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Socialinio verslo forumas 2017 – Įžanginės kalbos

Darnus vystymasis, skurdo mažinimas ir socialinė partnerystė – Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministras Eitvydas Bingelis 

„SOCIFACTION“ programos patirtis ir socialinio verslo situacija Lietuvoje (Monika Juknienė, 
„SOCIFACTION“, NVO Avilys programos vadovė)

Valdžios institucijų vaidmuo gerinant socialinio verslo aplinką Lietuvoje – Raminta Krulikauskienė 
(LR Ūkio ministerija), Neringa Stroputė („Versli Lietuva“)

Etniškai mišrios bendruomenės ir integralus augimas per socialinį verslą  – Seema Chandwani, 
„Selby Trust“ (Jungtinė Karalystė) 

Socialinis verslas ir pažeidžiamų grupių integracija  – Nils Phillips,  Centrum för Publikt 
Entreprenörskap (Švedija)

Diskusija: Socialinės partnerystės praktikos  Lietuvoje – Rima Olberkytė („VMG Mokykla“), 
Reda Kneizevičienė, Vaidotas Ilgius,  „Maisto Bankas“, Jūratė Arštikaitienė, Šakių vaikų dienos 
centras  Sintautuose

Socialinis verslas ir švietimas (moderatorius Jonas Laniauskas, Vilniaus miesto savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatorius)

Diskusija: socialinio verslo aplinkos tyrimas (moderatoriai dr. Artūras Jokūbavičius, Neringa 
Stroputė)

Socialinis verslas ir kultūros paveldas (moderatorius Eugenijus Kaminskis ir Ieva Nagytė JPP 
„Kurk Lietuvai“)

Socialinis verslas ir socialinių paslaugų deinstitucionalizavimas (moderatorius, Ieva Adomaitytė-
Subačienė, Vilniaus universitetas)

Socialinis verslas ir viešosios paslaugos (moderatorius Martinas Žaltauskas, NVO tarybos 
pirmininkas)

Socialinis verslas ir įtampos mažinimas tarp bendruomenių (moderatoriai Beatričė Juškaitė ir 
Neringa Jurčiukonytė, NSII)

Socialinis verslas: inovacijos ir vaikai (moderatorius Jurgita Ribinskaitė-Glatzer, SOCIFACTION, 
Geri Norai LT partnerė)

Darbo grupė: socialinio poveikio matavimas (moderatorė Andželika Rusteikienė, Geri Norai LT 
partnerė, socialinio verslo praktikė)
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Socialinio verslo forumas 2017 
Įžanginės kalbos

Šiais metais organizuotas jau ketvirtasis socialinio verslo 
forumas Lietuvoje, kurio pagrindinis tikslas buvo: paaiškinti 
socialinės partnerystės tarp valdžios ir socialinio verslo idėją 
Lietuvoje, toliau kurti palankią aplinką socialiniam verslui.

Šis vienos dienos renginys į vieną auditoriją sukvietė sociali-
nio verslo ekspertus, akademikus, ir socialinius verslininkus 
iš Lietuvos ir užsienio, jie diskutavo apie paskutines socialinio 
verslo tendencijas Lietuvoje ir galimybes šio sektoriaus plė-
trai. Pagrindinė tema buvo socialinė partnerystė – santykiai 
tarp socialinio verslininko, bendruomenės, kurioje jis veikia, 
ir vietos valdžios. 

Ši tema nagrinėta pranešimuose, diskusijose ir darbo grupė-
se. Pagrindinės trys nagrinėtos temos:

1. Socialinio verslo klimatas Lietuvoje, socialinio verslo 
akseleratoriaus, programos „SOCIFACTION“ patirtis 
Lietuvos regionuose.

2. Socialinis verslas kaip įrankis spręsti visuomenės ar socia-
lines problemas – gerieji pavyzdžiai.

3. Socialinio verslo ir vietos savivaldos santykiai – kaip 
sukurti efektyvią partnerystę?

Šioje konferencijoje pradėti identifikuoti Lietuvoje egzistuo-
jančių socialinių partnerysčių tipai, analizuojant geriausias 
socialinio verslo praktikas ir jų potencialą, sukoncentruojant 

dėmesį į vietinių organizacijų ir socialinių verslų savarankiš-
ką sprendimų priėmimą ir savarankišką valdymą.

Daugiausia dėmesio skirta toms savivaldybėms, vietovėms, 
kuriose stingama aiškios socialinį verslą apibrėžiančios 
politikos, taip pat tolimesniems numatomiems veiksmams 
(regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu) dėl socialinio verslo 
plėtros Lietuvoje. 

Forumo tikslinė auditorija: socialiniai verslininkai, kurie 
jau sukūrė arba planuoja netolimoje ateityje pradėti savo 
verslą, vietos bendruomenių atstovai, vietos veiklos grupių 
(VVG) atstovai, nevyriausybinių organizacijų, valdžios, 
savivaldybių atstovai, verslininkai ir akademikai.

„Socialinio verlslo forumo 2017“ ataskaita parengta pagal 
forumo transliacijos įrašą ir darbo grupių užrašus. 

Tekstą į anglų kalbą išvertė Inga Labutytė-Atkočaitienė, 
redagavo ir formatavo – Phil Tulba.  Redaktorių ir vertėjų 
siekis buvo perteikti kalbėtojų bei darbo grupių dalyvių 
požiūrį. Jei tekstuose yra klaidų, jos yra netyčinės. 

Sveikinimo kalbos 
Ataskaitoje pateikiamos kalbėtojų sveikinimo kalbų san-
trumpos 
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Mindaugas Sinkevičius 
Ūkio ministras

Ministras atidarymo kalboje akcentavo, jog šiandien dinamiško-
mis verslo ir socialinės aplinkos sąlygomis neišvengiamai atsiranda 
naujų verslo ir visuomenės bendradarbiavimo formų. Jis pridūrė, 
jog socialiniam verslui ir neišnaudotoms jo galimybėms pastaruoju 
metu daugėja dėmesio tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniu 
mastu.

Kalbėdamas ministras įvardijo svarbiausią 2017 metų Sociali-
nio verslo forumo tikslą – išplėtoti socialinės partnerystės vi-
ziją Lietuvoje ir pradėti kurti tam reikiamas prielaidas. Jo nuo-
mone, tai nusako pačią socialinio verslo idėjos esmę ir prigimtį. 
Socialinio verslo atstovai turi idėjų, kaip išspręsti vieną ar kitą 
visuomenės, miesto ar mažos bendruomenės problemą, ir 
svarbiausia – kaip tai padaryti versliai.
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Bronius Markauskas
Žemės ūkio ministras

Ministras pradėjo kalbą akcentuodamas, jog „žiniasklaida Lie-
tuvoje prisotinta skaudžių pranešimų apie Lietuvos socialinės 
politikos spragas, todėl socialiniams verslui būtina skirti daugiau 
dėmesio. Bendruomenės turi turėti galimybę ir pareigą „iš arti“ 
reaguoti į visuomenės socialinius skaudulius juos greičiau patai-
syti, labiau prisidėti prie gerovės kūrimo. Lietuvos kaimuose yra 
pakankamas žmogiškasis kapitalas, belieka suteikti tinkamą įran-
kį veikti.“

Jis pridūrė, jog Žemės ūkio ministerijos veiklos sritis yra ne vien 
žemės ūkis, bet ir kaimo vietovių plėtra, jų vystymas, gyvenimo 
kokybės gerinimas. Šalia itin svarbios žemdirbiams paramos, 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje yra nu-
matytos priemonės bendruomeniniam judėjimui skatinti, kaimo 
vietovių gerovei kurti. 

2014–2020 metais socialinio verslo temą LEADER vietos plė-
tros strategijoms įgyvendinti padiktuoja ES kaimo plėtros politi-
ka: socialinės įtraukties skatinimas, skurto mažinimas, užimtumo 
didinimas kaimo vietovėse –  šis tikslas LEADER priemonei yra 
iškeltas visos ES lygiu. 

LEADER priemonei įgyvendinti skirtas 110 mln. Eur biudžetas 
(vietos projektams įgyvendinti numatoma skirti 88 mln. Eur ir 
22 mln. Eur vietos plėtros strategijoms administruoti bei gyven-
tojams aktyvinti). 

2007–2013 metų kaimo plėtros programos įgyvendinimo laiko-
tarpių LEADER priemonės dėmesys buvo nukreiptas į infras-
truktūros kūrimą, jos gerinimą, tik mažoji dalis vietos projektų 
buvo skirta tradicinio verslo kūrimui ar plėtrai bei pirmiesiems 
bendruomeninio verslo daigams. Nepaisant to, radosi ir sociali-
nio verslo iniciatyvų užuomazgų, o tai puikus signalas, kad ben-
druomenės geba vystyti tokio pobūdžio verslus, tik joms reika-
lingas padrąsinimas ir pagalba. 

„Socialinis verslas gali tapti puikiu įrankiu kaimo vietovėse siekti 
numatytų tikslų bei sudaryti sąlygas iniciatyviems kaimo vieto-
vių žmonėms imtis veiklos, kuri kurtų geresnę socialinę aplinką 
kaimo vietovėse, įgalintų žmones savarankiškai spręsti kylančias 
ir įsisenėjusias socialines ir ekonomines problemas,“ – tokiomis 
mintimis savo kalbą užbaigė B. Markauskas. 
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Claire Lawrence 
Jungtinės Karalystės
ambasadorė Vilniuje

Sveiki atvykę į Forumą, kuris mus suburia jau ketvirtą kartą. Šis 
renginys tapo svarbia vieta politikams, socialiniams verslininkams, 
nevyriausybinių organizacijų atstovams ir socialiai atsakingų verslų 
atstovams susitikti ir aptarti idėjas.

Jungtinėje Karalystėje socialinis verslas yra sparčiai besivystanti 
verslo šaka, kurioje egzistuoja apie 70 000 tokio tipo verslų, o juose 
dirba apie 2 milijonus žmonių. Kasmet 24 milijardais svarų prisideda-
ma prie Jungtinės Karalystės ekonomikos vystymo. 

Šiandien gausi publika sufleruoja, kad ir Lietuvoje socialinis verslas 
vis dažniau suvokiamas kaip efektyvus įrankis spręsti socialinio ir 
ekonominio tvarumo problemas. Mes džiaugiamės galėdami prisi-
dėti prie tokio požiūrio skatinimo. 

Didžiosios Britanijos Užsienio ir sandraugos departamentas 
palaiko Britų Tarybą ir jos partnerius organizuojant didelio 
masto socialinio verslo programą „Socifaction“, kurios metu 
sutelkiamas dėmesys į Lietuvos regionus, programa tampa dar 
platesnių kultūrinių ryšių dalimi. Ja siekiama naujų galimybių 
socialinei sanglaudai, bendruomenių atsparumo (savarankiš-
kumo) ir atvirumo Europos vertybėms.

Tikimės, kad Didžiosios Britanijos parama socialinio verslo vei-
kloms Lietuvoje ne tik sustiprins tarpvalstybinius ryšius, tačiau 
ir nulems pozityvų pokytį, kurio šiandien visi siekiame.

Forumo programa – ambicinga: diskutuosite apie įvairias so-
cialinio verslo veiklas nuo švietimo iki socialinio verslo aplinkos 
Lietuvoje. Todėl linkiu jums produktyvios dienos ir sėkmės!
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Sveikindamas forumo dalyvius noriu pasidžiaugti, jog susi-
renkame jau ketvirtąjį kartą. Nuo 2014 metų, kuomet buvo 
surengtas pirmasis forumas, įvyko daug pasikeitimų: ne tik 
plėtėsi socialinio verslo laukas,  svarbiausia – keitėsi požiūris 
į socialinį verslą. Pavyzdžiui tie, kurie seniau vykdė socialinį 
verslą apie tai net nesusimąstydami, dabar jau žino, kaip save 
teisingai pristatyti ir kuriai verslo sričiai priskirti. 

Pastebimas ir augantis valstybės institucijų susidomėjimas 
socialiniu verslu, galima sakyti, kad bent trys ministerijos: 
Ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo bei Žemės ūkio yra įsira-
šiusios į savo darbotvarkę socialinio verslo plėtros klausimą.

Rašomos strategijos, veiksmų planai, atliekamos galimybių 
studijos. Tai reiškia, kad ši sritis jau  išeina iš nišinės veiklos ir 
kelių ar keliolikos gražių iniciatyvų būklės bei ieško savo vie-
tos tarp nacionalinio masto prioritetų.

Britų tarybai, kaip kultūrinių ryšių organizacijai, socialinis 
verslas yra reikšminga socialinės sąveikos inovacija, suke-
lianti ilgalaikes pozityvias permainas bei kurianti pasitikėjimą 
tarp įvairių žmonių, socialinių grupių ir šalių, todėl darbus 
šioje srityje sparčiai plečiame bei vykdome visame pasaulyje 
(šiuo metu 29 valstybėse). tik keli pavyzdžiai: jau apmokėme 
virš 17000 socialinių verslininkų, daugelyje šalių, tarp jų ir 
Lietuvoje, jau diegiame pamokų ciklą „Socialinio verslo pa-
ketas mokyklai“, rengiame dialogus su politikos formuotojais 
socialinio verslo srityje.

Lietuvoje drauge su mūsų partneriais šiuo metu įgyvendina-
me didelę socialinio verslo skatinimo programą – „Socifac-

tion“ (apie ją daugiau papasakos Monika Juknienė NVO Avilys 
atstovė). Čia tik noriu pabrėžti, kad ši programa, kurios veiklos 
vyksta 15 Lietuvos savivaldybių ne tik siekia prisidėti prie socia-
linių ir ekonominių problemų sprendimo (kas irgi yra labai svar-
bu). Mums socialinio verslo iniciatyvų skatinimas visų pirma 
yra būdas telkti ir stiprinti bendruomenes, padėti joms surasti 
tvarius bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos kelius. Būtent 
tokios savarankiškos bendruomenės kuria „kasdienio pilietiš-
kumo“ tinklus, iš kurių išauga visuotinė gerovė ir stabilumas.

Norėčiau pacituoti Britų tarybos generalinį direktorių Ciarán 
Devane:

„Kultūrinis ir edukacinis bendradarbiavimas atliks esminį vai-
dmenį išsaugant mūsų ilgametes sąjungas Europoje, tuo metu 
kai mes peržiūrime mūsų santykius su kontinentu. Abi pusės 
iš tiesų laimės labai daug veikdamos drauge mokslo ir tyrimų, 
švietimo ir menų srityje ir labai daug praras jeigu šie sektoriai 
bus ignoruojami arba pamiršti sutelkus visą dėmesį į ekonomi-
nes ir politines diskusijas.“

Nuoširdžiai dėkoju visiems prisidėjusiems prie forumo orga-
nizavimo. Tikiuosi, kad šis forumas taps dar vienu sėkmingu 
žingsniu link aiškaus būtinų darbų ir siektinų prioritetų supra-
timo.

Artūras Vasiliauskas
Britų Tarybos
Lietuvoje direktorius 
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Socialinis verslas man reiškia laisvę. Mes įpratę laisvę sieti su savi-
raiškos, žodžio, judėjimo laisve, ir tai yra labai svarbu. Bet aš esu tos 
kartos žmogus, kuris dar pamena planinę ekonomiką, ir pamenu, 
kokie buvo verslūs lietuviai atgavę nepriklausomybę ir atsivėrus 
sienoms. Laisvė ir atsakomybė ir yra socialinis verslas, nes tu esi 
atsakingas už kitus ir esi laisvas kurti. Nes tu nedarai penkmečio 
plano ir nepildai kažkieno programos, tavo poveikis yra būtent tas, 
kurio reikia, nes kitaip verslas tiesiog neveiks.

Socialinis verslas baugina - daug greičiau ir paprasčiau čia yra 
susimauti, nes gebėjimas parašyti paraišką, ryšiai ir draugystės 
nepadės, susimauti gali labai greitai ir tai yra gerai. Aš pati esu su-

simovusi, kai prieš kelis metus bandėme parduoti NVO ir socialinių verslų 
pagamintus produktus. Turėjome puikią komunikaciją, bet... niekas nepir-
ko, mano santaupos pradingo. Bet aš džiaugiuosi, kad rizikavome. Iš 
tos patirties gimė projektas „Socifaction“, kurio tikslas ir yra pa-
skatinti verslumą. 

Tikrai neromantizuoju socialinio verslo, jis neišspręs visų proble-
mų, daugeliu atveju reikalingos dotacijos – verslo konsultacijos ir 
ekspertinė parama.  Tačiau visiems būtų sveikiau, jeigu prisiimtu-
me daugiau atsakomybės už pinigus, kuriuos turime, ir turėtume 
daugiau laisvės kurti.

Jurgita Ribinskaitė
Glatzer, Reach for Change, 
SOCIFACTION, 
Geri Norai LT partnerė
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Eitvydas Bingelis 
Darnus vystymasis, skurdo mažinimas 
ir socialinė partnerystė – Socialinės 
apsaugos ir darbo viceministras

Darnus vystymasis – tai ne tik aplinkos apsaugos klausimas. Šis 
uždavinys tenka įvairioms Lietuvos ministerijoms, nes apima ir 
švaraus vandens prieinamumą, skurdo mažinimą, gerai funkcio-
nuojančią sveikatos apsaugos sistemą ir kitus tikslus.

Taigi darnus vystymasis – sąvoka, aktuali ir verslo sektoriui, ne tik 
aplinkosaugininkams.

Šiuolaikinė (po 1990-ųjų gimusių jaunuolių) karta vadinama 
„tūkstantmečio“ karta, taip pat Z karta daug aktyviau savo pro-
fesinėje veikloje ieško prasmės. Jie neprisiriša prie vienos darbo-
vietės ir gali keisti daug darbų iš eilės, kol pajus kuriantys poveikį, 
esantys tam tikro pozityvaus pokyčio dalimi. 

Todėl socialinis verslas jiems atrodo patrauklus – šioje srityje gali 
ir generuoti pajamas, ir savo veikla pakeisti aplinką (bent jau ben-
druomenę, kurioje veikia socialinis verslas).

Socialinis verslininkas gali rinktis iš daugybės darnaus vystymosi 
sričių: sveikatos apsaugos, senjorų priežiūros, transporto ir kitų.  
Socialinis verslas gali demonopolizuoti šiuo metu teikiamas so-
cialines paslaugas, suteikti jas perkantiems žmonėms daugiau 
galimybių rinktis. 

Viešųjų paslaugų sektorius Lietuvoje jau gerą dešimtmetį eg-
zistuoja be stambesių pokyčių. Socialinis verslas gali padėti su-
rasti naujų būdų ir naujų kelių.

Socialinis verslas nėra „stebuklinga“ veiklos forma, kurios dabar 
dauguma turėtų griebtis. Nevyriausybinės organizacijos turi 
išlikti ir veikti. 

Šiuo metu labiausiai socialinio verslo iniciatyvų laukiama soci-
alinių paslaugų srityje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
žada sudaryti sąlygas daugiau paslaugų pirkti iš socialinio verslo. 

Ministerija mano, jog būtent nevyriausybinės organizacijos gali 
dalyvauti teikiant įvairias socialines paslaugas, keliant jų kokybę. 
Jos teiktų paslaugas nebe savanoriškai, o gautų už tai pajamas, 
todėl būtų atsakingos už savo teikiamų paslaugų kokybę. 

Esant tokiai situacijai visuomenė gautų galimybę rinktis paslau-
gos tiekėją. Tai nebūtinai reikštų, kad paslauga kainuotų pigiau, 
tačiau NVO būtų suinteresuotos teikti kokybišką paslaugą. 
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Monika Juknienė, „SOCIFACTION“, 
NVO Avilys programos vadovė
Valdžios institucijų vaidmuo gerinant 
socialinio verslo aplinką Lietuvoje 

Socialinio verslo istorija Lietuvoje

– 2012-aisiais Lietuvoje įsikūrė organizacija „Geri Norai LT“, ji pra-
dėjo organizuoti „Gerų norų aukcioną“. Buvo pradėtas organizuoti 
socialinio verslo festivalis „BizZz“.

– 2013-aisiais metais prasidėjo „Gerų idėjų vakarėlio“ iniciatyva, 
pradėjo formuotis inovatorių bendruomenė. 

– 2014-aisiais nuspręsta, kad reikia socialinį verslą apibrėžiančios 
politikos. Todėl šiais metais pradėtas organizuoti socialinio verslo 
forumas, kasmet šis forumas turi skirtingą tikslą ir dėmesys skiria-
mas vis kitai konkrečiai temai. 

– 2015-aisiais Lietuvoje buvo priimta Socialinio verslo koncepcija, 
atsirado organizacija „Reach for change“ (socialinio verslo idėjos 
vaikų problemoms spręsti), veiklą pradėjo akseleratorius „Soci-
faction“ (mokymai, mentorių pagalba būsimiems socialiniams 
verslininkams).

–2016-aisiais skirtos pirmosios investicijos socialinių verslų 
startuoliams, atsirado socialinio verslo produktų platforma „Think 
So“, daugiau nei 40 regionų vietos veiklos grupių pasitvirtino savo 
veiklos strategijas (pagrįstas socialinio verslo modeliu).

– 2017-aisiais socialinis verslas jau atsirado ir vyriausybės progra-
moje, laukiama Socialinio verslo įstatymo. 

„SOCIFACTION“ socialinio verslo skatinimo programa

– Įgalino, suteikė pasitikėjimo savimi bendruomenių lyderiams, 
kad jie jaustųsi pasiruošę kurti socialinį verslą 

–Nuolat siekia palankios socialiniam verslui regioninės ir naciona-
linės politikos

–Socialinis verslas kaip tema buvo įtraukta į ugdymo progra-
mas (mokyta 5 vidurinio lavinimo ir 5 profesinio mokymo 
mokyklose, ši tema buvo integruota į ekonomikos ir verslo 
pamokas).

– Socialinis verslas turi būti matomas – todėl svarbu dalintis 
sėkmės istorijomis

Paskutiniame „SOCIFACTION“ etape dirbama su 15 
atrinktų socialinių partnerių iš įvairių Lietuvos regionų.  Juos 
individualiai konsultuoja socialinio verslo ekspertai. 

Socialinis verslas – vienas geriausių įrankių, siekiant mažinti 
socialinę atskirtį Lietuvoje

– Bendruomenės gali pasiūlyti alternatyvą savivaldybės teikia-
moms viešosioms paslaugoms. 

– Įrankiai: viešoji partnerystė, turto panaudos įstatymas, 
patikėjimo teisė, partnerystė įvairiuose projektuose. 
 
Iššūkiai ir galimybės: 
 – ES investicijos Lietuvoje nėra skirtos socialinio verslo plėtrai 
(neorientuotos į mažas, vos savo veiklą pradedančias įmones). 

–Socialinių verslų startuoliams dažnai reikia bent jau pirmino 
finansavimo (gali būti ir minimali suma). Taip pat palaikymo, 
ekspertų patarimų.

Socialinio verslo poveikio matavimas 
– Vieninga metodika, gebėjimas įvertinti (ką turime daryti?)

– Rodikliai 

– Gebėjimas iškomunikuoti kuriamą vertę
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Raminta Krulikauskienė (LR Ūkio 
ministerija), Neringa Stroputė 
(„Versli Lietuva“)
Valdžios institucijų vaidmuo gerinant 
socialinio verslo aplinką Lietuvoje

Socialinio verslo koncepcija Lietuvoje buvo priimta 2015 balan-
džio 3 dieną. 

Socialinio verslo bruožai: 

1. Socialinis verslas privalo turėti socialinį tikslą, gaminti prekes 
ar paslaugas bendruomenės nariams ir turėti ilgalaikę veiklos 
perspektyvą. Pagrindinė tokio verslo varomoji jėga yra žmonių 
poreikiai, kurių rinka ar viešosios paslaugos negali patenkinti.

2. Socialinis verslas turi specifinį valdymo modelį: suinteresuo-
tos šalys, darbuotojai, nariai ar bendruomenė dalyvauja verslo 
valdyme.

3. Pelnas turi būti investuojamas atgal į verslą ar tos pačios or-
ganizacijos veiklą.

4. Socialinis verslas yra nepriklausomas nuo valstybės ir savival-
dybių institucijų bei įstaigų, viešojo sektoriaus organizacijų ir kitų 
organizacijų. Jis tiesiogiai susijęs su ūkine komercine veikla:

      Teikiant paslaugas ir/arba prekes, skirtas socialinėms rei-
kmėms (pavyzdžiui, būsto, sveikatos priežiūros, pagalbos pagy-
venusiems asmenims ar neįgaliesiems, pažeidžiamų grupių soci-
alinės įtraukties, vaikų priežiūros ir t.t.)

       Gaminant prekes arba teikiant paslaugas taip, kad būtų sie-
kiama socialinio tikslo (pavyzdžiui, socialinė ir profesinė integra-
cija, suteikiant galimybę dirbti asmenims, kurie atsidūrė nepa-
lankioje padėtyje).

Socialinis verslas netapatus socialinei įmonei arba socialiai at-
sakingam verslui

Dauguma visuomenės narių painioja sąvokas socialinis verslas, 

socialinė įmonė ir socialiai atsakinga įmonė. 

Socialinės įmonės statusą turinčios įmonės įdarbina tiksli-
nėms grupėms priklausančius asmenis, praradusius profesinį 
ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius 
lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje. Šioms įmonėms 
teikiama valstybės pagalba. 

Lietuvos socialinių įmonių įstatyme pateiktas apibrėžimas nea-
titinka Europos Komisijos nustatytų socialinės įmonės kriterijų. 
Lietuvos socialinėse įmonėse išlieka tradicinio verslo modeliui 
būdingas pelno maksimizavimo siekis. Pelnas nėra reinvestuo-
jamas į socialinės misijos įgyvendinimą. 

Socialinis verslas skiriasi ir nuo socialiai atsakingos įmonės. So-
cialinio verslo pagrindinis tikslas – kuo didesnis socialinis povei-
kis ir minimalus pelnas, o socialiai atsakingame versle prioritetas 
teikiamas finansiniam pelnui.

2015 m. pabaigoje Lietuvoje patvirtinto Socialinio verslo ska-
tinimo veiksmų plano uždaviniai:

– sukurti socialiniam verslui palankią teisinę aplinką

– sukurti socialiniam verslui palankią finansinę ir mokestinę pa-
ramos sistemą

– skatinti socialinio verslo kultūros formavimą ir žinomumo di-
dinimą
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Kas padaryta 2016-aisiais metais?  

Parengta Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studija ir 
rekomendacijos socialinio verslo plėtrai Lietuvoje.

Į Viešųjų pirkimų įstatymo projektą įtraukta nuostata, kad 
perkančioji organizacija gali nustatyti reikalavimą pirkti tik iš tų 
tiekėjų, kurie atitinka socialinio verslo kriterijus.

Į 350 mokymo programų įtraukti socialinio verslumo pagrindai.

VšĮ „Versli Lietuva“, kartu su projekto „Kurk Lietuvai“ eks-
pertais suorganizavo socialinio verslo vystymo renginių seriją 
regionuose. Parengtas ir visuomenei pateiktas socialinio verslo 
gidas. Trečius metus iš eilės organizuojamas Socialinio verslo 
forumas.

Vidaus reikalų ministerija skyrė finansavimą 79 bendruomenių 
inicijuotoms vietos plėtros strategijoms.

Programa „LEADER“ patvirtinto 49 vietos plėtros strategijas, 
šios vietos veiklos grupės iš savivaldybių gaus dotacijas socialinio 
verslo veiklai.

Iš 28 savivaldybių 13 taikė priemones, aktyvinančias socialinio 
verslo kūrimąsi ir plėtrą.

„Kurk Lietuvai“ ir VšĮ „Versli Lietuva“ projektas – „Social 
Lithuania“ 

Socialinio verslo injekcijos. Renginių serija: reguliarios trumpos 
ir įkvepiančios kalbos, paskaitos socialinio verslo tematika. Vyko 
4 valandos socialinio verslo ekspertų paskaitų. Socialinio verslo 
injekcijos patvirtintos Alytuje, planuojama, jog įvyks dar 2 
renginiai mažesniuose miesteliuose.

Ekspertų Think-Tank. Uždaras, neformalus susitikimas su akty-
viais socialinio verslo vystytojais ir ekspertais, verslo, viešojo 
sektoriaus bei akademikais. Šis renginys vyksta du kartus per 
metus. 

Hackaton SPRINT. Dviejų dienų renginys, kurio pirmąją dieną 
vyktų atviros paskaitos apie socialinį verslą, design thinking, 
geruosius užsienio pavyzdžius. Antrąją dieną kviečiami jaunieji 
profesionalai, kurie generuoja socialinio verslo idėjas, kurios 
išspręstų Lietuvos socialines problemas. 

Socialinio verslo įstatymą planuojama priimti antrame 
2018-ųjų metų ketvirtyje. Trečiąjį ketvirtį ketinama sukurti 
konsultacijų ir paskaitų mechanizmą pradedančiam socialiniam 
verslininkui. Ketvirtąjį ketvirtį ketinama sukurti motyvavimo 
priemones bei pamažu perduoti viešųjų paslaugų teikimą verslo 
subjektams. 

Kokią naudą turėtų suteikti socialinio verslo įstatymas? 

 -Įtvirtinti tvarų socialinio verslo modelį Lietuvoje

 -Reglamentuoti socialinio verslo veiklos formas

 -Nustatyti paramos priemones ir socialinio poveikio matavimo 
principus

 -Išspręsti socialinių įmonių klausimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija socialinio verslo 
skatinimui iš Europos fondų skiria apie 2,9 eurų paramos. Bus 
remiami:

 -Socialinio verslo pradžios krepšeliai (konsultacijos ir kitos 
paslaugos)

 -Mokymai/ įgūdžių formavimas

 -Renginiai

 -Viešinimas

Socialinis verslas – kodėl ir ko reikia? Neringa Stroputė, VŠĮ 
„Versli Lietuva“ projektų vadovė  
Koks yra skirtingų šalių požiūris? 

Verslininkas: „Aš moku valstybei, kad jie išspręstų visuomenės 
problemas“

Valstybė: „Yra NVO, kurie sprendžia visuomenės problemas“ 

Tokioje situacijoje ir prireikia socialinio verslo. 

2015-aisiais BVP vienam šalies gyventojui augo daugelyje 
Europos šalių (nuo 1 iki beveik 6 %). 

Lietuvoje 2016-aisiais BVP žmogui augo sparčiausiai (4,36%). 
Lietuva taip pat pirmauja ES pagal investicijų į socialinę infras-
truktūrą dydį, tačiau kartu mūsų šalyje kas 5 pilietis gyvena 
žemiau skurdo rizikos ribos.

 Tik 7 % Lietuvos gyventojų nurodė esantys labai geros svei-
katos. Pagal šį rodiklį Lietuvai teko 26 vieta iš 27 ES valstybių 
narių. Valstybė skiria 1,5 mlrd. eurų per metus gyventojų 
gydymui, jų sveikatos gerinimui.

Suvartojamo alkoholio kiekis 1,5 karto viršija Europos vidurkį, 
o savižudybių skaičius 3 kartus didesnis nei Europoje.

Jau šiandien kas 4 Lietuvos gyventojas yra vyresnis nei 60 
metų. Ar Lietuvoje gera sutikti gyvenimo saulėlydį? Lietuva 
užima 63 vietą iš 96 šalių pagal Global Age Watch indeksą.

Kas gali įveikti šiuos iššūkius?

Valstybė? Ji turi motyvacijos, bet trūksta resursų ir įgūdžių.

Tradicinis verslas? Neturi motyvacijos. Net ir socialiai atsakin-
gų įmonių galutinis tikslas – pelnas.

NVO? Jos siekia keisti kitų rinkos dalyvių elgesį. Tačiau yra 
finansiškai priklausomos, todėl trūksta sprendimų tvarumo. 

Šioje situacijoje – daugybė galimybių socialiniam verslui žengti 
į rinką. 

Ko reikia, kad socialinis verslas augtų? 

– Profesionalios komandos

– Bendros viešinimo sistemos/ platformos

– Nuolatinės pagalbos 

– Teisinio reglamentavimo

Šiandien socialinį verslą turintis verslininkas informacijos gali 
gauti iš 

Verslilietuva.lt, Socialinio verslo gido, „Facebook“ puslapio 
„Socialinis verslas“.  
Teisinės pagalbos gali kreiptis į Vilniaus universiteto Teisės 
kliniką (teisesklinika.lt)

Mentorių galima rasti VŠĮ „Versli Lietuva“ mentorių platfor-
moje (mentoriai.verslilietuva.lt)
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Seema Chandwani, „Selby Trust“ 
(Jungtinė Karalystė) 
Etniškai mišrios bendruomenės ir 
integralus augimas per socialinį verslą 

Haringey rajonas, kuriame gyvena ir dirba Sheema Chandwani  
– Čia kalbama daugiau nei 200 kalbų.

– Šis rajonas yra vienas daugiausia tautų talpinančių Europoje, jis buvo pirmasis 
išsirinkęs juodaodį savivaldos lyderį į vietos savivaldybę. 

– Haringey delegavo pirmąjį juodaodį į Europos Parlamentą (1987-aisiais).

Tačiau praėjusio amžiaus 8-ajame dešimtmetyje rajone tvyrojo įtam-
pa, o dar vėliau ėmė veikti radikalios dešiniosios grupės. Todėl 1980-ai-
siais vietos valdžia čia įkūrė „Selby Center“ – centrą  skirtingų tauty-
bių bendruomenių atstovams susitikti, plėtoti savo prekes bei paslaugas.  
Šiandien centru kasdien naudojasi per 40 organizacijų, dar 100 organizacijų – pa-
sinaudoja centru esant poreikiui. XX a. 9-ame dešimtmetyje organizacija perva-
dinta į „Selby Trust“.

Kokia veikla vyksta „Selby Trust“?

– Vedamos kalbos ir kitų įgūdžių pamokos, mokymai.  Padedama išsiversti do-
kumentus.

–  Vyksta konsultacijos (imigracijos, gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, kar-
jeros, seksualinės sveikatos klausimais), teikiama reali pagalba („Maisto bankas“ 
tiems, kurie neišgali įsigyti maisto produktų).

– Suteikiama interneto prieiga tam, kad žmogus galėtų išsiųsti CV, susirasti išsi-
nuomoti gyvenamąjį butą. 

Čia kasdien lankosi apie 500 žmonių. Sheema Chandwani pripažįsta, jog Jungti-
nėje Karalystėje vis dar egzistuoja rasizmo problema. Todėl „Selby Trust“ įvairiais 
būdais skatina kitataučių imigrantų integraciją. Siekiama pašalinti kylančias įtam-
pas, bendruomenių atstovai dirba, kuria, valgo prie vieno bendro stalo, bendruo-
menės skatinamos komunikuoti viena su kita.

Nesvarbu, iš kurios šalies esi kilęs, visuomet gali išmokyti kitus, kaip tavo šalyje: 
– Sodininkaujama

– Kaip gaminamas maistas

– Kaip sportuojama

– Koks kuriamas menas?

 „Selby Trust“ įkūrėjai tiki, jog bendruomenė tik tuomet yra stipri, kai įsitraukia 

į valdymą ir turi savo valdžią. Todėl šiame centre nariai skatinami balsuoti 
valdžios rinkimuose, organizuojami debatai įvairiomis socialinėmis temomis, 
organizuojami susitikimai su policija, politikais. 

Dar viena kategorija į Jungtinę Karalystę atvykusių žmonių turi ir drąsos, ir 
įgūdžių, tiesiog nesiryžta pradėti savo socialinio verslo. Jiems reikia nedidelės 
pagalbos, pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės įstatymų išmanymo, ir jie yra pa-
siryžę investuoti šioje šalyje. Todėl „Selby Trust“ padeda imigrantams verslo 
kūrimo klausimais. Šiame centre jau gimė keli verslai, tokie kaip: „Ding Dong 
Play“, „Selby Cafe“, „Global Garden“, „Marquee Vestuvių salė“, kur kita-
taučiai gali ateiti atlikti savo tradicines vestuvių ceremonijas. Nuomojantys 
šią erdvę papildomai samdo padavėjus ir kitus paslaugų tiekėjus. Įkurti turkų, 
lenkų, afrikietiško maisto restoranai. 

Sunkumai – Totenhame tarp juodaodžių vyksta maištai, peraugantys į riau-
šes. Nuo 1985-ųjų jau 5 žmonės žuvo maištų/ susirėmimų su policija metu. 

„Selby Trust“ atstovauja šioms bendruomenėms, stengiasi perduoti 

politikams dėl ko jie yra nepatenkinti, tarpininkauti. 

Dar viena problema, kad regione yra didžiulė pajamų nelygybė. Vienas šalia 
kito stovi itin prabangūs ir skurstančių žmonių namai. Todėl buvo suorgani-
zuotas forumas, kuriame susitiko vietinės ir nacionalinės valdžios atstovai bei 
vietiniai žmonės, imigrantai, visi kartu ieškojo problemos sprendimo. 

Vietinė savivaldybė skyrė 250 000 svarų vietos socialiniams verslams finan-
suoti ir pati bendruomenė priėmė sprendimą, kam šios lėšos turėtų atitekti. 

Iššūkiai:

– Pastatą, kuriame įsikūręs „Selby Trust“, labai brangu išlaikyti

– Etninės grupės, kurioms reikia pagalbos, nuolat keičiasi ir jos turi skirtingų 
poreikių

– Pasaulyje vyksta nepalankūs geopolitiniai įvykiai (prasideda islamo fobija, 
Didžioji Britanija palieka Europos Sąjungą, daugėja radikaliai dešiniųjų gru-
puočių)

– Bendruomenės yra skirtingose stadijose (vieni ką tik atvyko, kiti jau seniai 
įsitvirtinę)

– Finansavimas – „Selby Trust“ pavyksta generuoti pajamas, tačiau tenka 
priimti ir paramą

Požiūris keičiasi: britai supranta, jog etninės mažumos ne tik prašo, tačiau ir 
daug duoda šaliai, pradedamas vertinti daugiatautiškumas. 

„Selby Trust“ laimėjimai:

– Sumažėjęs rasistinių nusikaltimų skaičius

– Turi Europos Parlamento nario pasitikėjimą

– Patys britai gerbia šią organizaciją ir vertina jos veiklą

– Turi savo lėšų šaltinį (patalpų nuoma etninių grupių sukurtiems verslams), 
todėl neprivalo paisyti valdžios reikalavimų, gali būti dalinai nepriklausomi
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Nils Phillips,  Centrum för Publikt 
Entreprenörskap (Švedija)
Socialinis verslas ir pažeidžiamų 
grupių integracija.

Nils Philips jau 12 metų dirba socialinio verslo organizacijoje 
(Centrum for Publikt Entreprenorskap) Švedijos pietuose. Ši 
organizacija skatina socialinio verslo plėtrą, suteikia konsultacijas 
ir mokymus socialiniams verslininkams. Visi šio centro darbuo-
tojai patys yra socialiniai verslininkai. 

Nils Philips valdo socialinį verslą, kuris perka nekilnojamąjį tur-
tą kaimo vietovėje ir jį išnuomoja. Verslas pradėtas nedideliame 
Rostanga kaimelyje, Švedijos pietuose. Kaime tėra 900 gyven-
tojų. 

Švedijos kaimiškos vietovės turi problemų: ten mažėja gyven-
tojų, krenta nekilnojamojo turto kainos, į šiuos regionus niekas 
nenori investuoti. 

Nils Philips išgirdo, jog dėl mažėjančio mokinių skaičiaus po 
5-erių metų bus uždaryta Rostanga mokykla. Užsidarius mo-
kyklai užsidarys ir futbolo klubas ir prasidės negrįžtami neigia-
mi pokyčiai bendruomenėje.  Jis su bendraminčiais nusprendė 
atgaivinti Rostangą. Suplanavo dviračių takus, tačiau miestelio 
plėtrai reikėjo lėšų. 

Pajamoms generuoti buvo sukurtas socialinis verslas – ne-
kilnojamojo turto bendrovė. Pirmasis įsigytas namas buvo 
aprašinėtas grafičiais ir apleistas.  Ką įrengti apleistame 
name, jei niekam netrūksta gyvenamojo ploto, jo net-
gi per daug? Bendruomenė nusprendė įkurti modernaus 
meno muziejų. Prie šio pasiūlymo prisidėjo keliasdešimt 
žmonių, patalpas pavyko renovuoti per pusantrų metų.  
Išgirdę apie modernaus meno muziejų menininkai susidomėjo, 
pradėjo vykti iš tolimesnių vietovių, bendruomenei taip pat įdo-
mu apžiūrėti jų darbus.

Šio  verslo modelis  atrodo taip: N. Philips įkur-
ta nevyriausybinė organizacija  valdo kontrolinį (51 
%) akcijų paketą, kiekvienas gyventojas gali nusipirk-
ti bendrovės akcijų. Vienos akcijos kaina – 50 eurų.  
 
Po modernaus meno muziejaus socialinis verslas įsigijo apleistą 
restoraną. Iš 900 gyventojų miestelyje beveik pusė norėjo pri-
sidėti prie šio projekto. Pastatą kainoms krentant pavyko įsigyti 

už 50 tūkst. eurų. Patalpos išnuomotos naujam restoranui, de-
šimtadalis visų gautų pajamų reinvestuojama į bendruomenės 
projektų plėtrą. Kitą dalį pasidalina investuotojai.

Kai kurie projektai buvo sudėtingi: pavyzdžiui, įsigyti 4 namai, 
kuriuose gyveno asocialios šeimos, narkomanai, būstų būklė 
buvo labai bloga.  Šiuose būstuose įkurtas pabėgėlių ir ieškančių 
prieglobsčio pagalbos centras. Kai į šią vietovę atvyko pirmie-
ji pabėgėliai, centro darbuotojai pastebėjo, jog jie turi puikių 
statybos, patalpų remonto įgūdžių. Pasikvietę į pagalbą vietos 
statybininkus – profesionalus, socialinio verslo atstovai pravedė 
atvykusiems sirams papildomus mokymus ir suteikė darbo – 
renovuoti šiam verslui priklausančius namus. 

Vienas iš pabėgėlių apsigyveno laisvame būste, jį pats renovavo, 
tada nusprendė atsivežti čia savo dukrą ir leisti ją į vietinę mo-
kyklą. Kas nutiko? Socialinis verslas išsprendė dvi vietos ir vieną 
nacionalinę problemą: kaime trūko gyventojų, tuštėjo namai, o 
Švedija įsipareigojo priimti didelį skaičių pabėgėlių. Čia atvykę 
pabėgėliai gavo darbą ir apsigyveno tuščiuose būstuose, pradė-
jo didinti vietos gyventojų skaičių. 

N. Philips socialinis verslas įkūrė neformalaus švietimo pro-
gramą pabėgėliams. Jie vienu metu mokosi profesinių įgūdžių 
iš amatininkų ir bendrauja su jais švedų kalba, taigi, mokosi ir 
kalbos. Šiuo metu bendruomenės socialiniam verslui iš viso pri-
klauso 7 pastatai. 

Šis projektas nebuvo skirtas pabėgėlių integracijai – tai tiesiog 
pasiūlymas visiems bendruomenės nariams tapti investuotojais 
ir visiems bendrai gauti iš to naudos (pelno). 

Egzistuoja verslo, viešas ir nevyriausybinis sektoriai. Ši sistema 
iš pirmo žvilgsnio puikiai veikia, tačiau neišsprendžia daugybės 
egzistuojančių socialinių problemų. Socialinis verslas yra visų šių 
sektorių hibridas. Jis siekia finansinės naudos, kaip verslas, turi 
vertybes, kaip nevyriausybinė organizacija ir sprendžia proble-
mas, kurių turi viešasis  sektorius. 
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Rima Olberkytė („VMG Mokykla“), Reda 
Kneizevičienė, Vaidotas Ilgius,  „Maisto 
Bankas“, Jūratė Arštikaitienė, Šakių vaikų 
dienos centras  Sintautuose 
Diskusija: Socialinės partnerystės 
praktikos  Lietuvoje

Socialinė partnerystė – tai bendradarbiavimas sprendžiant socialines problemas

Redos Kneizevičienės pavyzdys: kaimo vietovėje senstant bendruomenei, vyres-
niems žmonėms niekas neteikė jiems reikalingų paslaugų. Po kreipimosi į savivaldybę 
pagalbos reikėdavo laukti ilgai – kartais iki 3 mėnesių. Todėl bendruomenė pati ėmė 
teikti socialines paslaugas, pasamdė socialinius darbuotojus, kurie dirbo ir savaitgaliais, 
ir vakare, reikiamą pagalbą suteikdavo iškart, o jų įkainiai buvo žemesni, nei įprasta 
rinkoje. 

Jūratės Arštikaitienės pavyzdys:  bendruomenė padeda užaugti kaimo/ miestelio 
vaikams. Kaimo gyventojai neturi didelių lėšų, tačiau organizuojant bendrą vaikų užim-
tumą reikia mažiau resursų. Prie tokios idėjos dažnai prisideda verslininkai, dažniausiai 
požiūris yra teigiamas ir verslai, žmonės noriai bendradarbiauja. 
 
Vaidoto Ilgiaus pavyzdys: „Maisto bankas“ iš Žemės ūkio ministerijos yra gavęs 
apdovanojimą kaip geriausia socialinio verslo iniciatyva. Ši organizacija yra surinkusi 
maisto paramos už 8 milijonus eurų. Surinkti maisto skurstantiems, būtų sudėtingiau, 
jei organizacija neturėtų didelio kiekio socialinių partnerių – prekybos centrų, stambių 
verslo įmonių, ūkininkų. 

„Maisto bankas“ surenka nebereikalingus produktus, kad jie nebūtų išmetami, 
perduoda juos tiems, kas neišgali šių maisto produktų nusipirkti ir pats paima nedidelį 
mokestį už maisto produktų paskirstymą. 

Rimos Olberkytės pavyzdys: „VMG Mokykla“ per pastaruosius metus šalies 
mokyklose įrengė 6 modernias kulinarijos klases. Jų socialiniai partneriai: mokyklos 
bendruomenė, savivaldybė, regione veikiantys verslai, Vilniaus verslo įmonės.  
Kulinarinės pamokos mokyklose yra privalomos, tačiau kulinarinės klasės būna itin 
prastos būklės, su morališkai ir fiziškai pasenusia įranga, indais. Todėl dalies lėšų papra-
šoma iš savivaldybės, su sąlyga, kad kita dalis bus surinkta iš įvairių verslų. 

Svarbiausia: ne prašyti lėšų, o pateikti pasiūlymą: „padarykime tai kartu“. Kulinarinė 
klasė pasitarnauja geresnei vaikų sveikatai – jie gali pasigaminti sau pietus šioje klasėje, 
užuot pirkę greitus ir nesveikus užkandžius, švęsti gimtadienius, gaminti kartu. 

Kas kliudo sklandžiai socialinio verslo veiklai ir sėkmingoms socialinėms partnerys-
tėms?

–Neužtikrintumas – idėjų yra, tačiau neramu, kaip joms seksis ateityje, vieni politikai 
gali palaikyti, kiti – nuvertinti socialinio verslo indėlį

– Teisinio reglamentavimo nebuvimas – socialiniai verslai paslaugas teikia taip, kaip 
supranta, o vėliau gauna pastabų, yra baudžiami kontroliuojančių institucijų

– Valdžios abejingumas (ir vietinės, ir nacionalinės) – kaimo bendruomenė organi-
zuoja tas paslaugas, kurias turėtų teikti savivaldybė, valstybė, tačiau sulaukia mažai 
palaikymo. Pavyzdys: „VMG Mokykla“ pasiūlė Švietimo ir mokslo ministerijai šiuo-
laikinį kulinarijos vadovėlį. Nesulaukusi atsakymo išleido savo lėšomis ir 150 vadovėlių 

padovanojo šalies mokykloms. Kitus, pamatę naudą, įsigijo mokinių tėvai, 
kompensuodami socialinio verslo patirtas išlaidas.

– Viena paslauga ir vienas pajamų šaltinis – reikia užsitikrinti kelis pajamų 
šaltinius, antraip vienam išsekus tenka atleisti žmones, paslaugos teikimas 
nutrūksta

– Geri norai kartais atsimuša į savivaldos, nacionalinės valdžios, kontroliuo-
jančių institucijų (Viešųjų pirkimų tarnyba) abejingumo sieną

– Partnerių noras pasinaudoti situacija. Pavyzdys: viena kulinarijos klasė 
buvo įrengta tam tikrų tiekėjų, tam tikromis medžiagomis. Verslo interesai 
nusvėrė mokinių poreikius

Kas užtikrina sklandų bendradarbiavimą?  
– Esi ne prašytojas, o lygiavertis partneris. Reikia pasitempti, bendrauti 
kaip lygiam su lygiu, būti atviram su partneriu, pasirašyti įsipareigojimų 
dokumentus

– Suvokimas, jog remdamas socialinį verslininką padedi ir visai tos vietos 
bendruomenei, prisidedi prie visiems naudingos veiklos 

– Drąsa siūlyti įvairias idėjas, eiti savo pasirinktu keliu ir verslą kurti savaip

– Dalinimasis idėjomis. Idėjai įgyvendinti dažniausiai reikia partnerių, o jie 
atrandami dalinantis idėja

 
Darbo grupės

Antrojoje forumo dalyje vyko darbo grupės skirtinga tematika. Jose susijun-
gė moderatorių pristatymai, diskusijos ir darbas grupėse. Šių grupių tikslas 
buvo pasidalinti informacija, taip pat generuoti idėjas dėl reikiamų politikos 
pokyčių bei ateities veiksmų gerinant, sąlygas socialiniam verslui. 

Darbo grupių temos: 
– Socialinis verslas ir švietimas

– Socialinis verslas ir kultūros paveldas

– Socialinis verslas ir socialinių paslaugų deinstitucionalizavimas

– Socialinis verslas ir viešosios paslaugos

– Socialinis verslas ir įtampos mažinimas bendruomenėse

– Socialinis verslas: inovacijos ir vaikai

– Darbo grupė: socialinio poveikio matavimas

– Diskusija: socialinio verslo aplinkos Lietuvoje tyrimas
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Moderatorius Jonas Laniauskas, 
Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatorius
Socialinis verslas ir švietimas

Kas yra socialinis verslas?     

Verslumas 
Socialinis aspektas 

Valdymo aspektas (skaidrumas: į valdymą                                                                                                                                
įtraukiamos visos suinteresuotos pusės                        

Sritys, kuriose galėtų veikti socialinis verslas:

–Neformalus vaikų švietimas  ir kitos ugdymo programos

–Formalus (bendrasis) švietimas

– Stovyklos

– Projektinis mokymas

Klausimai, kuriuos darbo grupė aiškinosi sesijos metu 
 
1. Kaip veikia socialinis verslas?

2. Socialinis verslas – kokią įtaką jis turi švietimui?

3. Kokie yra gerieji pavyzdžiai?

4. Kokie gali būti bendradarbiavimo su valdžia variantai?

5. Kaip įkurti socialinį verslą? 

6. Kas yra socialinio verslo klientas? Kas – naudos gavėjas?

Moderatoriaus teigimu, nagrinėjant įvairius grupės narių pa-
teiktus pavyzdžius išsiaiškinta, jog jų veikla neatitinka socialinio 
verslo sampratos. Pagrindiniai požymiai: kai organizacija nepar-
davinėja savo prekės ar paslaugos arba gauna iš to pernelyg ma-
žai pajamų. Kita pusė – kai verslas turi socialinę idėją, tačiau vis 
tik jo veikla pagrįsta komercija. Grupė priėjo išvados, jog nefor-
malus švietimas yra sritis, kurioje socialinis verslas turi daugiau-
sia galimybių pasiūlyti savo paslaugas. Tačiau yra tikimybė, jog 
socialinio verslo veikla bus remiama valstybės, tačiau neįdomi 
naudos gavėjams – šiuo atveju vaikams, jų tėvams. Nagrinėtas 
neformaliojo vaikų švietimo krepšelio pavyzdys – jį galima trak-
tuoti kaip paslaugos valstybei pardavimą, tačiau moderatorius 
J. Laniauskas labiau būtų linkęs šias pajamas traktuoti kaip vals-
tybės dotaciją neformaliojo švietimo paslaugos tiekėjui. Darbo 
grupėje buvo savivaldybių atstovų, kurie, sulaukę kritikos, jog 
neremia socialinių verslininkų, akcentavo, kad gerų, inovatyvių 
idėjų jie nesulaukia, tokių idėjų trūksta. Kol kas socialinio verslo 
ir valdžios atstovų komunikacijoje vis dar trūksta abipusio su-
pratimo, polinkio bendradarbiauti. 
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Moderatoriai dr. Artūras Jokūbavičius, 
Neringa Stroputė
Diskusija: socialinio verslo
aplinkos tyrimas 

Galimos socialinio verslo plėtros kryptys: Smulkus ir vidutinis 
verslas

Privataus verslo atstovas siekia pelno savininkams

Socialinio verslo atstovas nesiekia pelno niekam, jam nesvarbu, kas 
įkūrė šį verslą

Įmonė – ūkinės komercinės veiklos vykdytojas (asociacija, VšĮ, 
AB...). Savivaldybė – gali būti šios įmonės bendrasavininkė (iki 25 
proc.)

Nereikia dalinti Lietuvos į regionus

Įmonė turi turėti galimybę  gauti paramą iš bet kur.

Reikia balanso – įstatymas turi visus suvienodinti, visiems suteikti 
vienodas sąlygas.

Veikla:  Nereikia apriboti socialinio verslo veiklos. Neleistinos galėtų 
būti tik  alkoholio gamyba, kenksminga veikla aplinkai. Juk socialinis 
verslas reinvestuoja į socialinį poveikį. 

Ar socialinis verslas– nukreiptas tik į asmenį? 

Paslaugos socialiai pažeidžiamoms grupėms – pernelyg siaura.  So-

cialinio verslo koncepcija, samprata čia netaiko apribojimų: 
paslaugos teikiamos kuo įvairesniam klientų ratui.

Ar vaikų darželis gali būti socialinis verslas? Taip, riboti įmo-
nių veiklos negalima. Tuo metu suinteresuotų ministerijų 
taisyklėse vis dar egzistuoja daug apribojimų ir draudimų. 

Pelno paskirstymas. Socialinis verslas pelną turėtų inves-
tuoti , dalį jo –į verslą ar bendruomenę. Bet kokiu atveju 
sprendimus dėl gauto pelno priima visuomenė. 

Socialinis verslas gali priklausyti ir nevyriausybinei orga-
nizacijai, dalis jo taip pat gali priklausyti ir savivaldybei ar 
privačiam verslui. Tačiau svarbu, kad savivaldybė, privatus 
verslas nekontroliuotų daugiau nei 25-30 % verslo dalies.  
Taip būtų sumažinama kurio nors vieno nario nesubalan-
suota įtaka.

Statusas:  Ar tai socialinis verslas nustatoma pagal tai, kiek 
pelno ir kam  jis skyrė (pagal praėjusių metų finansinius 
duomenis), tačiau taip pat pagal egzistuojančias metodi-
kas turėtų nuolat būti patikrinamas jo socialinis poveikis 
bendruomenei, pažeidžiamai visuomenės grupei. 
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Moderatorius Eugenijus Kaminskis ir 
Ieva Nagytė JPP „Kurk Lietuvai“
Socialinis verslas ir kultūros paveldas

PROBLEMATIKA 
– Bendruomenės neįsitraukia – nėra bendro intereso

– PVM įstatymas ( reikia mokėti 21 %) 
 
– Nemokūs klientai (socialiniam verslui tampa sudėtinga 
išgyventi)

– Kultūros paveldas nyksta (Koks yra Kultūros paveldo depar-
tamento vaidmuo?)

– Tradiciniai amatai – tradicinis verslas

– Nėra savanorystės programų senjorams, jos neveikia

– 60 proc. verslų regionuose vienaip ar kitaip yra socialiniai 
verslai (veikia bendruomenės labui)

– Trūksta turistinio produkto reklamos (Turizmo informacijos 
centro įsitraukimo)

– Nerandama bendradarbiavimo su tradiciniu verslu būdų

– Nėra dalinimosi mentaliteto (bendruomeniškumo tradicijos)

– Į vieną vietą (patalpas) pretenduoja kelios bendruomenės

SĄLYGOS 

– Paramą kultūros paveldui puoselėti gali gauti tik įsiregistravę 
subjektai

– PVM mokestis

– Reikalavimas išlaikyti darbo vietą ne mažiau kaip 3 metus

– Finansavimo sąlygos pritaikytos trumpalaikiams laikotarpiams

– Kultūros paveldo aktualizavimo programa – rajonams maža 
tikimybė gauti finansavimą (nes nauda matuojama pagal lanky-
tojų skaičių)

– Kultūros paveldo departamentas turi itin aukštus įkainius 
(vienas parašas atsieina tūkstančius eurų)

– Projektavimo ir tvarkybos darbams projektus reikia teikti 
atskirai

– Mažas KPD indėlis į bendradarbiavimą su vietos gyventojais, 
siekiant gaivinti kultūros paveldą per bendruomenių iniciatyvas

PASIŪLYMAI 
– Sukurti metodiką bendruomenėms sutelkti

– LRS Kultūros komitetui pateikti pasiūlymą peržiūrėti Kultū-
ros paveldo departamento veiklą (per metus 1 400 000 eurų 
skiriama objektų priežiūrai)

– Viešinti, formuoti ir legalizuoti pameistrystės modelį (kai tik 
paveldą tvarkantis darbų vadovas yra sertifikuotas Kultūros 
paveldo departamento)

– Sukurti higienos pasus, lanksčiau pritaikomus kultūros pa-
veldo objektams. Pagal dabartinių higienos pasų reikalavimus 
beveik neįmanoma tokį pasą gauti kultūros paveldo objekte 
įsikūrusiai maitinimo ar kitai įstaigai, tenka ieškoti kelių ir būdų 
sistemai apeiti, skatinamas šėšėlis ir apsunkinama sąžininga 
veikla.

– Aktyvinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp KPD, Kul-
tūros ministerijos, savivaldybių, seniūnijų ir VVG dėl kultūros 
paveldo įveiklinimo. Institucijos mažai bendradarbiauja, jų 
funkcijos persipynę at per daug atskirtos, nėra vienos koordi-
nuojančios sistemos.

– Grąžinti prioritetą tradicinių amatų programai (Žemės ūkio 
ministeriją) 

– Nemokamai ženklinti kulinarinį paveldą

– Sukurti sistemą, kad veiklą galėtų vykdyti nebūtinai toje 
vietovėje registruotas asmuo. Tai pritrauktų daugiau žmonių 
pradėti savo verslus gimtuosiuose miestuose, grįžti iš užsienio, 
bet nebūtinai būti registruotiems toje vietoje. 
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Moderatorius Ieva Adomaitytė-
Subačienė, Vilniaus universitetas 
Socialinis verslas ir socialinių paslaugų 
deinstitucionalizavimas

I.Pagrindinės problemos, kas trukdo socialiniam 
verslui dirbti socialinių paslaugų srityje:

   -Sena biurokratinė darbo kultūra ir nuostatos 
savivaldybių administracijose. Nepakankami gebėjimai, 
verslumo ir inovacijų stoka. 

   -Ydinga dabartinė projektinė NVO finansavimo 
praktika: „prašytojai“ ir „davėjai“.  Ši tvarka neužtikri-
na ilgalaikių organizacijų planų įgyvendinimo, kasmet 
reikia naujų projektų. Ypatingai jeigu dirbi su sudė-
tingomis socialinėmis grupėmis, rezultatams pasiekti 
neužtenka metų. Finansavimas dažnai vėluoja, pinigus 
NVO gauna tik kovo – balandžio mėn., atsiskaityti 
turi gruodį. Jeigu tokia tvarka galios ir socialinio verslo 
atveju, norinčių teikti paslaugas nebus. 

   -Nepakankami dabartinių NVO, kaip potencialių so-
cialinių verslininkų, gebėjimai. Trūksta idėjų, inovacijų, 
kito požiūrio. Labiausiai trūksta verslumo, socialinio 
marketingo, pardavimų gebėjimų. 

   -Nepakankama motyvacija ir finansinės paskatos so-
cialinio verslo steigimui. Socialinio verslo statusas nėra 
apibrėžtas, todėl nėra taikomos mokestinės lengvatos 
ir kitos finansinės priemonės. 

   -Socialinių paslaugų teikimui yra taikomi labai dideli, 
ne visada logiški kriterijai, tarkim gyvenamasis plotas, 
atstumas tarp pastatų. Daug sudėtingų higienos nor-
mų, reikalavimai turėti du WC kambarius šeimynose 
ir kt. 

   -Trūksta laisvės priimti sprendimus, šiuo metu NVO 
turi atsiskaityti už kiekvieną žingsnį ir kiekvieną eurą. 
Tokiomis sąlygomis verslas neveiks. 

   -Bendradarbiavimo tarp institucijų stoka. Teikiant 
įvairias paslaugas asmenims, esantiems krizinėse 
situacijose, trūksta įvairių žinybų bendros valios spręsti 
problema, dažnai atsimušama į sieną. 

   -Trūksta pasitikėjimo NVO sektoriumi. 

II.Pasiūlymai:

   -Lankstus socialinio verslo įstatymas, numatantis 
skirtingus galimus socialinio verslo modelius: tikslinės 
grupės įtraukimas, dalies pelno reinvestavimas, mi-
kro-kreditų suteikimas. Reikėtų,  kad visos inovacijos 
tilptų į socialinio verslo apibrėžimą.

   -Stiprinti NVO verslumo gebėjimus, juos įgalinti, 
kviesti kaip partnerius, pripažinti jų kompetencijas ir 
nuopelnus. 

   -Mažinti reikalavimus ir normas paslaugų teikimui, 
ypač kaimo vietovėse.

   -Leisti daugiau sprendimų priimti vietos savivaldai, 
nes bendros normos ir taisyklės negali būti pritaiko-
mos visoje šalyje.

   -Atiduoti panaudai nenaudojamus valstybės ir 
savivaldybių pastatus regionuose. 

   -Planuoti programinį biudžetą bent trims metams.

   -Numatyti ilgalaikes (3-5 metų) socialinių paslaugų 
pirkimo sutartis iš socialinio verslo.



21

Moderatorius Martinas Žaltauskas, 
NVO tarybos pirmininkas
Socialinis verslas ir viešosios paslaugos

Kokias paslaugas gali  teikti socialinis verslas?

– Vaikų/ jaunimo priežiūrą ir užimtumą

– Senelių užimtumą 

– Kultūros renginiai 

– Informacijos teikimą ir konsultavimą

– Sportinė veikla

– Aplinkosauginė veikla

– Švietimo veikla 

– Sveikatinimo veikla 

Socialinis verslas: 
– Generuoja pelną ir reinvestuoja į bendruomenę

– Sprendžia socialines problemas

– Socialinio verslo klientas yra ir paslaugos kūrėjas

– Socialinės inovacijos

–Būtinoji pagalba

– Barteriniai mainai

– Savanorystė 
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Moderatorius Beatričė Juškaitė ir 
Neringa Jurčiukonytė, NSII
Socialinis verslas ir įtampos 
mažinimas tarp bendruomenių

Socialinis verslas kaip būdas sumažinti etninę įtampą

Darbo grupės kelti klausimai: 
1. Kokias problemas socialinis verslas galėtų išspręsti jūsų 
gyvenamoje vietovėje?

2. Kokias galimybes socialiniam verslui matote jau šiandien?

3. Rekomendacijos / problemų sprendimai įkuriant socialinį 
verslą

IŠŠŪKIAI 

– Neobjektyvi ir tik lietuviškai rašanti/transliuojanti žiniasklai-
da

– Trūksta tolerancijos iš visuomenės

– Skurdas

– Išnaudojimas

– Neigiamas visuomenės požiūris

– Senstančios bendruomenės

– Trūksta profesionalų, kurie galėtų integruoti žmones

– Trūksta erdvių ir galimybių skirtingų etninių grupių žmonėms 
susitikti ir vystyti tarpusavio santykius. 

SPRENDIMAI

– Efektyviai išnaudoti esamus pastatus ir žemę

– Bendruomenėms pačioms kurti turinį (žiniasklaidai) 

– Išnaudoti žiniasklaidos projektą „Media for change“

– Integracija į bendruomenę – dirbti su tomis bendruomenėmis 
ir tais žmonėmis, kurie turėtų būti integruoti

REKOMENDACIJOS

– Išgirsti visas puses

– Vengti identifikacijos, subjektyvumo – leisti žmonėms susi-
tikti, išgirsti vieniems kitus, kalbėtis

– Skatinti kultūrinę įvairovę

– Kurti socialinius verslus viešojo maitinimo, sodininkystės, 
sporto, meno srityse

– Į socialinį verslą įtraukti politikus
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Moderatorius Jurgita Ribinskaitė-
Glatzer, SOCIFACTION, Geri Norai 
LT partnerė
Socialinis verslas: inovacijos ir vaikai

– Problemos, kurias matome: 

   – Švietimas 
   – Trūksta užimtumo provincijoje  
   
Matant problemą, svarbu suprasti realų poveikį, kaip ją 
išspręsti. 

Sprendimas:

– Sukonkretinti sprendimą, ieškoti tikrųjų problemos 
priežasčių.

Pavyzdys: Vaikai regionuose išnaudoja tik 15 proc. savo 
būrelių krepšelio. Kodėl jie neina į būrelius? Paaiškėja, jog 
pagrindinė problema, kad jie iš būrelių neturi kaip grįžti. Va-
dinasi, problema yra transporto, o ne užimtumo trūkumas.

– Ar tai yra tiesiog verslo niša, ar realiai sprendžiama vaikų 
teisių problema, kurios niekas kitas nesprendžia?

Pavyzdys: vaikų viešbutis – ar jis skirtas vaikams palikti tada, 
kai tėvai neturi laiko (verslas), ar paimi vaiką ir atsivežti jį 
į viešbutį laikinai globai, kai vaikas šeimoje patiria smurtą 
(problemos sprendimas). 

– Inovacijos

– Inovacija kaime, gali nebūti inovacija mieste. Inovacija – 
nebūtinai naujosios technologijos

– Tai nėra kažkas stebuklingo ar nepasiekiamo. Paprastas vaikų 
pavėžėjimas autobusiuku iš būrelio gali būti inovacija, jei tu tokiu 
būdu išsprendi problemą. 

Pavyzdys:  mobilus autobusiukas, kuriame vykdomi būreliai 
vaikams, jis važinėja po skirtingus regionus ir teikia užimtumo 
paslaugą. 

Daugiau paskaityti apie „Reach for Change“ pokyčių lyderių 
inovacijas galite čia: http://lithuania.reachforchange.org/lt/about/
our-change-leaders

– Sisteminiai pokyčiai 

    – Socialiniai verslininkai turi siekti sisteminio pokyčio – priimtų 
naujų įstatymų, pokyčių žmonių sąmonėje.  
Pavyzdys: animaciniame filmuke „Sesame street“ atsirado autistė 
herojė. Kiti herojai paaiškina, kodėl ji kitokia.  
Pavyzdys: Irma Liubartienė – pasiekė, kad emocinis ugdymas 
taptų privalomas Lietuvoje, tiek vaikams, tiek mokytojams. 

– Savo daromą pokyti reikėtų įvertinti per pokyčius sistemoje. 

Pavyzdys: Švietimo lygis: tik 10 proc. vaikų iš kaimo įstoja į pres-
tižines miesto aukštąsias mokyklas. Savo veiklos poveikį organi-
zacija įvertina per tai, kiek išaugo procentas vaikų, kurie įstoja į 
aukštąsias mokyklas. 

– Svarbu – ar pats žmogus, į kurį nukreiptas socialinis verslas ir 
paslauga, nori to pokyčio.
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Moderatorė Andželika Rusteikienė, Geri 
Norai LT partnerė, socialinio verslo praktikė
Darbo grupė: socialinio poveikio matavimas

Kaip suprantame socialinio poveikio matavimą? Kas turėtų būti 
matuojama? Kokie esminiai matavimo rodikliai turėtų būti įtrauk-
ti?

Socialinio poveikio matavimas galėtų būti apibūdinamas kaip įran-
kių rinkinys ir metodai, padedantys organizacijoms suprasti (ir 
suinteresuotoms pusėms įrodyti) savo poveikį bei valdyti veiklą, 
siekiant pagerinti savo poveikį.

Pagrindiniai terminai apimantys socialinio poveikio matavimą yra: 

– Indėlis (sąnaudos) – ištekliai, kurie reikalingi veiklai vykdyti

– Veiklos – verslo atliekami veiksmai (paslaugos, programos, in-
tervencijos)

–Rezultatas – kas yra pagaminta arba  veiklos rezultatai (skačiai, 
kiekybinai rodikliai, kuriuos įmanoma išmatuoti nedelsiant, trum-
palaikiai rezultatai)

– Pokytis – pokytis, kurį lemia vykdoma veikla

– Poveikis –  pakeitimas ar pokyčiai, kurių siekiate su savo veiklos 
vykdymu (kokybinis ir kiekybinis, ilgalaikis).

Galimi, tarptautiniu mastu naudojaimi,socialinio poveikio matavi-
mo įrankiai

1. Sinzer - (http://www.sinzer.org/)  įrankis, leidžiantis apskaičiuo-
ti, kiek jums kainuoja atlikti konkrečią užduotį, įvertinti sąnaudas, 
darbo valandas, įskaitant savanorių darbą.

2. Local Multiplier3 (LM3) (https://www.lm3online.com/)  – 
įrankis, padedantis įvertinti, kaip piniginiai srautai juda vietos eko-
nomikoje ir kokia yra socialinė įtaka lokaliu lygmeniu.

3. Pokyčių teorija. Gairės socialiniams verslams ir nevyriausybi-

nėms organizacijoms, padedančios įvertinti savo poveikį bei sudė-
lioti istoriją, logiką (veikla, rezultatas, kelias iki norimo rezultato).

Pastebėjimas: nėra vienos universalios socialinio verslo poveikio 
matavimo sistemos ar įrankio. Todėl kiekvienas socialinis verslas 
pirmiausia turi įsivertinti, kokie yra jo svarbiausi tikslai ir kaip jis 
matuos šioje srityje padarytą įtaką.  

Lietuvai galima adaptuoti tarptautinius įrankius ir juos naudoti 
vietos socialinio verslo poveikio matavimui.

Pasiūlymas: savivaldybės turėtų bendrauti su vietos socialiniais 
verslininkais ir bendruomenės nariais. Diskusijose reikėtų sutarti  
dėl bendrų prioritetų (socialinio poveikio matavimo rodiklių) vie-
tos lygmeniu ir  juos integruoti į nacionalinės politikos programas.

Socialinio poveikio matavimo iššūkiai:  

– Kaip įvertinti poveikį, jei dar neužbaigėme veiklos (ji yra tęstinė)

– Poveikis gali būti ir neigiamas– kas tuomet? Gal neteisingai nu-
sistatėme matavimo kriterijus? Galbūt reikia naujų kriterijų?

Išvados

Lietuvai būtų tikslinga adaptuoti tarptautines poveikio matavimo 
sistemas, pasirenkant tinkamiausią socialinio poveikio matavimo 
sistemą. Socialinio poveikio matavimas padeda įrodyti suintere-
suotoms pusėms, kokie pamatuojami pokyčiai vyksta dėl socia-
linio verslo veiklos ir kodėl tai svarbu. Socialinio poveikio matavi-
mas taip pat priverčia socialinius verslus prisiimti atsakomybę už 
savo veiklą, įvertinti progresą bei atveria galimybes tobulinti savo 
veiklos procesus.
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