia  i r  įgyvendina  savo  viz i ją,  misi ją,

organizaci jos  vertybes  te ikdamas  paslaugas  bei  savo  organizaci ja i  i r

paslaugų te ik imui  keldamas ambicingus t ikslus.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Kėdainių  bendruomenės  socia l in is  centras  yra  apsibrėžęs  savo  viz i ją,  misi ją  i r

vertybes,  kur ias  įvardi ja  įsta igos  Kokybės  pol i t ikoje  i r  skelb ia  interneto  svetainėje.

Įsta igos  viz i ja,   misi ja  i r  veik los  yra  derinamos  su  ste igėjo  atstovu  –  Savivaldybės

Social inės  paramos  skyr iumi.  Įsta iga  kel ia  sau  t ikslą  būt i  modernia,  to leranci jos

principais  besivadovaujančia  įsta iga  i r  te ik iančia  kokybiškas  socia l ines  paslaugas

kėdainiečiams.  Įsta igos  Dienos  centro  neįgal iesiems  darbuotoja i  dalyvavo

apsibrėžiant  įs i ta igos  viz i ją  i r  misi ją,  o  savo  kasdieniu  darbu,  vadovaudamiesi

vertybėmis,   jas įgyvendina.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Kad  būtų  pi ln iau  real izuojama  viz i ja,  rekomenduojama  įsta igai  aktyviau  dalyvaut i

projekt inėje veik lo je.  

2.  Social in ių  paslaugų  te ikėjas  apibrėžia  i r  įgyvendina  vadybos  sistemą,  kur i

skat ina kokybės kul tūrą.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igos  kokybės  vadybos  sistemą  sudaro  planavimo,  darbuotojų  į t raukimo  ir

rezul tatų  vert in imo  sistema.  Įsta igos  veik los  planas  yra  derinamas  su  ste igėjo

atstovu  –  kad  j is  at i t ik tų  savivaldybės  gyventojų  poreik ius,  p lano  rengime  dalyvauja

atsakingi  įsta igos  padal in ių  darbuotoja i ,  kur ie  perduoda  savo  įžvalgas  i r  paslaugų
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gavėjų  lūkesčius.   Metų  gale  v iso  įsta igos  kolektyvo  yra  vert inami  pasiekt i

rezul tata i ,  įs ta igos  vadovas  parengia  ataskaitą  su  siū lymais,  ką  re ikėtų  tobul int i

ate inančia is  metais.  Dienos  centre  neįgal iesiems  kiekvieną  penktadienį  yra

organizuojami  pasi tar imai,  kur ių   metu  aptar iami  savaitės  iššūkia i  i r  p lanuojamos

ateinančios  savaitės  veik los.  Darbuotoja  interv iu  metu  akcentavo,  kad  įsta igos

kokybės  kul tūrą  kur ia  darbų  koordinavimas,  komandinis  darbas,  geranoriškas

dal in imasis ž in iomis i r  naujovėmis,  et iškas elgesys.    

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

3.  Social in ių  paslaugų  te ikėjas  į rodo  įs ipareigoj imą  siekt i  i lgala ik ių  kokybės

t ikslų,  nuolat  mokyt is,  ta ikyt i  inovaci jas i r  naujas technologi jas. .

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  yra  patvir t inta  Kokybės  pol i t ika,  kur io je  įvardyta,  kad  vadovaujamasi

Equass  kokybės  sistemos  pr incipais,  nustatyta,  kaip  vert inama  centro  veik los

kokybė.  Kokybės  pol i t ikoje  įvardytos  įsta igos  vertybės  i r  kokybės  t iksla i .   Kai  kur ie

kokybės  t iksla i  labiau  yra  įsta igos  funkci jos.  Įsta igoje  paslaugų  kokybė  vert inama

pagal   Kokybės  pol i t ikoje  įvardytą  tvarką,  darbuotoja i  ją  ž ino.  Įsta igoje  atsakingas

dėmesys  yra  skir iamas  darbuotojų  kompetenci jų  tobul in imui,  užimtumo  sr i ty je

ta ikomi  inovatyvūs  rankdarbių  gamybos  metodai,  komunikaci ja i  karant ino  metu  i r

nuotol in iam darbui ta ikomos informacinės technologi jos.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  tobul int i  dokumentą  konkret izuojant  i lgala ik ius  kokybės  t ikslus ,

juos naudot i  įs ta igos veik los pr ior i tetams nustatyt i .    
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4.  Social in ių  paslaugų  te ikėjas  apibrėžia  i r  vykdo  met in io  planavimo  ir

įvert in imo  procesą,  kur is  atspindi  organizaci jos  t ikslus  i r  te ik iamas

paslaugas.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta iga  vykdo  met in į  veik los  planavimą.  Planą  tv ir t ina  įsta igos  direktor ius,  o  j į

rengiant  dalyvauja   padal in ių  vadovai.  Plane  pr istatoma  praėjusių  metų  paslaugų

teik imo  anal izė  i r   įvardi jami  einamųjų  metų  paslaugų  te ik imo  t iksla i ,  uždavin ia i  i r

pr iemonės.  Įsta iga  veik los  planą  derina  su  vadovui  Savivaldybės   iškel tomis

met inėmis  užduot imis.  O  jos  nukreiptos  į  darbuotojų  kompetenci jų  tobul in imą,

efektyvų  lėšų  panaudoj imą,  bendradarbiavimą  ir  dalyvavimą  projekt inėse  veik lose.

2021  m.  įsta igos  veik los  plane  yra  dal is,  skir ta  Dienos  centro  renginiams  pr istatyt i .

Dėl to susidaro įspūdis,  kad planas yra or ientuotas į  procesą, o ne į  rezul tatus.   

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  planą  papi ldyt i  laukiamais  paslaugų  te ik imo  rezultatų  rodik l ia is,

s iekiamais pagal Equass kokybės sistemą. 

5.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  yra  įs ipareigęs  būt i  socia l ia i  te is ingu  i r

aktyvia i  integruot i  paslaugų gavėjus į  v isuomenę.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Dienos  centras  demonstruoja  pozi tyvią  nuostatą  integruot i  paslaugų  gavėjus  į

v isuomenę. Prieš karant iną,  integraci ja vyko per bendrai  su partneria is organizuotus

renginius,  išvykas,  šventes.  Darbuotoja i  pr istatė,  kad  renginių  i r  išvykų  metu

siekiama ne t ik  pasisemti  ž in ių  i r  te ig iamų emoci jų  naudos,  bet  i r  mokoma tam t ikrų

įgūdžių:  e lgesio spektakl ių,  koncertų metu,  e lgesio kavinėje ar parduotuvėje.  Dienos

centro  lankytojų  mamos  interviu  metu  patvir t ino,  kad  išvykų  metu  jų  vaikai  įgavo
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žin ių,   išmoko  t inkamo  elgesio  v isuomenėje.  Kartu  vykt i  į  išvykas  buvo  kviečiami  i r

tėvai .  Paslaugų  gavėjai  interviu  metu  vardi jo,  į  kokius  miestus  ar  parkus  j ie  buvo

išvykę,  sakėsi  pasi i lgę ekskursi jų.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  neįgal ių jų  integraci jos  i r  v isuomenės  pozi tyvios  nuomonės

formavimo t iksla is užmegzt i  kontaktus su art imiausia (kaimynine)  bendruomene.  

6.  Socia l in ių paslaugų te ikėjas į rodo įsta igos socia l inę atsakomybę   per savo

įs ipareigoj imą vykdyt i  tvar ią,  v isuomenei  naudingą  veik lą..

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų> 
x

Informaci ja apie rezul tatus

Dienos  centro  darbuotoja i  ž ino  kai  kur ias  socia l inės  atsakomybės  sr i t is  i r  įvardi jo,

ką  jų  įsta iga  daro  šio je  sr i ty je:  taupomas  vanduo  ir  popier ius,  dal is  dokumentų  yra

tvarkoma  informacinėse  la ikmenose,   la ikomasi  darbo  drausmės,  kolegiškai

dal i jamasi  informaci ja,  švenčiamos  valstybinės  šventės.  Dienos  centre  yra  į rengtos

antr in ių  žal iavų  rūšiavimo  dėžės,  darbuotoja i  rūšiuoja  at l iekas  i r  moko  ta i  daryt i

paslaugų gavėjus.   

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama aprašyt i  įs ta igos socia l inės atsakomybės veik las i r  e inamųjų metų

veik las š io je sr i ty je į t raukt i  į  įs ta igos veik los planą.

7.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  apibrėžia  i r  įgyvendina  personalo  samdymo  i r

išsaugoj imo  pol i t iką,  kur i  skat ina   kval i f ikuoto  personalo  atranką  atsižvelg iant

į  re ikal ingas žin ias,  įgūdžius i r  gebėj imus..

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>

x
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Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  yra  patvir t intas  Darbuotojų  samdymo  ir  išsaugoj imo  tvarkos  aprašas.

Dokumente  įvardytos  darbuotojų  atrankos  į  la isvas  darbo  vietas  procedūros,

profesinės  i r  socia l ines  adaptaci jos  formos,   išsaugoj imo  pr iemonės.  Darbuotoja i  į

darbą  atrenkami  įvert inus  pretendento  profesines  žin ias,  profesinę  i r  darbo  pat i r t į ,

dalykines  i r  asmenines  savybes.  Darbuotojų  išsaugoj imas  apima  motyvavimą

(pin ig in į  i r  moral in į)  i r  kompetenci jų  tobul in imo  užt ikr in imą.   Darbuotoja i  ž ino

personalo samdymo ir  išsaugoj imo tvarką.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

8.  Socia l in ių  paslaugų te ikėjas  te ik ia  paslaugas la ikydamasis  pr ivalomų saugą ir

sveikatą  reglamentuojančių  nacional in ių  te isės  aktų  i r  užt ikr ina  t inkamas

darbo  sąlygas,  t inkamą  ir  sutartą  darbuotojų  skaič ių  i r  jų  skaič iaus  santykį ,

pr iemones darbuotojams ir  savanoriams at lygint i .

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Dienos  centre  yra  sudarytos  t inkamos  darbo  sąlygos.  Darbuotojų  skaič ius  at i t inka

šal ies  te isės  aktuose  nustatytą  paslaugų  gavėjų  i r  darbuotojų  santykį .  Įsta igos

patalpos  i r  pr ie igos   yra  pr i ta ikytos  judant iems  neįgal io jo  vežimėl iu,  yra  l i f tas,

į rengta  pr iešgaisr inė  signal izaci ja,  kondicionier ia i .  Darbuotoja i  tur i  t inkamas

patalpas  darbui  i r  poi ls iu i ,  paslaugų  gavėjai  –  užimtumo  veik loms.  Darbuotojų  i r

paslaugų  gavėjų  patogumui  yra  į rengta  vir tuvėlė  i r  valgomasis.  Darbuotoja i  yra

aprūpinami  v isomis  darbui  re ikal ingomis  pr iemonėmis,  ta ip  pat  i r  apsaugos  nuo

covid-19 pr iemonėmis.  Darbuotojams už darbą sulygtas at lygis  mokamas la iku.   

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui
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9. Socia l in ių paslaugų te ikėjas ta iko personalo kval i f ikaci jos kėl imo pr iemones

remdamasis asmeniniu ugdymosi,  nuolat in io mokymosi i r  tobulė j imo planu.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugų rezultata i  at i t inka 

šį  EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta iga  auditu i  pateik ia  Profesinės  kval i f ikaci jos  tobul in imo  planą.  Plane  yra

įvardyta  16  mokymų  temų,  nėra  įvardytų  mokymų  la ikotarpių,  jų  dalyvių  i r  dėl  to

planas  labiau  atspindi  kompetenci jų  tobul in imo  poreik ius,  o  ne  suplanuotą

kompetenci jų  tobul in imą.   Darbuotoja i  interviu  metu  patvir t ino,  kad  kiekvienų  metų

pradžio je  yra  renkami  jų  asmeninia i  kompetenci jų  tobul in imo  poreik ia i  i r  iš  jų

sudaromas  met in is  v isų  darbuotojų  kompetenci jų  tobul in imo  planas.  Darbuotoja i

interv iu  metu  patvir t ino,  kad  jų  kompetenci jų  tobul in imo  poreik ia i  yra  patenkinami.

REZULTATAS   Įsta iga  tur i  darbuotojų  tobulėj imo  ir  mokymosi  rezul tatus  i r  matuoja

juos  t inkamais  rodik l ia is.  2020  m.  75  proc.  apklaustų  darbuotojų  gautos  žin ios  buvo

naudingos  i r  jos  buvo  pr i ta ikytos  prakt ikoje,  25  proc.  –  pr i ta ikytos  iš  dal ies.

Palyginus  2019-2020  m.  25  proc.  padaugėjo  darbuotojų,  kur iems  įgytos  žin ios  buvo

naudingos  i r  jas  darbuotoja i  pr i ta ikė  prakt ikoje.  Įsta igoje  yra  suprantami  tobulėj imo

rezultata i  -  palyginę dvejų  metų kompetenci jų  tobul in imo rezultatus darbuotoja i  daro

išvadą,  kad  tokį  te ig iamą  pokyt į  lėmė  asmeninis  tobulėj imo/mokymosi   poreik ių

nustatymas. 

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  tobul int i  Kompetenci jų  tobul in imo  planą  i r  suplanuot i  mokymų

vykdymo la ikotarpius i r  jų  dalyvius.  

Rekomenduojama  įvert int i ,  kokį  poveik į  nauja i  įgytos  žin ios  daro  te ik iamoms

paslaugoms. 

10.  Socia l in ių  paslaugų te ikėjas apibrėžia  gebėj imų reikalavimus konkret iems

personalo  pareigoms  ir  funkci joms  at l ik t i ,  la ikosi  š ių  re ikalavimų  ir  kasmet

juos vert ina.  
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Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  v is iems  darbuotojams  yra  patvir t int i  pareigybių  aprašymai.  Juose  yra

įvardyt i  išsi lavin imo,  profesinės  pat i r t ies,  gebėj imų  reikalavimai  i r  at l iekamos

funkci jos  bei  atsakomybės.  Darbuotojų  pareigybių  aprašymai  yra  naujai  peržiūrėt i  i r

patvir t int i .  Darbuotoja i  interviu  metu  galė jo  išvardint i  pagrindines  savo  pareigas  i r

at l iekamas funkci jas.   

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama kasmet peržiūrėt i  darbuotojų pareigybių aprašymus. 

11.  Social in ių  paslaugų  te ikėjas  pr ipažįsta  personalą  kaip  gr įžtamosios

informaci jos  šal t in į  i r  į t raukia  į  p lanavimą,   paslaugų  kūr imą  ir  kokybės

gerin imą.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Interviu  metu  Dienos  centro  darbuotoja i  įvardi jo,  kad  j ie  v is i  dalyvauja  paslaugų

planavime,  jų  kokybės  gerin ime  -   i r  užimtumo  specia l ista i ,  i r  muzikos  vadovė,  i r

socia l in ia i  darbuotoja i ,  i r  socia l in ių  darbuotojų  padėjėja i .  Įsta igos  direktorė

padal in ių  vadovų  susir inkimus  organizuoja  k iekvieną  pirmadienį ,  jų  metu

perduodami Dienos centro  darbuotojų  i r  paslaugų gavėjų  tėvų pasiū lymai.  Kiekvieną

penktadienį  po  pietų  Dienos  centre  yra  organizuojamas  visų  darbuotojų

susir inkimas,  aptar iami  tobul in imo  pasiū lymai   i r  pranešamas  atgal in is  ryšys  iš

įsta igos vadovės.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui
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12.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  ta iko  specia l ias  personalo  motyvaci jos

did in imo pr iemones.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igos  darbuotojų  motyvavimo  pr iemonės  yra  numatytos  Darbuotojų  samdymo  ir

išsaugoj imo  tvarkoje.  Interviu  metu  darbuotoja i  įvardi jo,  kad  jos  gal i  būt i  ta ikomos

vis iems  darbuotojams  ir  dažniausia i  ta i  yra  mater ia l in io  skat in imo  pr iemonės  bei

v iešos  padėkos  už  sėkmingai  at l ik tas  užduot is.  Darbuotojus  motyvuoja  dalyvavimas

paslaugų  kūrime,  gal imybė  pasi r inkt i  atostogų  la iką  i r  der int i  darbo  i r  šeimos

įsipareigoj imus. 

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

13.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  garantuoja  paslaugų  gavėjo  te ises,  š ios

te isės  apibrėžiamos te is ių  chart i jo je,  kur i  gr indžiama tarptaut inėmis  žmogaus

teis ių konvenci jomis.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  yra  patvir t intas  Teis ių  i r  pareigų  aprašas,  kur is  yra  a iškus  i r  atspindint is

tarptaut in ių  žmogaus  te is ių  dokumentų  nuostatas.  Įsta iga  garantuoja  paslaugų

gavėjams  lygybę  ir  nediskr iminavimą,  pagarbų  bendravimą  ir  or ias  gyvenimo

sąlygas,  socia l ines  i r  sveikatos  pr iežiūros  paslaugas  pagal  poreik ius,  la isvą  val ios

pareiškimą,  dalyvavimą  sprendimų  pr iėmime,  informaci jos  konf idencia lumą  ir  kt.
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Dokumentas  skelb iamas  įsta igos  interneto  svetainėje  i r  in formaciniuose  stenduose,

paslaugų  gavėjams  jų  te isės  i r  pareigos  pr istatytos  naudojant  paveikslė l ius.

Dokumente  yra  įvardytos  i r  paslaugų  gavėjų  pareigos:  nepiktnaudžiaut i  savo

teisėmis,  deramai  i r  pagarbia i  e lgt is,  e lgt is  saugiai  i r  kt .   Paslaugų  gavėjų  te ises  i r

pareigas žino i r  supranta įsta igos darbuotoja i .

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

14.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  pr ie inamu  būdu  informuoja  i r  padeda

suprast i  paslaugų gavėjams jų te ises.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Paslaugų  gavėjams  jų  te isės  buvo  pr istatytos  paveikslė l ia is  grupin ių  užsiėmimų

metu.  Paslaugų gavėjai  išsakė,  kad  j ie  tur i  te isę  lankyt i  d ienos centrą,   č ia  j ie  gerai

jaučiasi ,  gal i  užsi imt i  tuo,  kas  j iems  pat inka  –  grot i ,  dainuot i ,  vaid int i ,  piešt i ,

sportuot i .  Daugiau  konkrečių  te isų  paslaugų gavėjai  negalėjo  įvardyt i .  Interviu  metu

Dienos  centro  lankytojų  mamos  patvir t ino,  kad  jų  vaikams  te isės  yra  užt ikr intos,

nieko  nėra  daroma  per  pr ievartą,  veik los  yra  organizuojamos  atsižvelg iant  į

paslaugų gavėjų norus.    

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  patobul int i  te is ių  pr istatymą  paslaugų  gavėjams  ir  to l iau  tęst i

pr istatymą.

15.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  gerbia  ta i ,  kad  paslaugų  gavėjas  la isvai

s iekia asmeninių t ikslų,  ats ižvelg iant  į  savo norus,  poreik ius i r  gebėj imus.
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Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Dienos  centre  la ikomasi  požiūr io,  kad  paslaugų  gavėjai  la isvai  gal i  s iekt i  savo

asmeninių  t ikslų.  Įsta igos  darbuotoja i  ta i  skat ina,  k iekvienas  paslaugų  gavėjas

la isvas  išsikel t i  savo  asmeninį  t ikslą,  kur iuo  būtų  siekiama  paslaugų  gavėjų

gyvenimo  kokybės  pagerėj imo.  Dienos  centro  lankytojų  indiv idual iame  plane

išsikel tas  t ikslas  pavadintas  „Mano  t ikslas  –  mano  svajonė“.  Dienos  centro

darbuotoja i  padeda paslaugų gavėjams siekt i  savo  asmeninių  t ikslų,  į  ta i  į t raukiama

ir  organizaci jų-partner ių  pagalba,  į  asmeninių  t ikslų  s iekimą  yra  or ientuot i  v isos

Dienos centro  užimtumo veik los.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

16.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  vert ina  savo  veik los  efektyvumą  pagal  ta i ,

kaip  skat ina  i r  prakt iškai  užt ikr ina  paslaugų  gavėjų  te ises   v isose

organizaci jos veik los sr i tyse.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugų rezultata i  at i t inka 

šį  EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

REZULTATAS     Įsta igoje  matuojami  paslaugų  gavėjų  te is ių  užt ikr in imo  rezultata i .

Dienos centro  lankytojų  anket inės  apklauso  būdu buvo klausiama,  ar  j iems jų  te isės

yra  užt ikr intos.  Apklausos  rezultata i  parodė,  kad  2019  m.  85  proc.,  o  2020  m.  86

proc.  paslaugų  gavėjų  atsakė,  kad  jų  te isės  Dienos  centre  yra  užt ikr intos.  Viz i to

įsta igoje  metu  buvo  stebima,  kad  paslaugų  gavėjai  negal i  įvardyt i  atskirų  savo

teis ių,  įvardytų  Teis ių  i r  pareigų  apraše,  tačiau  patvir t ina,  kad  Dienos  centre  j ie

jaučiasi  saugūs.   

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui
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Rekomenduojama  tęst i  paslaugų   gavėjų  supažindin imą  su  jų  te isėmis  i r  išmatuot i

k iekvienos Teisės i r  pareigų apraše įvardintos te isės užt ikr in imą. 

17.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  tur i  pr ie inamą  skundų  valdymo  sistemą,  kur i

registruoja  i r  sprendžia  paslaugų  gavėjų,  f inansuotojų  i r  k i tų  svarbių

suinteresuotųjų šal ių skundus.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  yra  patvir t intas  Prašymų  ir  skundų  nagrinėj imo  tvarkos  aprašas .

Dokumente  yra  įvardyta  skundų  ir  prašymų  pateik imo,  registravimo  ir  nagrinėj imo

tvarka.  Apraše  nėra  detal izuota,  kaip  gal ima  apskųst i  įs ta igos  pateiktą  atsakymą.

Dienos  centro  lankytoja i  interviu  metu  patvi r t ino,  kad  j ie  v isus  savo  pageidavimus

gal i  išsakyt i  darbuotojams  arba  pal ikt i  pasiū lymų  dėžutėje.  Steigėjo  –  Savivaldybės

–  atstovė,  Socia l inės  paramos  skyr iaus  vedėja,  interviu  metu  įvardi jo,  kad  skundų

dėl Dienos centro paslaugų savivaldybėje nėra gauta.   

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  tobul int i  dokumentą  įvardi jant ,  kaip,  kam  ir  kur  gal ima  apskųst i

įs ta igos  atsakymą.  Rekomenduojama  supažindint i   paslaugų  gavėjus,  kur  gal ima

pateikt i  skundą.

18.  Socia l in ių paslaugų te ikėjas skat ina personalo,  paslaugų gavėjų,  jų šeimų

ir  globėjų et išką elgesį  bei  gerovę.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  yra  patvir t inta  Et ikos  i r  gerovės  užt ikr in imo  pol i t ikos  aprašas,  kur iame
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įvardyt i  darbuotojų  e lgesio  pr incipai ,  t inkamas  darbuotojų  e lgesys  su  paslaugų

gavėjais  i r  jų  art imaisia is,  darbuotojų  tarpusavio  santykia i ,  aprašo  la ikymosi

kontro lė.  Įsta igoje  darbuotojų  gerovė  skat inama  palaikant  jų  ž in ių  s iekimą,

į t raukiant  į  sprendimų  pr iėmimą,  derinant  darbo  i r  šeimos  įs ipareigoj imus.  Dienos

centro  darbuotoja i  gerbia  paslaugų  gavėjų  te ises,  jų  indiv idualumą,  organizuodami

veik las  ats ižvelg ia  į  paslaugų  gavėjų  poreik ius,  norus,  lūkesčius.  Paslaugų  gavėjai

i r  jų  mamos  interv iu  metu  patvir t ino,  kad  darbuotoja i  yra  mandagūs,  draugiški ,

nuoširdūs  i r  kūrybingi .  Dienos  centro  atmosfera  yra  pala ikant i ,  skat inant i ,

motyvuojant i .   

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama tobul int i  dokumentą,  kad j is nedubl iuotų Et ikos kodekso. 

19.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  apibrėžia  i r  įgyvendina  et ikos  gaires,

užt ikr inančias pagarbą paslaugų gavėjų orumui.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  yra  patvir t intas   Organizaci jos  darbuotojų  et ikos  kodeksas,  gal io jant is

vis iems  darbuotojams.  Dokumente  yra  įvardyt i  darbo  et in ia i  pr incipai ,  darbuotojų

et inė  atsakomybė  kolegoms,  paslaugų  gavėjams,  profesi ja i  i r  darbdaviu i .   Viz i to

įsta igoje  metu  buvo  stebimas  mandagus,  et iškais,  pala ikant is  darbuotojų

bendravimas  tarpusavyje  i r  su  paslaugų   gavėjais.  Dienos  centro  lankytoja i

pozi tyvia i  apibūdino  darbuotojų  e lgesį ,  patvi r t ino,  kad  darbuotoja i  su  ja is  e lg iasi

pagarbia i .   

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

20.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  skaidr ia i  i r  nediskr iminuodamas  sudaro

geresnes gal imybes naudot is  paslaugomis i r  iš tekl ia is.
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Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Paslaugų  gavėjų  nediskr iminavimo  pr incipai  yra  aprašyt i  įs ta igos  Teis ių  i r  pareigų

apraše.  Dienos  centrą  asmenys  lanko  Savivaldybės  sprendimu  ir  dėl  to  įsta iga

netur i  gal imybės  diskr iminuot i  asmenų  jų  pr iėmimo  metu.  Dienos  centre  paslaugas

gauna  proto  i r  kompleksinę  negal ią   tur intys  žmonės,  merginos  i r  vaik inai .  Įsta igos

darbuotoja i  pala iko  paslaugų  gavėjų  s iekius  la isvai  re ikšt i  nuomonę  ir  užsi imt i  jų

mėgiama  veik la.  Neįgal ių jų  poreik iams  pr i ta ikytos  patalpos  le idžia  paslaugų

gavėjams  netrukdomiems,  be  pagalbos,  savarankiškai   judėt i  Dienos  centre  i r  jo

kieme.  Paslaugų  gavėjų  art imiej i  interviu  metu  patvir t ino,  kad  j iems  visada

suteik iama  visa  prašomam  informaci ja  apie  paslaugas,  p lanuojamas  veik las  i r

pasiekimus.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

21.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  užt ikr ina  saugią  darbo  apl inką  paslaugų

teik imui,  užt ikr ina f iz in į  paslaugų gavėjų,  jų šeimų ir  g lobėjų saugumą.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  yra  sudaryta  saugi  apl inka  darbuotojams  ir  paslaugų  gavėjams.

Darbuotoja i  kasmet  pasi t ikr ina  sveikatą,  yra  informuojami  apie  gal imybę

pasiskiepyt i  nuo  užkrečiamų  l igų.  Dienos  centro  patalpose  yra  į rengta  pr iešgaisr inė

signal izaci ja,  organizuojami  pr iešgaisr in ia i  mokymai.  Darbuotoja i  yra  aprūpint i

indiv idual iomis  apsaugos  pr iemonėmis  dėl  covid-19  infekci jos,  patalpose  į rengtas

l i f tas.  Paslaugų  gavėjai  interviu  įvardi jo,  kad  j ie  jaučiasi  saugūs.   Įsta igoje  yra

patvir t intas  Darbuotojų  i r  paslaugų  gavėjų  saugos  i r  sveikatos  gerin imo  planas.

Dokumente  daugiausia i  numatytos  pr iemonės  darbuotojų  saugai  i r  sveikatai ,  i r  t ik
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kel ios  -  paslaugų  gavėjų  sveikat in imui.  Nors  pr iemonės  paslaugų  gavėjų  saugai  i r

sveikatai  prakt iškai  yra  vykdomos.  Dauguma  plano   pr iemonių  –  be  konkrečių

įvykdymo datų.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  tobul int i  dokumentą:  papi ldyt i  j į  pr iemonėmis  paslaugų  gavėjams,

planą  rengt i  k iekvieniems  metams,  su  konkrečiomis  pr iemonėmis  einamiesiems

metams bei įvardytomis pr iemonių at l ik imo datomis.

22.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  ta iko  pr iemones,  kur ios  užkerta  kel ią

f iz in iam,  psichologin iam  smurtu i  pr ieš  paslaugų  gavėjus  i r  f inansin iam

piktnaudžiavimui jų atžvi lg iu.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  yra  patvir t inta  Fiz in io  i r  psichologin io  smurto  pr ieš  paslaugų  gavėjus  i r

f inansin io  p iktnaudžiavimo  jų  atžvi lg iu  prevenci jos  tvarka.  Dokumente  įvardytos

smurto  sąvokos,  smurto  i r  f inansin io  p iktnaudžiavimo  prevenci jos  procedūros,

intervenci jos smurto atveju veiksmai.   Įsta igoje  paslaugų gavėjai  veik lose dalyvauja

mažomis grupelėmis  arba dirbama indiv idual ia i ,  ta ig i  –  nuolat  stebima si tuaci ja,  kad

neki l tų  konf l iktų.  Dienos  centre  yra  į rengt i  re laksaci jos  i r  poi ls io   kambaria i ,  je igu

yra  poreik is  paslaugų  gavėjams  pai lsėt i .  Darbuotoja i  tobul ina  savo   kompetenci jas,

kad  mokėtų  elgt is  i r  gal imose  konf l ikt inėse  si tuaci jose.  Viz i to  įsta igoje  metu  i r

darbuotoja i ,  i r  paslaugų  gavėjai  bei  jų  mamos  patvir t ino,  kad  Dienos  centre  nėra

buvę  smurto  atvejų.   Dienos  centro  lankytoja i  interviu  metu  įvardi jo,  kad  j ie  yra

mokomi t inkamai e lgt is,  nesipykt i ,  o je igu įvyksta koks nesusiprat imas tarp paslaugų

gavėjų darbuotoja i  ramiai  sudrausmina.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui
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23. Socia l in ių paslaugų te ikėjas apibrėžia,  kontro l iuoja i r  vert ina pr incipų,  vertybių 

i r  procedūrų r inkin į ,  kur is gal io ja organizaci jos e lgsenai paslaugų te ik imo metu 

ats ižvelg iant  į  konf idencia lumo, t ikslumo, pr ivatumo ir  sąžin ingumo aspektus.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  yra  patvir t intas  Paslaugų  gavėjų  konf idencia lumo,  paslaugų  gavėjų

privatumo,  duomenų  t ikslumo  ir  nel iečiamybės  užt ikr in imo  tvarkos  aprašas.

Dokumente  įvardyta,  kokia  informaci ja  yra  la ikoma  konf idencia l ia,  kaip  informaci ja

saugoma  ir  te ik iama,  kas  sudaro   te isę  į  asmens  orumą,  pr ivatumą,  f iz in į

nel iečiamumą  i r  intervenci jos  veiksmus,  kur ie  at l iekami  pažeidus  asmens

konf idencia lumą,  pr ivatumą  ir  orumą.  Dokumentas  iš  esmės  skir tas  duomenų

konf idencia lumui  i r  į rašų  t ikslumui  užt ikr int i .  Įsta igoje  yra  at l iekamos  asmeninės

higienos  paslaugos  todėl  š iame  dokumente  būtų  t iksl inga  apibrėžt i  i r  asmens

privatumo,  orumo  bei  f iz inės  nel iečiamybės  pr incipų  la ikymąsi.    Paslaugų  gavėjai

interv iu  metu  patvir t ino,  kad  jų  pr ivatumas  nėra  pažeidžiamas,  o  orumas  yra

gerbiamas.  Dokumentai  su  paslaugų  gavėjų  duomenimis  saugomi  rakinamose

spintose.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  tobul int i  dokumentą  aprašant,  kokios  ta ikomos  procedūros

paslaugų gavėjų pr ivatumui,  orumui  i r  f iz inei  nel iečiamybei užt ikr int i .   

24.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  dirba  partnerystėje  su  svarbiomis

suinteresuotosiomis  šal imis,   kad  užt ikr intų  kompleksin ių  paslaugų  tęst inumą

ir  paslaugų gavėjų integraci ją.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5
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<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta iga  vysto  partnerystę  su  ki tomis  v iešojo  sektor iaus  organizaci jomis.

Bendradarbiaudamas  su  partneria is  Dienos  centras  užt ikr ina  paslaugų  gavėjams

užimtumą,  naujų  įgūdžių  ugdymą,  šviet imą,   kul tūr in ius  renginius.   Darbuotojams  -

kompetenci jų  tobul in imo  paslaugas.  Dienos  centras  pr i ima  socia l in io  darbo

studentus  prakt ikai .  Egzistuoja  a iškus  darbuotojų  i r  vadovų  te ig iamas  požiūr is  į

partnerystę  i r  ją  planuojama  plėst i  įgyvendinant  bendrus  projektus.  Partneria i

interv iu  metu  patvir t ino,  kad  partnerystė  atneša  naudą  abiem  pusėms  ir  ket ina

partnerystę tęst i .   

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

25.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  įvert ina  partnerystės  rezul tatus  i r  naudą

paslaugų gavėjams i r  organizaci ja i .

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugų rezultata i  at i t inka 

šį  EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

REZULTATAS   įsta iga  tur i  partnerystės  naudos  paslaugų  gavėjams  rezultatus  –

apklausos  būdu  išmatuota,  kad  bendradarbiavimas  suteikė  paslaugų  gavėjams

naujų  ž in ių.  Vert int i  buvo  t rys  partner ia i  i r  naudingų  žin ių  2019  m  j ie  suteikė  33-75

proc.,  o 2020 m – 29-86 proc.  paslaugų gavėjų.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  vert int i  partnerystės  naudą  paslaugų  gavėjų  integraci ja i  ar

užt ikr inant  paslaugų tęst inumą. 

26.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  reaguoja  i r  remia  paslaugų  gavėjų   indėl į ,
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nuomonę, požiūr ius.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Dienos centre  la ikomasi  požiūr io,  kad  paslaugų gavėjai  gal i  re ikšt i  savo  nuomonę ir

nuomonės  re iškimas  yra  skat inamas.  Kiekvieną  rytą,  lankytoju i  atvykus  į  Dienos

centrą  j is  paveikslė l ių  pagalba  praneša  apie  savo  nuotaiką  i r  la isvai  renkasi ,

kokiuose  užsiėmimuose  tądien  dalyvaus.  Dienos  centro  lankytoja i  yra  skat inami

išsakyt i  savo  lūkesčius  i r  pagal  ta i  j iems  siū lomos  veik los.   Naujai  atvykusiems

paslaugų  gavėjams  sudaroma  gal imybė  neskubant  išsi r inkt i  užimtumo  veik las.  Kad

labiau  būtų  ats ižvelg iama  į  paslaugų  gavėjų  nuomonę,  d iegiant  Equass  kokybės

sistemą  įsta igoje  be  Dienos  Centro  tarybos  buvo  įkurta   Paslaugų  gavėjų  taryba.

Dienos  centro  darbuotoja i  skat ina  i r  paslaugų  gavėjų  tėvų/globėjų  įs i t raukimą  į

veik lų p lanavimą bei vert in imą. 

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

27.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  į t raukia  paslaugų  gavėjus  kaip  aktyvius

dalyvius į  paslaugų planavimą, te ik imą ir  vert in imą.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugų rezultata i  at i t inka 

šį  EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  yra  patvir t intas  Paslaugų  gavėjų  į t raukimo  į  paslaugų  planavimą,  te ik imą,

vert in imą  pol i t ikos  i r  procedūrų  aprašas.  Dokumente  nustatyta,  kaip  paslaugų

gavėjai  yra  į t raukiami  į  met in ių,  savaitės  i r  d ienos  veik lų  planavimą  ir  vert in imą.

Dienos  centro  met in is  veik los  planas  sudaromas  įvert inus  Dienos  centro  tarybos
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pasiūlymus  ir  metų  pradžio je  yra  svarstomas  įsta igos  bendruomenės   susir inkime.

Kiekvieną  diena,  po  užsiėmimų  Dienos  centre  yra  vert inamas  paslaugų  gavėjų

aktyvumas,  elgesys,  emoci jos,  bendravimas.  Vieną  kartą  per  6  mėn.  paslaugų

gavėjų  tėvai /g lobėjai  supažindinami  su  pasiektais  grupin ia is  i r  indiv idual ia is

rezultata is.

REZULTATAS   Įsta iga  tur i  paslaugų  gavėjų  į t raukimo  į  paslaugų  planavimą

rezultatus.  Įsta iga  registruoja  paslaugų  gavėjų,  jų  tėvų  i r  g lobėjų  pasiū lymus

paslaugoms  gerint i .  2019  m  buvo  gaut i  6  pasiū lymai  i r  įgyvendint i  5,  2020  m  gauta

12 pasiū lymų ir  įgyvendint i  8.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama vert int i ,  kaip pagerėjo paslaugos po pasiū lymų įgyvendinimo. 

28.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  kasmet  peržiūr i  i r  įvert ina  paslaugų  gavėjų

dalyvavimą remdamasis jų indėl iu.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Dienos  eigoje  paslaugų  gavėjai  yra  stebimi,  o  d ienos  pabaigoje  darbuotojas  at l ieka

paslaugų  gavėjų  vert in imą  į  kur į  yra  į t raukiamas  ir  pats  paslaugų  gavėjas.

Naudojant  spalvų  gamos  plakatą   vert inamas  paslaugų  gavėjo  aktyvumas,  e lgesys,

emoci jos,  bendravimas,  veik la  (skir t ingos  emoci jos  i r  skir t ingas  aktyvumas

vert inamas  skir t ingomis  spalvomis).  Pagal  dienos  spalvų  gamą,  paslaugų  gavėjas

pamato,  koks  j is  buvo  tą  d ieną  i r  kartu  su  darbuotoju  ta i  aptar ia.  Dienos  centro

darbuotoja i  paslaugų  gavėjų  dalyvavimą  matuoja  i r  vert indami  paslaugų  gavėjų,  jų

tėvų/globėjų  pasiū lymus  dėl  paslaugų  tobul in imo,  kasmet  matuoja  dalyvavimo

rezultatus.  Naujai  įkurta  Paslaugų  gavėjų  taryba  skir ta  aktyvint i  paslaugų  gavėjų

dalyvavimą ir  did int i  jų  indėl į .  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui
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29. Socia l in ių paslaugų te ikėjas ta iko speci f ines pr iemones, kad personalas 

i r  paslaugų vartoto ja i  suprastų,  d id intų i r  ger intų paslaugų gavėjų įgal in imą.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugų rezultata i  at i t inka 

šį  EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  yra  patvir t inta  Įgal in imo  koncepci ja,  kur io je  yra  įvardyta,  kad  neįgal ių jų

įgal in imas  vyksta  t r i juose  lygmenyse  –  indiv idual iame,  grupin iame  i r

bendruomeniniame.  Dokumentas  yra  aiškus  i r  apibūdina  įgal in imo  esmę

kiekviename  lygmenyje.  Darbuotoja i  supranta  įgal in imo  esmę,  sudaro  sąlygas

tobulėt i  paslaugų  gavėjų  įgūdžiams,  skat ina  grupinę  veik lą  i r  dalyvavimą

bendruomenės  gyvenime.  Dienos  centre  paslaugų  gavėjų  įgal in imui  ta ikomas

specia lus  metodas  –  kiekvienas  lankytojas  at l ieka  tam  t ikras  pareigas  Dienos

centre.  Indiv idualus  įgal in imas  vyksta  suteik iant  paslaugų  gavėjams  „atsakingų

budėtojų“  pareigas:  už  batų,  drabužių,  palangių  švarą,  g imtadienių  paminėj imą,

maisto užsakymą, kavos pertraukas,  spinte l ių raktus i r  kt.    

REZULTATAS   Įsta iga  tur i  paslaugų  gavėjų  įgal in imo  rezultatus   i r  matuoja  juos

t inkamais  rodik l ia is.  Nuo  2019  m.  yra  matuojami  savi tvarkos/savipr iežiūros  įgūdžia i

i r   gebėj imas  re ikšt i  norus/poreik ius.  Rezultato  matavimo  būdas   -  anket inė

paslaugų  gavėjų/g lobėjų  apklausa,  kur ią  įvykdžius  nustatyta,  kad  įgal in imo  metodai

duoda  rezultatų:   2020  m.  patobulėjo  v isų  paslaugų  gavėjų

savi tvarkos/savipr iežiūros  įgūdžia i  i r  gebėj imas  re ikšt i  norus/poreik ius.  Viz i to  metu

nustatyta,  kad  darbuotoja i  supranta  įgal in imo  rezultatus  –  te ig iamam pokyčiu i  į taką

padarė  didesnis  paslaugų  gavėjų  į t raukimas  į  paslaugų  planavimą  ir  metodas

„atsakingi  budėtoja i “ .  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  paslaugų  gavėjų  įgūdžių  tobulėj imą  pamatuot i  i r  iš  indiv idual ių

planų. 
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30.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  ta iko  speci f ines  pr iemones,  kad  personalas

ir  paslaugų vartoto ja i  suprastų i r  kurtų įgal inančią apl inką.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Dienos  centre  yra  sukurta  įgal inant i  apl inka.  Įsta igos  pastatas  yra  pr i ta ikytas

neįgal ių jų  poreik iams,  lankytoja i  be  darbuotojų  pagalbos  gal i  patekt i  į  v isas

patalpas i r  į  k iemą. Paslaugų gavėjų savarankiškumui  pala ikyt i  yra į rengta vir tuvėlė,

kur  su  pagalba  mokomasi  gamint i  nesudėt ingus  pat iekalus.  Paslaugų  gavėjams

svarbi  informaci ja  pateik iama  ir  rašyt in iu,  i r  vaizdin iu  būdu.   Paslaugų  gavėjai

interv iu  metu  patvir t ino,  kad  jų  dalyvavimą  skat ina  darbuotojų  pala ikymas,

padrąsin imas,  apdovanoj imai,  pasiū lymų  išklausymas  ir  jų  įgyvendinimas.  Dienos

centro  lankytoja i  k iekvieną dieną gal i  pasir inkt i ,  kur io  darbuotojo  užimtumo studi jo je

j is  le is  la iką – pasir inkimo la isvė juos motyvuoja aktyviau įs i t raukt i  į  veik las.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

31.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  te ik ia  paslaugas,  kur ios  at i t inka  indiv idualų

paslaugų  gavėjų  pasir inkimą,  poreik ius,  gebėj imus  i r  der inasi  su

organizaci jos misi ja,  v iz i ja i r  vertybėmis.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  yra  patvir t intas  dokumentas  -  Dienos  socia l inės  globos  paslaugų  te ik imo

inst i tuci jo je/namuose  tvarka.  Jame  yra  nustatyta,  kad  poreik ia i  nustatomi

kiekvienam  centrą  norinčiam  lankyt i  asmeniui ,  ta ip  pat  yra  patvir t inta  forma,  pagal

kur ią  t ie  poreik ia i  yra  nustatomi.  Darbuotoja i  k iekvienam  asmeniui  po  vieno  mėn.

nustato  indiv idual ius  poreik ius  bendraujant  su  pačiu  asmeniu,   su  jo

tėvais/g lobėjais.  Poreik ia i  t iksl inami  i r  stebint  paslaugų  gavėjus.  Pagal  nustatytus
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poreik ius  k iekvienam  paslaugų  gavėjui  yra  sudaromas  indiv idualus  planas.

Darbuotoja i  supranta,  kad  paslaugos  tur i  būt i  te ik iamos  pagal  indiv idual ius

poreik ius.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

32.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  tur i  a iškią  paslaugų  gavėjų  gyvenimo

kokybės  koncepci ją  i r  vykdo  veik lą,  gr indžiamą  paslaugų  gavėjų  poreik ių

vert in imu, s iekiant  pagerint i  jų  gyvenimo kokybę

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugų rezultata i  at i t inka 

šį  EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  yra  patvir t inta  paslaugų  gavėjų  gyvenimo  kokybės  koncepci ja,  pagal  kur ią

paslaugų gavėjų  gyvenimo kokybė vert inama socia l inės,  emocinės i r  f iz inės gerovės

sri tyse.   Gyvenimo  kokybei  vert in i  dienos  centre  naudojami  du  metodai  –  anketos  i r

stebėj imas.  Pastarasis  metodas  naudojamas  sunkią  negal ią  tur int iems  paslaugų

gavėjams  ir  negal int iems  suprast i  nei  rašyt inės,  nei  vaizdinės  informaci jos.  Interviu

metu Dienos centro  lankytoja i  įvardi jo,  kad j iems pat inka lankyt i  d ienos centrą  i r  dėl

to gyvenimas yra la imingesnis.  

REZULTATAS   įsta iga  nuo  2019  m.  matuoja  paslaugų  gavėjų  gyvenimo  kokybės

gerin imo  rezultatus.   Anket inės  apklausos  būdu  yra  matuojamas  pasi tenkin imas

gyvenimo  kokybe   socia l inės,  f iz inės  i r  emocinės  gerovės  sr i tyse.   Palyginę  2019  ir

2020  m  paslaugų  gavėjų  pasi tenkin imą  socia l inės  gerovės  sr i ty je,  įsta igos

darbuotoja i  nustatė,  kad  2020  m.  15  proc.  sumažėjo  labai  patenkintų/patenkintų

santykia is  šeimoje,  bet  v ienodas  patenkintų  paslaugų  gavėjų  skaič ius  iš l iko

santykia is  su  darbuotoja is  i r  bendruomenėje.   Fiz inės  gerovės  sr i ty je  8  proc.

padaugėjo  labai  patenkintų/patenkintų  f iz ine  veik la  centre  i r  in formavimu  mitybos

klausimais.  Emocinės  gerovės  sr i ty je  pasi tenkinusių  skaič ius  mikrokl imatu  centre  i r

dalyvavimu  indiv idualaus  plano  sudaryme išaugo ik i  100  proc.  Darbuotoja i  supranta

rezultatus,  jų d inamikai  į taką darančius veiksnius.  
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Pasiūlymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama vert inant  rodik l ių  pokyt į   sumuot i  vert in imus  „ labai  patenkintas ” i r

„patenkintas“,   kad  aiškiau  matytųsi  pokyčio  tendenci ja.  Rekomenduojama  vert int i

pokyčio tendenci jas i r  pagal jas tobul int i  veik lą.  

33.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  dokumentuoja  i r  peržiūr i  paslaugų  planavimą

ir  te ik imą  remiant is  Indiv idual iu  planu,  kur iame  įvardi jami  paslaugų  gavėjų

indiv idualūs poreik ia i ,  lūkesčia i  i r  besikeič iančios apl inkybės.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Kiekvienam  Dienos  centro  lankytoju i  yra  vert inami  poreik ia i .  Vert in imas  at l iekamas

kalbant is  su  paslaugų  gavėju,  jo  tėvais/g lobėjais,  anal izuojant  k i tų  inst i tuci jų

perduotus  dokumentus  i r  stebint  asmenis.  Įvert inus  paslaugų  gavėjų  poreik ius,

k iekvienam asmeniui  sudaromas indiv idualus planas.  Planai peržiūr imi  po 6 mėn.,  jų

vykdymas  ir  pasiekimai  indiv idual ia i  aptar iami  su  paslaugų  gavėjais,  jų

tėvais/g lobėjais.  Plano  peržiūrą  at l ieka  i r  v isa   darbuotojų  komanda.  Kiekviename

etape  –  i r  indiv idualaus  plano  sudaryme,  i r  peržiūroje  yra  ats ižvelg iama  į  paslaugų

gavėjų norus i r  pageidavimus.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

34.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  ats ižvelg ia  į  f iz inę  i r  socia l inę  paslaugų

gavėjo  apl inką  tobul indamas,  te ikdamas  ir  vert indamas  paslaugų  gavėjams

skir tas paslaugas

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  
x
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EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>

Informaci ja apie rezul tatus

Paslaugos  Dienos  centre  te ik iamos  įvert inus  paslaugų  gavėjų  poreik ius  i r  sudar ius

j iems  indiv idualų  p laną.  Įvert inus  poreik ius  yra  organizuojama  užimtumo  ir  įgūdžių

tobul in imo  veik la,  suduodami  medikamentai ,   te ik iamos  kinezi terapeuto,   sveikatos

priežiūros,  t ransporto  paslaugos,  organizuojama  f iz in io  aktyvumo  veik la.

Atsižvelg iant  į  paslaugų  gavėjų  poreik ius  Dienos  centre  naujai  buvo  į rengtas

relaksaci jos  i r  poi ls io  kambarys.  Paskelbus  šaly je  karant iną  –  dal ia i  paslaugų

gavėjų  i r  jų  šeimos  narių  paslaugos  buvo  te ik iamos  nuotol in iu  būdu.  Į  paslaugų

Dienos  centre  tobul in imą  yra  į t raukiama  naujai  sukurta  Gyventojų  taryba.  Kasmet

įsta igoje  vert inamas  at i t ik imas  socia l inės  globos  normoms  ir  paslaugų  te ik imo

rezultata i .

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

35.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  į t raukia  paslaugų  gavėjus  į  Indiv idualaus

plano  rengimą  ir  peržiūrą,  kad  užt ikr intų  paslaugų  gavėjo  asmeninį  indėl į  į

jo / jos Indiv idualų p laną.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugų rezultata i  at i t inka 

šį  EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje yra patvir t intas Paslaugų gavėjų į t raukimo į  indiv idualų p lanavimą aprašas.

Paslaugų  gavėjų  į t raukimu  siekiama  gerinant i  jų   gyvenimo  kokybę  bei  įgyvendint i

asmeninį  t ikslą,  kur is  įvardytas svajone. Pagal  nustatytą tvarką,  ISGP sudaromas ik i

k iekvienų  metų  kovo  1  d.,  o  peržiūr imas  –  du  kartus  per  metus.   Sudarant  ISGP,

paslaugų gavėjas/art imiej i  su  socia l in io  darbuotojo  pagalba  išsikel ia  asmeninį  t ikslą

„  Mano t ikslas  –  mano svajonė“,  aptar ia  gyvenimo kokybės gerin imo sr i t is .  Paslaugų

gavėjai  pasiektus  asmeninius t ikslus  i r  veik los  rezul tatus  vert ina  naudojant  s imbol ių
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metodą -   „Veidel is“.  

REZULTATAS     Įsta iga  tur i  paslaugų  gavėjų  į t raukimo  į  indiv idualaus  socia l inės

globos   p lano  sudarymą  rezultatus  i r  matuoja  juos  t inkamais  rodik l ia is.  2019  m.  36

proc.  ISGP  buvo  sudaryt i  darbuotojams  stebint  paslaugų  gavėjus,  28  proc.  –

kalbant is  su  ja is,  o  36  proc.  –  dalyvaujant  tėvams/globėjams.  2020  m.  š ios

proporci jos  pasikei tė  i r  v is i  p lanai  buvo  sudaryt i  t ik  dalyvaujant :  36  proc.  -

paslaugų  gavėjams  i r  64  proc.  –  jų  tėvams/globėjams.   Darbuotoja i  supranta

rezultatus i r  rezul tatų re ikšmių tendenci jas.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  vert int i ,  kokį  poveik į  daro  paslaugų  gavėjų  į t raukimas  į  ISGP

rengimą. 

36.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  užt ikr ina,  kad  paslaugų  gavėjui  būtų

prienamas  paslaugų  tęst inumas  nuo  ankstyvosios  intervenci jos  ik i  paramos  ir

pala ikymo  po  paslaugos  suteik imo  pr ik lausomai  nuo  bėgant  la ikui

besikeič iančių re ikalavimų.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugų rezultata i  at i t inka 

šį  EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Dienos  centre  la ikomasi  požiūr io,  kad  paslaugų  tęst inumas  paslaugų  gavėjams

turėtų  būt i  užt ikr inamas.  Ne  vis i  lankytoja i  Dienos  centrą  lanko  kiekvieną  dieną,

todėl  su  ta is,  kur ie  ate ina  ne  kasdien,  yra  pala ikomas  ryšys  te lefonu,  j ie

konsultuojami  nuotol in iu būdu.  

REZULTATAS     Įsta iga  tur i  paslaugų  tęst inumo  rezultatus  i r  matuoja  juos  t inkamais

rodik l ia is.  2020  m.  įvedus  šaly je  karant iną  dėl  covid-19  viruso  i r  uždarius  Dienos

centrą,  v is iems  100  proc.  d ienos  centro  lankytojų  buvo  te ik iamos  konsultavimo,

pala ikymo,  užimtumo  paslaugos  nuotol in iu  būdu  naudojant  informacines

technologi jas.
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Pasiūlymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

37.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  te ik ia  paslaugas  remdamasis  hol ist in iu

požiūr iu į  paslaugų gavėjų,  jų šeimų ir  g lobėjų poreik ius i r  lūkesčius.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  la ikomasi  požiūr io,  kad  paslaugų  gavėjų  art imuosius  re ik ia  į t raukt i  į

paslaugų  planavimą,  te ik imą  ir  vert in imą.  Su  art imaisia is  darbuotoja i  pala iko

nuolat in į  ryš į ,  komunikuoja  dėl  asmens  poreik ių  nustatymo,  indiv idualaus  plano

sudarymo  ir  peržiūrėj imo.  Tėvai  yra  kviečiami  kartu  vykt i  į  įs ta igos  organizuojamas

išvykas,  ekskursi jas,  kul tūr in ius  renginius.  Paslaugų  gavėjų  centro  lankymo

dažnumas  ir  t ransporto  paslaugos  organizuojamos  derinant  jas  su  paslaugų  gavėjų

tėvų/globėjų  darbo  graf iku  i r  poreik ia is.  Paslaugų  gavėjų  tėvai /g lobėjai  yra

į t raukiami į  paslaugų te ik imo rezultatų vert in imą – dalyvauja apklausose. 

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  apsvarstyt i  gal imybę  organizuot i  paslaugų  gavėjų

tėvams/globėjams konsultavimo paslaugą bei  savipagalbos grupes.   

38.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  nustato  i r  peržiūr i  paslaugų  te ik imo  procesą,

stebi  i r  kontro l iuoja paslaugų kokybę.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  
x
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EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>

Informaci ja apie rezul tatus

Paslaugų te ik imo procesas yra  aprašytas Dienos socia l inės globos paslaugų te ik imo

inst i tuci jo je/namuose  tvarkoje.  Dokumente  yra  nustatyta,  kaip  yra  nustatomas

dienos  socia l inės  globos  paslaugų  poreik is,  kaip  jos  skir iamos,  kokie  dokumentai

p i ldomi  te ik iant  paslaugas.  Dienos  centre  k iekvienam  lankytoju i  yra  sudaromas

indiv idualus  planas,  o  Dienos  centro  veik los  v isų  darbuotojų  pasi tar ime  aptar iamos

kiekvieną  savaitę.  Paslaugų  kokybė  vert inama  kalbant is  su  paslaugų  gavėjais,

vykdant  paslaugų  gavėjų  i r  jų  tėvų/globėjų  apklausas.  Vadovai  darbuotojų  darbą

vert ina met in io veik los vert in imo pokalbio metu.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

39.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  te ik ia  paslaugas  paslaugų  gavėjams

bendruomeninėje apl inkoje remdamasis  savo viz i ja i r  misi ja.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Dienos  centro  paslaugos  te ik iamos  bendruomeninėje  apl inkoje  –  paslaugų  gavėjai

gyvena  savo  namuose,  o  į  įs ta igą  atvyksta  gaut i  socia l in ių  paslaugų.  Dienos  centro

veik los  yra  skir tos  paslaugų  gavėjų  įgūdžiams  lavint i  i r  jų   integraci ja i  skat int i .

Dienos  centro  lankytojams  yra  organizuojami  bendri  renginia i  su  mokyklų

moksleiv ia is  i r  ik imokykl in ių  įsta igų  vaikais.  Paslaugų  gavėjai  vyksta  į   ekskursi jas,

apsip irkt i  parduotuvėse,   dalyvauja  miesto  šventėse.  Dienos  centras  tur i  Facebook

paskyrą,  v iešina  savo  renginius  visuomenei.  Įsta igos  bendruomeninė  veik la

vykdoma sut inkamai su jos v iz i ja i r  misi ja.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Su art imiausia bendruomene susidraugaut i .  
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40.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  koordinuotai  te ik ia  paslaugas  paslaugų

gavėjams.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Dienos  centre  paslaugos  te ik iamos  koordinuotai ,  jas  koordinuoja  Socia l in ių

paslaugų  neįgal iesiems  padal in io  vadovė.  Dienos  centro  kasdienes  veik las  vykdo

socia l in ia i  darbuotoja i  i r  užimtumo  specia l istė,  j iems  ta lk ina  socia l in ių  darbuotojų

padėjėja i ,  pagal  poreik į  užsiėmimus veda  meno vadovė,  k inezi terapeutas.  Padal in io

vadovė  koordinuoja  i r  s laugytojo  įs i jungimą į  paslaugų  te ik imą bei  paslaugų te ik imą

nuotol in iu  būdu.   Socia l in ių  paslaugų  neįgal iesiems  padal in io  vadovė  paslaugų

koordinavimo  t ikslu  k iekvieną  penktadienį  organizuoja  Dienos  centro  darbuotojų

pasi tar imus,  kur ių  metu  aptar iama  praėjusi  savaitė  i r   der inamos  ateinančios

savaitės  veik los.  Padal in io  vadovė  ta ip  pat  koordinuoja  Dienos  centro  veik lų

ataskaitos rengimą, paslaugų te ik imo rezultatų aptar imą.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

41.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  te ik ia  paslaugas  paslaugų  gavėjams

daugiadiscip l inėje arba daugiaorganizacinėje apl inkoje.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Dienos  centre  paslaugos  yra  te ik iamos  daugiadiscip l inėje  apl inkoje.  Dienos  centro

lankytojams paslaugas te ik ia socia l in ia i  darbuotoja i ,  socia l in ių darbuotojų padėjėja i ,

užimtumo specia l istė,  meno vadovė,  masažistė,  k inezi terapeutė.    Darbuotojų  darbą

koordinuoja  Socia l in ių  paslaugų  neįgal iesiems  vadovė.   Vis i  darbuotoja i  dalyvauja

paslaugų  gavėjų  poreik ių  nustatyme  ir  indiv idualaus  plano  sudaryme.  Taip  pat

padal in io  darbuotoja i  bendrai  p lanuoja  Dienos  centro  veik las,  aptar ia  veik los  i r
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paslaugų te ik imo rezultatus.   

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

42.  Socia l in ių  paslaugų te ikėjas  ident i f ikuoja  savo verslo  i r  suteiktų  paslaugų

rezultatus,  vykdo of ic ia l ią periodinę,  neprik lausomą rezultatų peržiūrą.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Dienos  centras  sistemingai  f iksuoja  veik los  i r  paslaugų  te ik imo  rezultatus.  Įsta igos

vadovas kasmet  rengia  ataskaitą,  kur ią  te ik ia  ste igėju i  –  savivaldybei  i r  pr istato  per

susir inkimą  darbuotojams.  Įsta igos  veik los  ataskaitos  yra  skelb iamos  jos  interneto

svetainėje.  Paslaugų  gavėjų  tėvams/globėjams  2020  m.  Dienos  centro  veik los

rezultata i  buvo  pr istatyt i  per  susir inkimą  ir  interviu  metu  mamos  akcentavo,  kad

paslaugų  te ik imo  rodik l iuose  matėsi  2020  m  pagerėj imas  lyginant  su  2019  m.

Dienos  centro  partneriams  informaci ja  apie  įsta igos  veik los  rezul tatus  pranešama

el.  paštu,  su  ja  partneria i  susipažino  įsta igos  interneto  svetainėje.  Įsta igos

f inansinės ataskaitos te ik iamos savivaldybei i r  jų  te is ingumas pat ikr inamas Biudžeto

ir  f inansų skyr iu je.  Kėdainių savivaldybės Kontro lės i r  audito  tarnyba įsta igoje  at l iko

2019 m lėšų i r  turto naudoj imo te isėtumą. Pateikto je audito ataskaito je įvardyta,  kad

reikšmingų  kla idų  i r  te isės  aktų  pažeidimų  Kėdainių  bendruomenės  socia l in iame

centre nenustatyta.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  įsta igos  ataskaitą  papi ldyt i  pagal  Equass  kokybės  sistemą

matuojamasi  rezul tata is.   

43.  Socia l in ių  paslaugų te ikėjas f iksuoja  suteiktų  paslaugų rezultatus i r  naudą

paslaugų gavėjui  indiv idual iu i r  kolektyvin iu požiūr iu.
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Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugų rezultata i  at i t inka 

šį  EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

REZULTATAS    Įsta iga  matuoja  te ik iamų  paslaugų  į taką  (naudą)  paslaugų  gavėjų

įgūdžiams  lavint i .  Paslaugų  gavėjų  i r  jų  art imųjų  anket inės  apklausos  būdu  buvo

siekiama  išsia iškint i ,  ar  Dienos  centro  paslaugos  buvo  naudingos  lavinant

bendravimo  (elgesio  kul tūros),  asmens  hig ienos  i r  maisto  gaminimo  įgūdžius.

Rezultatų  aprašyme  yra  pateikt i  2019  -  2020  m.  duomenys.  2020  m.   86  proc.

respondentų  įvardi jo,  kad  paslaugos  buvo  naudingos  lavinant  bendravimo  (elgesio

kultūros)  įgūdžius,  57  proc.  –  lavinant  asmens  hig ienos  įgūdžius  i r   50  proc.  –

maisto  gaminimo.  Palyginę  dvie jų  metų  rezultatus,  darbuotoja i  nustatė,  kad

reikšmingiausia i  išaugo  nauda  lavinant  asmens  hig ienos  įgūdžius  i r  ta i  susie jo  su

tuo,  kad  per  2019  m.  buvo  skir iamas  labai  d idel is  dėmesys  užsikrėt imo  corona

virusu prevenci ja i .  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  paslaugų  naudos  paslaugų  gavėjams  rezultatus  matuot i  i r

indiv idual iu požiūr iu.  

44.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas   vert ina  rezul tatus  i r  naudą  paslaugų
gavėjams  atsižvelgdamas  į  savo  misi ją,  kad  nustatytų  būdus  didžiausia i
pr idėt inei  verte i  paslaugų  gavėjams,  f inansuotojams  ir  k i toms  at i t inkamoms
suinteresuotosioms šal ims sukurt i .

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  EQUASS

vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igos  vadovė  kasmet  rengia  veik los  ataskaitą  i r  jo je  vert ina  veik los  plane

numatytų  t ikslų  pasiekimą  bei  veik los  rezul tatus.  Dienos  centro  veik los  rezul tata i

aptar iami  su  darbuotoja is,  pr istatomi  paslaugų  gavėjams  ir  jų  art imiesiems,  apie

rezultatus  informuojami  partneria i .  Įsta igos  ataskaita  pr istatoma  savivaldybės

Social inės  paramos  skyr iu i  i r  te ik iama  tv ir t in t i  Savivaldybės  tarybai.  Interviu  metu
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Savivaldybės  Socia l inės  paramos  skyr iaus  vedėja  įvardi jo,  kad  ataskaitos  vert in imo

metu  aptar iama  ir  įs ta igos  paslaugų  plėtros  perspektyva.  Veik los  rezul tatų  aptar imo

su darbuotoja is metu yra planuojamas rezultatų gerin imas.

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  į  ate inančių  metų  planą  į rašyt i  paslaugų  gerin imo  ir  tobul in imo

priemones, s iekt inus rezultatų rodik l ius.

45.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  matuoja  paslaugų  gavėjų  i r  v isų

suinteresuotųjų  šal ių  pasi tenkin imą  remdamasis  v idaus  i r  (arba)  išorės

vert in imu.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugų rezultata i  at i t inka 

šį  EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

REZULTATAS   Įsta iga  nuo  2019  m.  t inkamais  rodik l ia is  matuoja  pasi tenkin imo

paslaugomis  rezul tatus.  Įsta iga  pr istato  apklausos  būdu  nustatytą  paslaugų  gavėjų

pasi tenkin imą  užimtumo  paslaugomis  2019-2020  m.  2020  m.  pasi tenkin imas

rankdarbių  užsiėmimais  padidėjo  14  proc. ,  muzikin iu  užimtumu  -  7  proc. ,  f iz ine

veik la  -  14  proc. ,  o  re laksaci jos  organizavimu  net  29  proc.  Tik  sta lo  žaid imais

pasi tenkin imas iš l iko toks pat -  57  proc.   

Paslaugų  gavėjų  tėvų/globėjų  anket inės  apklausos  būdu  yra  klausiama,  ar  j ie

patenkint i  te ik iamomis  paslaugomis.  2019  m.  patenkint i  paslaugomis  buvo  93  proc.

paslaugų gavėjų tėvų/globėjų,  o 2020 m. – 100 proc.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

46.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas   te ik ia  pr ie inamą,  lengvai  suprantamą

informaci ją apie užf iksuotus rezul tatus,  įskai tant  apklausų rezultatus.
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Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugų rezultata i  at i t inka 

šį  EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

REZULTATAS     Įsta iga  tur i  rezul tatus,  kur ie  rodo  paslaugų  gavėjų,  jų  tėvų/globėjų  i r

darbuotojų  veik los  rezul tatų  suprat imą  2019-2020  m.  Darbuotojams  2020  m.

rezultatų  aprašymai   buvo  išsiųst i  el .  paštu  i r  paprašyta  susipažint i .  Vėl iau,  per

susir inkimą  2020  m.  kovo  mėn.  rezul tata i  buvo  aptart i  i r  paprašyta  įvert int i  jų

suprat imą.  Paslaugų  gavėjų  tėvams/globėjams  rezultata i  buvo  išsiųst i  e l .  paštu,

netur int iems  el .  pašto  –  pasiū lyta  su  ja is  susipažint i  įs ta igos  interneto  svetainėje.

Tėvai/g lobėjai  apie  veik los  rezul tatų  suprat imą  buvo  apklaust i  te lefonu.  Vis i  100

proc.  -   tėvai /g lobėjai  i r  darbuotoja i   -  i r  2019  m.,   i r  2020  m.  suprato  pateiktus

veik los  rezul tatus.  Paslaugų  gavėjų,  supratusių  veik los  rezul tatus  2019  m.  buvo  9

proc.,  o 2020 m.  -  46 proc.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  tobul int i  veik los  rezul tatų  pr istatymą  paslaugų  gavėjams  j iems

suprantamais būdais.    

47.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas   aktyvia i  p lat ina  informaci ją  apie  organizaci jos

verslo  i r  te ik iamų  paslaugų  efektyvumo  rezultatus  personalui ,  paslaugų

gavėjams ir  v isoms svarbioms suinteresuotosioms šal ims.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Darbuotoja i  su  įsta igos  veik los  ataskaita  supažindinami  per  susir inkimą  kiekvienų

metų  pradžio je,  o  su  paslaugų  te ik imo  rezultata is  supažindinami  juos  aptar iant .

Taip  pat  darbuotojams  pr imenama,  kad  su  veik los  rezul tata is  gal ima  susipažint i

įs ta igos  interneto  svetainėje.  Paslaugų gavėjai  su  veik los  rezul tata is  supažindinami

nedidel ių  susir inkimų  metu.  Įsta igos  partneria i  su  veik los  rezul tata is  supažindinami

informuojant  juos  el .  paštu.   Steigėju i  –  Savivaldybei  –  pagal  nustatytą  tvarką
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veik los ataskaita yra te ik iama kasmet,  Savivaldybės taryba ją svarsto i r  patvir t ina.   

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

48.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  apibrėžia  i r  įgyvendina  nuolat in io  paslaugų

teik imo rezultatų gerin imo sistemą, darbo i r  mokymosi būdus.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Įsta igoje  yra  patvir t inta  Nuolat in io  tobul in imosi  i r  mokymosi  s istema,  kur i

reglamentuoja  paslaugų   p lanavimą,  paslaugų  te ik imo  procesą,  veik los  rezul tatų

anal izę,  lygin imą,  tobul in imosi  veiksmus.  Įvardytą  s istemą  naudoja  vadovai  i r

darbuotoja i ,  tačiau  įsta igos  planuose  neatsispindi  tobul int in i  rodik l ia i .   Planuojant

veik las  i r  paslaugas,  jas  te ik iant,  vert inant  rezul tatus  i r  numatant  pr ior i tetus

ateinančiam  la ikotarpiu i  dalyvauja  v isas  įsta igos  kolektyvas,  į t raukiami  paslaugų

gavėjai ,  partneria i ,  naudojama apibendrinta  informaci ja iš  ISGP ir  paslaugų kokybės

vert in imo.  Indiv idualūs  veiksmai  paslaugų  gavėjų  gyvenimo  kokybei,  įgal in imui

gerint i  nusimatomi  indiv idual iuose paslaugų gavėjų planuose. 

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  į  įs ta igos  met in ius  planus  į t raukt i  tobul in imo  veik las,  kur ios

gerintų praėjusių metų paslaugų te ik imo rezultatus.   

49  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  tur i  in formaci jos  te ik imo  mechanizmus,  kad

suprastų  būsimus  paslaugų  gavėjų,  personalo,  f inansuotojų  i r  suinteresuotųjų
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šal ių poreik ius.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugos at i t inka šį  

EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

Paslaugų  gavėjų  poreik ius  darbuotoja i  aiškinasi :  nagrinėdami  iš  k i tų  inst i tuci jų

gautus  dokumentus,  stebėdami  paslaugų  gavėjus,  kalbėdamiesi  su  paslaugų

gavėjais  i r  jų  tėvais/g lobėjais,  p i ldydami  poreik ių  vert in imo  formas.  Lankytojų

tėvai/g lobėjai  interviu  metu  patvir t ino,  kad  darbuotoja i  jų  te iraujasi  apie  lūkesčius.

Pageidavimai  dažniausia i  išsakomi  žodžiu.  Yra  gal imybė  pasiū lymus  pateikt i

pasiū lymų  dėžutėje  i r  e l.  paštu.  Personalo  lūkesčia i  išsakomi  k iekvieną  penktadienį

vykstančių  susir inkimų  metu  i r  met in ių  pokalbių  su  vadovu  metu.

Finansuotojo/ste igėjo  lūkesčia i  įs ta igos  vadovui  išsakomi  met in io  pokalbio  metu  i r

der inant  ate inančių  metų  įsta igos  planą.  Taip  pat  savivaldybės lūkesčia i  įs ta igai  yra

išsakomi  savivaldybės Socia l in ių  paslaugų plano  rengimo metu  –  aptar iama įsta igos

teik iamų paslaugų vieta v isos savivaldybės te ik iamų socia l in ių paslaugų kontekste.  

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama  nustatyt i  tvarką,  kaip  regul iar ia i  gaut i  in formaci ją  apie  paslaugų

gavėjų tėvų/globėjų lūkesčius i r  juos tenkint i .  

50.  Socia l in ių  paslaugų  te ikėjas  imasi  ger in imo  in ic iatyvų  lygindamas  požiūr ių

efektyvumą,  paslaugų  te ik imo  rezultatus,  veik lą  i r  paslaugų  gavėjų  gautus

rezultatus.

Auditor iaus pastaba: 1 2 3 4 5

<Social in ių paslaugų te ikėjų paslaugų rezultata i  at i t inka 

šį  EQUASS vert in imo lentelės kr i ter i jų>
x

Informaci ja apie rezul tatus

REZULTATAS   Įsta iga  2020  m  pasi lygino  savo  veik lą  su  ki tos  savivaldybės  Dienos

centru,  ta ip pat  skir tu  neįgal iems žmonėms.  Lyginamas buvo paslaugų gavėjų  te is ių

užt ikr in imas,   jų  į t raukimas  į  paslaugų  planavimą,  te ik imą  ir  vert in imą,  paslaugų

tęst inumas i r  socia l inės  atsakomybės veik los.  Iš  pasi lygin imo Dienos centras  įd iegė
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tokius patobul in imus:  taupant  popier ių  nuo 2021 m.  ataskaitos i r  ISGP yra pi ldomi  i r

saugomi  e lektroninėse  la ikmenose,  pirmą  kartą  organizuota  įsta igos  apl inkos

tvarkymo akci ja,  su organizaci jomis-partneria is  pradėtos f iz in io  aktyvumo paslaugos

paslaugų  gavėjams,  Kėdainių  Dienos  centro  lankytoja i  messenger  pagalba

bendrauja  su  ki tos  savivaldybės  Dienos  centro  lankytoja is  i r  p lanuoja  bendrus

renginius ate i ty je.   

Pasiū lymai  pokyčiams ir  tobulė j imui

Rekomenduojama kasmet pasi lygint i  veik lą su ki tomis socia l in ių paslaugų įsta igomis

ir  tobul int i  paslaugų organizavimą ir  te ik imą.
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3. Audito rezultatų ataskaita

Įvert in imas  atspindi  Kėdainių  bendruomenės  socia l in is  centro  dabart inę  padėt į

Socia l in ių paslaugų sr i ty je L ietuvoje.

Įvert in imas  yra  gr indžiamas  Socia l inės  paslaugos  te ikėjo  EQUASS  vert in imo

sistemos. 

EQUASS Kokybės principas Įvertinimas

Lyderystė 4,00

Personalas 4,29

Teisės 4,00

Etika 4,00

Partnerystė 4,00

Dalyvavimas 4,29

Orientacija į  asmenį 4,57

Kompleksiškumas 4,00

Orientacija į  rezultatus 4,33

Nuolatinis gerinimas 4,00

Viso 41,48
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4. Apibendrinamosios pastabos

Equass  kokybės  sistema  buvo  diegiama  Kėdainių  bendruomenės  socia l in io  centro
Social in ių  paslaugų  neįgal iesiems  padal in io  Dienos  centre.  Dienos  centrą  lanko
proto  i r  kompleksinę  negal ią  tur intys  asmenys,  dauguma  jų  yra  su  sunkia  negal ia.
Paslaugų  kokybės  sistemai  d iegt i  buvo  sudaryta  formal i  d iegimo  grupė,  kur i  buvo
atsakinga  už  dokumentų  parengimą  ir  jų  pr istatymą  darbuotojams  bei  paslaugų
gavėjams.  Dienos  centre  buvo  naujai  sukurt i  dokumentai ,   apibūdinantys  požiūr į  į
paslaugų  gavėjų  gyvenimo  kokybės  gerin imą,  jų  įgal in imą,  į t raukimą  į  paslaugų
planavimą  ir  vert in imą.  Būt inybė  siekt i  paslaugų  te ik imo  rezultatų  suaktyvino
diskusi jas  apie  ta i ,  kas  yra  t ikr ie j i  paslaugų  te ik imo  rezultata i .   Equass  kokybės
sistemos  diegimo  metu  darbuotoja i  įvert ino  savo  anksčiau  ta ikytą  h iperglobos
požiūr į   -  atrado i r  įvert ino jų gal ias i r  gebėj imus. 

Dienos centro paslaugos neįgal iesiems at i t inka Equass kokybės sistemos pr incipus,
ats iskle idė  aiškus  Orientaci jos  į  asmenį  i r  Dalyvavimo  pr incipų  ta ikymas.   Equass
kokybės  sistemos  diegimo  metu  buvo  pradėt i  ta ikyt i  nauj i  poreik ių  vert in imo,
į t raukimo  į  paslaugų  planavimą  ir   paslaugų  vert in imą  metodai.  Pr i ta ikytos
priemonės negebant iems kalbėt i  i r  skai tyt i  paslaugų gavėjams.   Dienos centras nuo
2019  m.  pradėjo  matuot i  kokybinius  paslaugų  te ik imo  rezultatus  i r  ta i  at l iko  gerai ,
darbuotoja i  supranta daugumos rezultatų d inamikai  į taką darančius veiksnius.  

Viz i to  metu  Dienos  centras  sudarė  atv iros,  bendradarbiaujančios  įsta igos  įspūdį.
Paslaugų  gavėjai  aktyvia i  dal inosi  j iems  pat inkančios  veik los  rezul tata is  –  rodė
savo  rankdarbius,  demonstravo  gebėj imus.   Darbuotoja i  d idžiuodamiesi  pr istatė
ta ikomus  paslaugų  gavėjų  įgal in imo,  į t raukimo  metodus,  drąsia i  d iskutavo  apie
paslaugų   te ik imo  būdus  i r  pr iemones,  demonstravo  kūrybiškumą  organizuojamose
užimtumo veik lose.  Viz i to metu jautėsi ,  kad dirbama komandinio darbo pr incipu.  

Įvert inus  Dienos  centro  dokumentuose  išdėstytą  požiūr į ,  paslaugų  te ik imo  prakt iką
ir  pasiektus  2019-2020  m.  rezul tatus,  įsta igai  te ik iamos  rekomendaci jos  patobul int i
dokumentus  –  Kokybės  pol i t iką,  Kompetenci jų  tobul in imo  bei  Saugos  i r  sveikatos
planus,  Prašymų  ir  skundų  nagrinėj imo  tvarką,  aprašyt i  pr ivatumo  ir  orumą
užt ikr in imą  Dienos  centre.  Kad  būtų  užbaigtas  nuolat in io  tobul in imo  ir  mokymosi
cik las,  rekomenduojama  į  įs ta igos  ateinančių  metų  planą  į rašyt i  paslaugų  gerin imo
ir  tobul in imo  pr iemones,  s iekt inus  rezultatų  rodik l ius.   Paslaugų  te ik imo  prakt ikoje
rekomenduojama tęst i  paslaugų gavėjų supažindin imą su jų te isėmis j iems pr i imt inu
būdu,  organizuot i  konsultavimo  paslaugas  paslaugų  gavėjų  tėvams/globėjams,
aktyviau  dalyvaut i  projekt inėje  veik lo je  i r  užmegzt i  kontaktus  su  art imiausia
bendruomene. 

Kėdainių  bendruomenės  socia l in io  centro  Dienos  centro  te ik iamos  paslaugos
at i t ik t ies  Equass  2018  pr incipams  audito  metu  sur inko  41,48  balo.   Požiūr is,
įgyvendinimas ir  rezul tata i  at i t inka 2  EQUASS vert in imo lygį .  

Rasa Laiconienė

2021 m. gegužės 11 d.

Vi ln ius 
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