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ECC žymė parodo, kad kursai ir 

mokymo medžiaga yra suderinti su 

BESCLO turiniu.

 Kas yra ECC?
ECC (European Care Certificate) yra Europos socialinės 

priežiūros sertifikatas, sukurtas remiant Europos Sąjungos 

“Mokymosi visą gyvenimą” programai ir bus susietas su 

Europos kvalifikacijų sistema. Šiuo metu ECC sertifikatai 

išduodami penkiolikoje ES šalių, tačiau siekiama, kad ECC 

apimtų visas ES valstybes. ECC sertifikato išdavimas yra 

reglamentuojamas ECC valdybos, tarptautinės agentūros, 

atsakingos už ECC sertifikato naudojimą ir populiarinimą. Šis 

sertifikatas buvo sukurtas, siekiant paskatinti darbuotojų 

mobilumą visoje Europoje ir sukurti vieningą požiūrį į 

socialinės priežiūros paslaugas. 

Norėdami gauti Europos socialinės priežiūros sertifikatą, 

kandidatai turi išlaikyti Europos Sąjungos standartų egzaminą. 

Šį egzaminą sudaro beveik 100 klausimų, kurie padeda 

atskleisti kandidato žinias apie Pagrindinius Europos socialinės 

priežiūros mokymosi rezultatus (BESCLO – Basic European 

Social Care Learning Outcomes). Europos socialinės priežiūros 

sertifikatas įrodo, kad kandidatas turi minimalias žinias, 

reikalingas saugiam darbui socialinės priežiūros sektoriuje. 

Darbuotojui gali būti keliami papildomi vietos mokymo arba 

kvalifikacijos reikalavimai bei gebėjimas kalbėti šalies, kurioje 

bus dirbama, kalba. .  

 ECC sertifikatas yra atviras visiems
 Norintiems gauti ECC sertifikatą ir pretenduoti į Europos 

socialinės priežiūros darbo vietą darbo patirtis socialinės 

rūpybos sektoriuje nėra būtina

 Kandidatas į ECC sertifikatą privalo būti ne jaunesnis nei  

16 m. ir turėti šalies, kurioje laikomas egzaminas, kalbos 

raštingumo (skaitymo ir rašymo) pagrindus. 

 Kas yra BESCLO?
BESCLO - tai pagrindiniai Europos socialinės priežiūros 

mokymosi rezultatai. BESCLO mokymasis yra pagrįstas 

kitokiomis vertybėmis, negu senosios socialinės rūpybos 

modelis. Čia pagrindinis dėmesys skiriamas žmogaus teisių 

vystymui socialinės priežiūros paslaugų pagalba. BESCLO 

remia naują požiūrį į žmones su negalia ir specialiais poreikiais, 

kuris numatytas ir JT neįgaliųjų žmonių teisių konvencijoje. 

Pristatomos aštuonios pagrindinės BESCLO socialinės priežiūros 

žinių sritys, numatytos po ankstesniojo LEONARDO projekto:

 Socialinės priežiūros vertybės

 Prižiūrimų individų gyvenimo kokybės gerinimas

 Padidintos rizikos darbas

 Socialinės priežiūros darbuotojo veiklos suvokimas

 Darbo sauga

 Pozityvus ir teigiamas bendravimas

 Smurto ir neleistino elgesio atpažinimas ir atitinkami 

prevenciniai veiksmai  

 Socialinės priežiūros darbuotojo tobulėjimas

 Kas toliau? 
Jei esate potencialus kandidatas, suinteresuotas darbdavys 

arba mokymo paslaugų teikėjas, norintis įtraukti ECC į savo 

mokymo programas ir žinoti, kaip ECC gali būti Jums 

naudingas, susisiekite su mumis interneto svetainėje. 

Papildomos informacijos taip pat galite gauti iš ECC valdybos 

arba iš ECC atstovų Lietuvoje – Lietuvos Kolpingo draugijos. 

 Kontaktai
Lietuvos Kolpingo draugija

Raguvos g.7,  LT-44275 Kaunas 

Tel. 8 37 203 610 

El.paštas: mokymai@kolping.lt

ECC valdyba: 

ECC sekretoriatas - Europos asmenų su negalia paslaugų 

teikėjų asociacija

European Association of Service Providers for Persons with 

Disabilities (EASPD) 

Av. D‘Auderghem / Ouderghemlaan 63 

1040 Brussels, Belgium 

Telefonas +32 2 2824610 

ecc@easpd.eu, www.easpd.eu

www.eccertificate.eu
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