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(Paraiškos dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės 

sistemą“ vertinimo anketos forma) 

 

 

 

 

 

 

PARAIŠKOS DALYVAUTI PROJEKTE 

VERTINIMO ANKETA  

 
Pareiškėjo pavadinimas ________________________________________________________________ 

 

Paraiškos registracijos Nr. ________ 

 

 

Pareiškėjų atitikimas reikalavimams: 

 

 

TAIP 

 

NE 

 

PASTABA (informacija apie 

atitikimą reikalavimams gali 

būti patikslinta. Pareiškėjui 

nepatikslinus informacijos ir 

neatitikus kriterijui, paraiška 

atmetama) 

Pareiškėjas pateikė valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą 

dokumentą, patvirtinantį jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, išduotą ne anksčiau kaip 60 

dienų iki paraiškų pateikimo termino 

pabaigos 

   

Pareiškėjas pateikė galiojančią licenciją 

socialinei globai teikti (taikoma 

socialinės globos paslaugų teikėjams) 

   

Pareiškėjas pateikė tik vieną paraišką 

projekto vykdymo laikotarpiu 

   

 

 

Dalykinio vertinimo kriterijai 

Maksimalus 

galimų balų 

skaičius 

Surinktų 

balų 

skaičius 

1. Motyvacija gerinti ir sertifikuoti teikiamas paslaugas remiantis EQUASS 

Assurance kokybės sistema  
Argumentuotai, logiškai ir įtikinamai pagrįsta EQUASS Assurance diegimo ir sertifikavimo 

motyvacija  

 

10  

 

 

2. Įdiegtos naujovės ir jų svarba šalies (regiono) mastu 
Įstaiga savo veikloje naudoja naujausius ir pažangiausius darbo metodus. Joje vykdomos 

novatoriškos socialinio darbo plėtros programos, tobulinami efektyvūs darbo su klientais 

(bendruomene) būdai ir metodai 

 

10   

3. Pasiekti paslaugų/veiklos rezultatai, taikant pažangius darbo metodus bei 

naujas socialinių paslaugų formas 
Įstaiga pagal savo specializaciją sėkmingai dirba jau daug metų, joje teikiamos aukštos 

kokybės socialinės paslaugos, regione ji  yra viena iš savo srities lyderių, gali parodyti 

akivaizdžius, pamatuojamus klientų poreikių atitikimo, paslaugų tikslų pasiekimo rezultatus 

 

10  
 



Dalykinio vertinimo kriterijai 

Maksimalus 

galimų balų 

skaičius 

Surinktų 

balų 

skaičius 

4. Dalyvavimas valstybiniuose ir tarptautiniuose inovacijų diegimo/plėtros 

projektuose 
Įstaiga turi patirties dalyvaudama valstybiniuose ir tarptautiniuose paslaugų tobulinimo ir 

plėtros projektuose, aktyviai dalyvauja, rengdama šiuos projektus ir juos įgyvendindama 

 

10 

 

 

5. Paslaugos sertifikuotos kokybės sistema ir/ar įstaigai suteiktas metodinės 

veiklos ar kitas statusas 
Įstaiga turi įsidiegusi ir sertifikavusi paslaugas pagal kitą valstybinę ar tarptautinę kokybės 

sistemą arba jai yra suteiktas metodinio centro, savanorius priimančios akredituotos 

įstaigos statusas  

 

10 

 

 

6. Paraiškos parengimo kokybė 
Paraiška parengta kvalifikuotai ir tvarkingai  pagal patvirtintą paraiškos pateikimo formą, 

aiškiai ir išsamiai užpildytos visos paraiškos dalys 

 

5  

 

 

7. Įstaigos juridinis statusas 
Pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo 

5  

8. Įstaigos pajėgumas įdiegti EQUASS Assurance sistemą 
Įstaigos pasiruošimas diegti EQUASS kokybės sistemą, atsižvelgiant į diegimo veiklų 

apimtis ir turimus resursus: laiko, žmogiškuosius, finansinius išteklius ir kt. 

5  

Maksimalus balas 65 X 

Vertintojo skiriama bendra balų suma X  

 

Komisijos nario komentarai 

Paraiškos stipriosios pusės 

 

 

Paraiškos silpnosios pusės  

 

 

Komisijos nario išvada (leisti/neleisti dalyvauti projekte) 

 

 

 Komisijos narys                   _____________________                               ______________________ 
                                                                       (parašas)                                                                     (vardas ir pavardė) 

 ___________________ 
                  (data) 

___________________________ 


