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Подход – с много заинтересовани страни 

Няма предписания 

Измеримост 

Самооценка 

Външна верификация  

EQUASS – концепция за Качество 

Европейски изисквания към качеството 



EQUASS: Разпространение 

12 страни 

 

495 сертифицирани организации 

 

900 места за предоставяне на 

услуги 

 

128,000 потребителя 

 

24,500 персонал 

 

90 одитора 

 



Европейска Рамка за 

Качество на социалните 

услуги 

Европейска Референтна 

Рамка за осиугуряване на 

качеството на проф. 

обучение 

Вдъхновение:  

Европейски Рамки за Качество 



Няма предписания 

Един начин на 

работа в 

отговор на 

изискванията 

Различни начини на 

работа в отговор на 

изискванията по 

качеството  



Подходи по отношение на качеството 

‘научен’ 

Dr Monica Dowling: An empowering approach to measuring quality in social care services in England 

Традиционен 

Воден от потребителите 

Много заинт.  

страни 

Управленски 



Консултитране със заинтересовани 

страни  

2000 – 2006 – 2010 ...  



Предоставяне на 

качествени услуги 

Партньорство 

Добро Управление 

У-ние на процеси 

Ориентираност към 

резултатите 

У-ние на ресурсите 

Систематични 

подобрения 

Чов. Ресурси У-ние на качеството 

Права Етика Личността в центъра Цялостен подход 

Принос към обществото Участие Качество на живота Включване 

Мулти-дисциплинарен 

подход 

Конкурентноспособ

ност 





Потребители на 

услуги  

Доставчици на  

услуги 

Социални 

 партньори  

Финансиращи 

Funders 

Ангажирани с 

 политически 

решения 

 

Подход, който обединява усилията 

на много заинтересовани страни   

http://www.easpd.org/


Рамка на EQUASS 

Права 

Личността в центъра 
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Измерими 

Индикатори за изпълнение  

Принципа на       

качеството 

50 критерия 

Quality Assurance in VET and Higher education for improving their permeability  

Joint seminar, Brussels 22-23 October 2013 

 



Външна верификация 

Преглед на документите  Интервюта 



Пример 1 

ЛИДЕРСТВО: Организациите, които предоставят социални услуги показват 

лидерство в социалния сектор в рамките на организацията в социалния сектор 

чрез добро управление  и в общността като цяло чрез промотирането на 

положителни модели, предизвкване на ниските очаквания, насърчаване на 

най-добрите практики, промотиране на по-ефективното използване на 

ресурси, вдъхновяване на иновацията, и подпомагане на създаването на по- 

отворено и включващо общество. 

Критерий 1:  

Доставчикът на социални услуги формулира, документира и иапълнява ценностите на 

мисията и визията при предоставянето на услуги  

Индиикатори за ефективност Метод на верификация 

1. Доставчикът на социални услуги е документирал своята : 

а. Визия  

б. Мисия  

в. Корпоративни ценности   

 

Преглед на документите 

2. Екипът е информиран за:  

а. визията  

b. мисията 

c. Корпоративните ценности на доставчика на социални услуги  

 

Интервюта 



Пример 2 

ПРАВА: Организациите-доставчици на социални услуги за ангажирани с това да 

опазват и промотират правата на потребителите на техните услуги, по 

отношение на еднаквите възможности, еднаквото отношение и свобода на 

избора, самоопределяне и еднакво участие. Организациите, които предоставят 

социални услуги гарантират информирания избор и прилагането на не-

дискриминиращи  и позитивни действия в услугите си. Този ангажимент е ясно 

видим във всички елементи от развитието и предоставянето на услугата и в 

ценностите  на  доставчика на социални услуги. 

Критерий 15: 

Доставчикът на социални услуги се уверява, че правата на потребителите на услуги се 

спазват, по начина, по който са описани В Хартата на Правата на потребителите, която се 

базира на Хартата на ЕС за Основните Права, Еврорейската Конвенция за Защита на 

Човешките Права и Основни Свободи на Съвета на Европа и други международни 

конвенции за човешките права, особено онези, одобрени и промотирани от Обединените 

Нации.  

Индикатори за доказателство  Методи за верификация 

29. Доставчикът на социални услуги е документирал: 

a. Харта за правата на потребителите 

б. Харта, която съответства на межд. Конвенции за чов. права   

 

Преглед на документи 

30. Целият персонал, в т.ч. и  добррволците са информирани за 

правата из адълженията на потребителите.  

 

Интервю 



Пример 3 

RIGHTS: Организациите – доставчици на социални услуги за ангажирани със 

защитата и промотирането на правата на потребителите, като това включва 

предоставянето на еднакви възможности, еднакво отношение и свобода на 

избора, самоопределяне и еднакво участие. Организациите – доставчици на 

социални услуги гарантират, че потребителите им взимат информирани решения, 

а дейността им е недискриминираща и положителна – във всеки етап от 

предоставянето на услугата. Този ангажимент присъства от всеки елемент от 

социалната услуга: от самото й създаване, до предоставянето й и отразява 

ценностите на доставчика на социални услуги. 

Критерий 16: 

Доставчикът на социални услуги информира потребителите за правата и задълженията му, 

най-вече когато се касае за еднакво отношение според възраст, увреждане, пол, раса, 

религия или убеждения и сексуална ориентация, преди получаването на услугата.  

Индикатори за ефективност Метод за верификация 

31. Доставчикът на социални услуги може да докаже, че информира 

потребителите за правата и задълженията им.  

Преглед на документите и 

инетрвюта 

32. Потребителите са информирани за правата и задълженията си.  Интервюта 



Насърчава развитието на социалния сектор като ангажира 

доставчиците на социални услуги да работят за качественото и 

непрекъснато подобряване, и като гарантират на потребителите 

едно и също качество на услугите в цяла Европа. 

Обучение Консултиране Признание/ 

акредитация  



Процес  

• Самооценка (с външен консултант) 

• Вътрешен одит (пpеглед на процесите) 

• Тестов одит (преглед на документацията и интервюта) 

• Външен одит  

- 50 % от индикаторите трябва да се разкрият с 

документацията 

- 6 % от индикаторите се показват в интервютата 

- 44 % от индикаторите могат да се разкрият в 

документацията и/или  интервютата. 

 



Самооценка  



Метод на самооценка 

обхват 

Въпросник за 

самооценка 

Статистически 

анализ 

Профил и 

препоръки 

Среща за постигане на консенсус 

//localhost/Users/guusvanbeek/Documents/EQUASS/EQUASS Europe/Certification programmes/Assurance 2012/Consultancy EQUASS 2012/English/EQ-ASS_APP_031SLF_ENSSGI2012-Assurance Self Evaluation.xlsx
//localhost/Users/guusvanbeek/Documents/EQUASS/Projects/Prime/self-evaluation/Consensus meeting report Centerkontura.doc


Изпълнение 



Профил на EQUASS и план за изпълнение 
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Recommendation What Who When 

1. Document your cooperate values Already presented to the staff. 

Documentation was prepared 

and sent to the staff in May 2012. 

Plan is to repeat information on 

the Meeting in September 2012. 

 

Management 

 

 

 

11.5.2012 

 

September 

2012  

2. Inform and discuss with staff your vision statement Already presented to the staff. 

Documentation was prepared 

and sent to the staff in May 2012. 

Plan is to repeat information on 

the Meeting in September 2012 

Management 11.5.2012 

 

 

September 

2012 

	



Рамка на EQUASS и сертифициращи програми 

Права 

Личността е в центъра 

Цялостност 

Партньорство 

Участие 
Ориентираност към резултатите 

Етика 

Лидерство 

Непрекъснато Подобряване 
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Процес на изпълнение 

1. самооценка 

1. Въпросник 

2. Методология 

3. Отчитане 

2. Планиране 

3. Изпълнение 

4. Вътрешни одити 

1. Методология 

2. Обратна връзка от вътрешния одит  

5. Тестов одит 

1. Методология 

2. Обратна връзка от тестовия одит 

6. Външен одит 

1. Апликационна форма 

2. Посещение на място 

3. Обратна връзка от одита  (отчет) 

 

Documentation  

review 
Interviews 

 

Отчет 

 

Валидиране 

Кандидатура Чеклист + 

+ 

Критерии ? 

 

Подобрения 

 

NO 

ДА 

Отчет от одита 

Верификация  

Тестов одит 

Вътрешен одит 

Изпълнение 

Готови? 

 

Подобрения 

 

Планиране 

Готови ? 

Самооценка 

Отчет от одита 

План за изпълнение 

Профил и препоръки 

НЕ 

ДА 

ДА 

НЕ 
 

Подобрения 

 

Отчет на напредъка 

../../../../../Users/Guus%20van%20Beek/Documents/EQUASS/Certifications/EQUASS%20Assurance/2010/Portugal/Assol/Application%20form%20(Prometheus)%20ASSOL%20Site%20Visit%20Auditoria.xlsx
//localhost/Users/guusvanbeek/Documents/EQUASS/EQUASS Europe/Certifications/EQUASS Assurance/2011/Estonia/Kristine social center/ASUTUSE K%C3%9CLASTUSE ETTEVALMISTAMISE VORM KRISTIINE SOTSIAALKESKUS.doc
//localhost/Users/guusvanbeek/Documents/EQUASS/EQUASS Europe/Certifications/EQUASS Assurance/2011/Estonia/Kristine social center/EQUASS Assurance taotlusvorm_kristiine.xls
//localhost/Users/guusvanbeek/Documents/EQUASS/EQUASS Europe/Certifications/EQUASS Assurance/2011/Estonia/Kristine social center/Audit report ESF Estonia Kristiine Social Center.doc
//localhost/Users/guusvanbeek/Documents/EQUASS/Projects/Estonia/Pilots/Test audits/Test audits/Kristiine Social Center 1.xlsx
//localhost/Users/guusvanbeek/Documents/EQUASS/Projects/Estonia/Pilots/Test audits/Test audit 2/Testaudit_kristiine.xls
//localhost/Users/guusvanbeek/Documents/EQUASS/Projects/Prime/Improvement plans/Implementation plan Centerkontura.doc
//localhost/Users/guusvanbeek/Documents/EQUASS/Projects/Prime/self-evaluation/Consensus meeting report Centerkontura.doc
//localhost/Users/guusvanbeek/Documents/EQUASS/Projects/Prime/Improvement plans/Implementation plan Centerkontura.doc


Диаграма на процесите Medialabor 1 
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MediaLabor	ODC	 Резултати от самооценката 

Направени подобрения 

Подобрения в ход 

Януари  2012 

Октомври 2012 

окт. 2012 



Диаграма на прогреса Medialabor 2 
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MediaLabor ODC Резултат 1 – вътрешен одит  

Направени подобрения 

Подобрения в ход 

Окт. 2012 

Фев. 2013 

Фев. Feb. 2013 



Диаграма на процесите Мedialabor 2 (тестов одит) 
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Диаграма за външния одит MediaLabor 
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Заинтересовани страни от EQUASS 

• Кандидати за сертифициране по EQUASS 
Доставчици на социални услуги в Европа 

 

•Комитет, който присъжда акредитацията по EQUASS 
Взима решения за: 

• Промени в системата/процедурите 

• Критерии за присъждане на акредитации 

• Номиниране на одитори 

• Сертифициране на кандидати 

 

• Одитори по EQUASS 
• Одитират съответствието със Системата и отличните постижения  

• 3-годишна валидност 

• Обучение и практика 

 

• Консултанти по EQUASS 
• Съответствие по EQUASS и отлични постижения по Системата 

• Програма за пилотиране на съответствието 



Участници в EQUASS 

 

• Местни организации, лицензирани да одитират по EQUASS  
В момента – в 6 страни (Естония, Германия, Литва, Норвегия, Португалия и 

Словения) 

• Координират процеса на одитиране на съответствието към EQUASS 

 

• Офис на EQUASS: Основен офис, разположен в Брюксел 
• Координира стратегията по прилагане на EQUASS и гарантира изпълнението й 

•Координира одитите за отлични постижения спрямо EQUASS (в Европа) 

+одитите за съответствие към EQUASS за страните, в които няма местни 

представителства 

•Обучение и консултиране 

 

• Основна консултативна група по EQUASS 
Обсъжда и предлага: 

• Развитие / подобряване на системата EQUASS, на процедурите и контрола на 

качеството 

• Създаване/подобряване на услуги 

• Структурни подобрения 
 

 



1. Сертифициране на съответствието към критериите 
за качество на социалните услуги  

2. 50 критерия 

Според 10 принципа на качеството 

Според външна европейска рамка за съответствие със 
критериите за качество  

Според основните елементи на системата за управление на 
качеството   

Според измерими индикатори за ефективност на системата 

Баланс между социалния и бизнес модела 

3. Независим външен одит 

4. Присъжда се за период от 2 години 

Съответствие към EQUASS 



1. Сертифициране на отличните постижения в 
социалните услуги  

2. 50 критерия 

Според 10 принципа за качеството 

Според Европейската Рамка за Качество 

Според основните елементи на системата за управление на 
качеството 

 Трябва да демонстрира измерими резултати, позитивни 

развития, съпоставка с постиженията на конкуренцията и най-

добри практики за период от 3 години 

3. Независим външен одит от 2-ма одитора 

4. Присъжда се за период от 3 години 

Отлични постижения по EQUASS 



Разпространение на EQUASS  

към 2014 



Разпространение на EQUASS 

 

•1 от 2-те официално признати системи за 

сертифициране, препоръчвани от NAV (Министерствно 

на Труда) в Норвегия 

 

• Призната система за управление на качеството в: 

Норвегия, Португалия, Естония, Словения, Холандия 

 

•Funding:   
• ЕСФ – в Естония и Потругалия 

• Финансиране от Министерството и обществено финансиране в 

Литва и Словения 

• Собствено финансиране / инициативи в Германия, Щвеция, 

Ирландия, Франция, Гърция  

• Пилотни проекти в Италия и Холандия 



2013: ползи от сертифициране по 

EQUASS:  обратна връзка от клиентите  

 

• 98%*: подобрени системи за вътрешно 

управление на организацията 

 “С помощта на EQUASS, вече сме организацията, която 

непрекъснато търси да подобри дейността сии има стратегия 

за подобряване на своите процеси и услуги.” 

 

• 87%*: ползи за потребители, при връзките с 

екипа и външни партньори 

 “Задоводлството на нашите потребители е начална и крайна 

точка на нашия цикъл на непрекъснато подобряване.” 

 

* % от количествени отговори 



Ползи от сертифицирането по системата 

EQUASS за 2013:  Обратна връзка от клиенти 

 

• 24%*: Въшно валидиране / признание 

 “Знакът EQUASS ни позволява да се представим като 

организация, която заслужава доверие в обществото, така 

мобилизираме подкрепата на онези, които са заинтересовани от 

дейността ни” 

 

• 21%*: По-значително съсредоточаване върху орг. 

характеристики – мисия / визия  

 “Организацията е по-съсредоточена върху постигане на целите 

си. Всички. Целият екип работи в тази насока.” 

* % от количествените отговори  



Въпроси? 

 

 

 

Мари Дюбост 

Координатор на EQUASS – Европейска Платформа по Рехабилитация 

equass@equass.be 

www.equass.be 

@EQUASS_Europe 

mailto:equass@equass.be
http://www.equass.be/

