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Įžanga
Kintantis socialinės ekonomikos laukas reikalauja iš naujo įvertinti aplinką, kurioje veikia
socialiniai ir į poveikį orientuoti verslai. Socialinės inovacijos, kurios tampa labai reikšmingos
kintant visuomenei ir augant naujiems iššūkiams, dažnu atveju nebesutelpa po tradicinių
nevyriausybinių organizacijų (NVO) ar verslo samprata. Dėl šios priežasties, suvokiant
socialines inovacijas kuriančių organizacijų vertę visuomenei, vis plačiau ieškoma įrankių,
kurie padėtų joms pasiekti užsibrėžtus tikslus, sukurti alternatyvias paslaugas ar produktus,     
atitinkančius tikslinių grupių poreikius ir sprendžiančius problemas.

Lietuvoje diskusijos apie socialines inovacijas ir socialinį verslą vyksta pastaruosius aštuonerius
metus. Nuo 2012 metų sparčiai pradėjo augti socialinių verslų skaičius, nuo 2016 metų pasiekiamos valstybinės investicijos, išskirtinai orientuotos į socialinių verslų kūrimą. Tačiau neretai
socialinio verslo organizacijos ar socialines inovacijas kuriantys žmonės vis dar susiduria su
iššūkiais norėdami pasiekti savo veiklai vykdyti reikiamus resursus. Naujos iniciatyvos stokoja
lanksčių finansinių instrumentų, kurie leistų eksperimentuoti ir įvertinti, ar verta toliau į idėją
investuoti laiką ir pinigus. Tuo metu veikiantiems socialiniams verslams yra pakankamai
sudėtinga pritraukti investicijas plėtrai ir teikiamos paslaugos ar produkto kokybės gerinimui.
Jiems neretai tenka laviruoti tarp skirtingų valstybinių fondų prioritetų ir reikiamas investicijas
surinkti iš skirtingų projektų.

Taip pat Lietuvoje jau kuris laikas yra kalbama apie viešųjų paslaugų perdavimą, siekį į jų
teikimą įtraukti socialinius partnerius, tokiu būdu gerinant jų kokybę ir efektyvumą. Tačiau
tokie atvejai pasitaiko pakankamai retai ir socialinės paslaugos, kurias galėtų kurti socialiniai
verslai, yra teikiamos per nevyriausybinių organizacijų vykdomus projektus.
		
Siekiant atrasti įrankius, kurie būtų tinkami Lietuvai, šioje ataskaitoje pristatomos Šiaurės šalių:
Danijos, Norvegijos ir Suomijos patirtys poveikio investicijų srityje – jos apima tiek valstybines
investicijas, tiek privačius fondus, papildomai įtraukiant skirtingas paramos struktūras, siekiant
sukurti socialinėms inovacijoms palankią aplinką.
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Danija
Susitikimai Danijoje leido susipažinti ne tik su poveikio investavimo alternatyvomis, tačiau ir
plačiau įvertinti skirtingus pagalbos mechanizmus skirtus socialiniams verslams bei verslams,
orientuotiems į poveikį aplinkai. Vizitų Danijoje metu susitikome su:
Kai Hockerts, „Compenhagen Business School“, atsakingo valdymo švietimo akademiniu
direktoriumi, socialinio verslo profesoriumi
Anne Kjær Skovgaard, „Social Capital Fond“, plėtros vadove
Mette Sindet Hansen, „Design to Improve“, strategijų ir partnerysčių vadove
Anne Katrine Heje Larsen, „KPH Projects“, įkūrėja ir vadove

Socialinis verslas tarp finansinės grąžos ir socialinės vertės
Pirmasis susitikimas su „Copenhagen Business School“ profesoriumi leido suprasti platesnį
socialinės ekonomikos kontekstą Danijoje. Kai Hockerts kelia fundamentalų klausimą
socialiniam verslui – kokią dalį socialinio verslo veikloje užima verslo sąvoka, t.y. kiek
socialinis verslas turi rūpintis verslo modeliu, finansiniu tvarumu.

Susitikimo metu Kai Hockerts pateikia automobilių dalinimosi paslaugą teikiančių dviejų
organizacijų pavyzdį ir šis pavyzdys išryškina įtampą tarp socialinės misijos ir finansinio
tvarumo. Pirmoji organizacija socialinį verslą sukūrė savo bendruomenėje. Jos siekis buvo, viena
vertus, mažinti naudojamų automobilių skaičių, tačiau dar svarbiau jiems buvo bendruomenės
bendradarbiavimas dalinantis įranga. Visi paslauga besinaudojantys bendruomenės nariai
įsipareigojo rūpintis automobiliu, bet kuris iš jų galėjo automobilį rezervuoti, o raktelius
pasiimti iš savo kaimyno. Šiuo atveju finansinė grąža nebuvo esminė veiklos sąlyga. Antroji
įmonė veiklą stipriai orientavo į finansinį tvarumą ir atsiperkamumą. Bendruomenės santykiai
nebuvo jų prioritetas. Bėgant metams įmonė sėkmingai plėtėsi ir nukonkuravo pirmąją, kadangi
pastarieji nebuvo pajėgūs suvaldyti išaugusio vartotojų skaičiaus, infrastruktūros.  

Taip pat Kai Hockerts kelia klausimą, kas yra svarbu – įmonės statusas ar kuriamas socialinis
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poveikis? Šiuo atveju galbūt verta orientuotis ne vien į mažas organizacijas, kurios yra kuriamos
tam, kad spręstų tam tikrą problemą, tačiau ir į dideles įmones, kurioms nedidelę veiklos dalį
nukreipus į socialinius tikslus, įmanoma sukurti kur kas didesnį socialinį poveikį?

Akivaizdu, kad šiuo požiūriu Danijoje yra peržengiamas tradicinis socialinio verslo apibrėžimas
ir pereinama (arba kai kuriais požiūriais grįžtama) prie socialinio poveikio klausimo, t.y. kaip
investicijos padeda kurti kuo didesnę socialinę grąžą ir kur investuoti yra efektyviau.
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Socialinio verslo aplinka
Kai Hockerts teigimu Danijoje daugiausia socialinių verslų veikia siekdami pažeidžiamų grupių
darbinės integracijos.

„Specialisterne“ įmonės pavyzdys
„Specialisterne“ – tai organizacija, kurios pavadinimo tiesioginis vertimas yra „Specialistai“.
Organizacija save pristato kaip socialiai inovatyvią įmonę, kurioje didžiajai darbuotojų da-  
liai diagnozuotas autizmas. Darbuotojai dirba kaip verslo konsultantai su programinės įrangos
testavimu, programavimu ir duomenų suvedimu. Paslaugos teikiamos privačiam ir viešajam
sektoriams.
Įmonė išnaudoja žmonių, turinčių autizmą, ypatumus ir talentus, kaip konkurencinį pranašumą
ir tuo pat metu kaip įrankį, siekdama sukurti jiems kokybišką ir reikšmingą darbo aplinką.
Įmonė veikia skirtingose pasaulio šalyse.1

Remiantis šiuo pavyzdžiu, Kai Hockerts teigimu, labai svarbu atrasti žmogaus, priklausančio
pažeidžiamai grupei, stiprybes. Pavyzdžiui galbūt aklieji gali būti labai geri klausytojai ir
aptarnauti klientus telefonu.

Darbinės integracijos socialinių verslų atveju jie yra riboti poveikio prasme – nėra pajėgūs
didele apimtimi išspręsti problemos. „Specialisterne“ atveju, įmonė šiuo metu samdo apie
50 tikslinei grupei priklausančių žmonių, poveikis yra didelis, tačiau ribotas. Šiuo atveju Kai
1

Daugiau informacijos: http://specialisterne.com/
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Hockerts mano, kad reikia ieškoti skirtingų partnerysčių, įtraukti suinteresuotas šalis – tarkime,
potencialius darbdavius, kuriuos galima apmokyti, kaip įdarbinti tikslinei grupei priklausančius
asmenis ir planuoti jų darbus, siekiant didinti kuriamą socialinį poveikį. Tokiu būdu  įsidarbinti
galės didesnis skaičius tikslinei grupei priklausančių žmonių.

Danijoje yra įstatymas, kuris apibrėžia socialinio verslo organizaciją. Šios organizacijos
vadinamos socialinės ekonomikos verslu (social economy enterpirses), viena pagrindinių jų
sąlygų – ne mažiau kaip 60% pelno turi būti reinvestuojama atgal į organizaciją. Kai Hockerts
teigimu, tokia valstybės intervencija turėjo neigiamą poveikį socialinio verslo laukui. Atsiradus
įstatymui dauguma iki tol veikusių tradicinių organizacijų persiregistravo kaip socialiniai
verslai, siekdamos gauti valstybės paramą ir lengvatas, nors jų veikla kelia abejonių, ar tikrai šios
organizacijos yra socialiniai verslai. Jo teigimu, būtų labai naudinga atlikti tyrimą ir įvertinti, ar
atsiradus įstatymui savivaldybės yra labiau linkusios dirbti su atitinkamais socialiniais verslais
vietos lygmeniu. Anot jo, tai greičiau priklauso nuo pačios savivaldos nei nuo bendrųjų teisės
aktų: akivaizdu, kad kai kuriuos savivaldybės ir anksčiau sėkmingai dirbo su socialiniais
partneriais, tuo metu kitos ir po įstatymo nededa  tam pakankamai pastangų.  

Kai Hockerts teigimu, socialiniai verslai gali sukurti tiek ekonominę, tiek socialinę vertę regionų
vystymuisi, todėl vienas iš „Copenhagen Business School“ ateities projektų, planuojama, bus
socialiniam verslui palankiausių savivaldybių reitingas. Ateityje jis gali tapti tarptautinis.
Šiuo požiūriu socialiniai verslai bus kviečiami kurtis palankiausiose vietovėse, tokiu būdu ne
tik sprendžiant vietos socialines problemas, bet ir gerinant konkrečios vietovės ekonominę
situaciją.  

Kai Hockerts teigimu, švietimas, aukštojo mokslo institucijos gali stipriai prisidėti prie
socialinio verslo augimo. Jis atkreipia dėmesį, kad iki šiol nėra nei vienos studijų programos,
kuri ruoštų pažangius socialinio verslo vadovus, atskiriant jų gebėjimą sukurti socialinį verslą,
nuo gebėjimo jį vystyti ir plėtoti. „Copenhagen Business School“ ketina tokią programą
sukurti. Iki šiol „Copenhagen Business School“ socialinio verslo kursas yra laisvai prieinamas
„Coursera“ tinklapyje. 2
2

Kursas prieinamas interenete: https://www.coursera.org/specializations/social-entrepreneurship-cbs
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Poveikio investavimas
Kai Hockerts teigimu, sunku sukurti poveikio investavimo modelį, kadangi socialinio verslo
atveju yra daug skirtingų modelių, teisinių statusų, kurių rėmuose gali veikti socialinio
verslo organizacija. Tai daro modelio kūrimą ir investicijų vertinimą itin sudėtingą, kadangi,
pavyzdžiui, kreipiantis į banką būsto paskolai gauti, bankai turi standartines procedūras, per
kurias gali įvertinti žmogaus ar organizacijos kreditingumą, jos yra atliekamos kiekvieną dieną
pagal labai aiškią metodiką, o socialinio verslo atveju tai nėra įmanoma, kadangi kiekvienas
atvejis yra individualus ir reikalauja atskiro vertinimo.

„Social Capital Fond“
Tai investicinis fondas, kuris duoda paskolas arba investuoja į socialinį poveikį3 . Šiuo atveju
sakome socialinį poveikį, o ne socialinį verslą, kadangi Anne Kjær Skovgaard teigimu, jiems ne
tiek svarbus organizacijos statusas: ar tai yra socialinis verslas, ar tradicinė verslo įmonė. Šiam
fondui svarbiausia yra konkrečios organizacijos kuriamas socialinis poveikis.

Tai pirmasis socialinių investicijų fondas Danijoje. Fondą 2011 metais įkūrė ir į jį pirmuosius
25 mln. kronų investavo Danijos fondas „TrygFonden“. Vėliau fondas skyrė papildomus 50
mln. kronų fondo veiklai. „Social Capital Fond“ pagrindiniam investuotojui pelnas nebuvo
svarbus: jo tikslas buvo sukurti kuo didesnį socialinį poveikį. Kitaip tariant, „Social Capital
Fond“ siekė uždirbti tik tam, kad galėtų toliau sėkmingai investuoti į kitas iniciatyvas. Fondas
nuo pat pradžių orientuojasi į verslus, kurie kuria alternatyvią darbinę integraciją. Jis gauna
pelną iš paskolų palūkanų arba, investavimo atveju, parduodant jiems priklausančią sėkmingai
veikiančio socialinio verslo dalį. Tinkamiausias modelis yra pasirenkamas atsižvelgiant į
organizacijos statusą: jei tai Danijos teisės aktus atitinkantis socialinis verslas, fondas skolina
2

Daugiau informacijos: http://www.densocialekapitalfond.dk/en/om-os/
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pinigus tam, kad galėtų uždirbti palūkanas, o jei tradicinė verslo organizacija, dažniausiai yra
investuojama.

Antrasis žingsnis, kurį neseniai žengė fondas, yra „Social capital fond invest“. I šį   fondą
investavo skirtingos organizacijos: Europos investicijų fondas, Danijos augimo forndas
(„Vækstfonden“), Tryghedsgruppen, Novo Nordisk Fonden, Ferd Sosiale Entreprenører,
Sparekassen Sjælland-Fyn, Hempel Fonden, Færchfonden, Østifterne, Færch og Døtre, Den
Sociale Kapitalfond, Management Team og Senior Advisors.

Šio fondo lėšas siekiama panaudoti investuojant į komercinius verslus, kurie kuria socialinį
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poveikį, tačiau taip pat yra stipriai orientuoti į kapitalo didinimą. Anne Kjær Skovgaard teigimu,  
tikimasi, kad šis investavimo būdas ateityje padės gerinti fondo finansinę situaciją ir sėkmingai
investuoti į socialinį poveikį darančias organizacijas.

Taigi pirmuoju atveju fondas investuoja tik į verslus, kurie integruoja atskirtį patiriančius
asmenis į darbo rinką. Antruoju atveju – į produktus ar paslaugas, kurie padeda integruoti
pažeidžiamas grupes į darbo rinką.

Fondo atstovės teigimu, poveikio investavimas palaipsniui sulaukia vis daugiau tradicinių
investuotojų dėmesio, kadangi leidžia diversifikuoti investicijas į skirtingas sritis. Nors
atsiperkamumas šiuo atveju yra mažas, investicijos yra saugesnės negu investuojant į daugelį
kitų sričių.

Poveikio matavimas
Svarbu pabrėžti, kad fondas investuoja į socialinį poveikį darbinės integracijos srityje, t.y.
organizacijas, kurios kuria alternatyvas pažeidžiamų grupių integracijai į darbo rinką.

Pačios investicijos yra tiesiogiai siejamos su kuriamu poveikiu, kadangi investuojama
nepriklausomai nuo organizacijos juridinio statuso, vertinama, kokio dydžio investicija ar
paskola yra reikalinga ir kokio masto socialinį poveikį ji sukurs.

Fondo atstovės teigimu, fondo atstovai puikiai supranta, kad verslai, į kuriuos fondas investuoja, sukuria kur kas daugiau vertės nei atsispindi jų metinėse ataskaitose. Fondo atstovai yra
sukūrę duomenų bazę, kuri leidžia kiekybiškai paskaičiuoti ir įvertinti, kokį poveikį verslas
sukūrė, parodyti intervencijos poveikį, t.y., kas būtų, jei verslas nebūtų vykdęs atitinkamos
veiklos. Fondo atstovės teigimu, nors įrankis ir naudingas, tačiau vis dar yra ribotas – matuoja tik
tiesioginį poveikį, šiuo atveju orientuotą į įdarbinimą. Ateityje, tobulinant matavimo metodiką,
siekiama įtraukti daugiau netiesioginį poveikį atspindinčių kintamųjų.
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Socialinio verslo aplinka
Atstovės teigimu, teisinė bazė Danijoje nepadeda socialiniam verslui veikti efektyviau. Pats
fondas, kaip ir minėta anksčiau, daugiau dėmesio teikia poveikiui, o ne statusui, apibrėžimams:
nepriklausomai ar tai socialinis verslas, ar įmonės socialinė atsakomybė, ar visą pelną
reinvestuoja, ar moka dividendus akcininkams, dalininkams.

Kalbant apie bendrą teisinę bazę, atstovės teigimu, nors yra sukurti teisės aktai, reglamentuojantys
socialinį verslą, o kartu ir teisinė aplinka, kuri palengvina savivaldybių ir vietos socialinių verslų
bendradarbiavimą, tai mažai prisideda prie socialinio verslo aplinkos gerinimo. Kai kuriuos
savivaldybės perka iš socialinių verslų, kitos – ne. Tad socialinio verslo aplinka tiesiogiai
priklauso nuo regiono, kuriame veikiama.

Sėkminga investicija – „Bornholms Mosteri“ 4
„Bornholms Mosteri“ – sulčių spaudykla, įsikūrusi saulėtoje Danijos saloje Bornholm, Baltijos
jūroje. „Bornholms Mosteri“ gamina ir parduoda ko ne geriausias Danijoje ekologiškas sultis
pagrindiniams Danijos restoranams. Versle dirba žmonės, turintys fizinės ar psichinės sveikatos
sutrikimus, kurie negali dirbti tradicinėje darbo vietoje. Gamyba pasižymi išskirtiniu, lėtu
procesu ir geriausiais ingredientais, leidžiančiais pasiekti aukštą galutinio produkto kokybę.
Įmonė veiklą pradėjo 2006 metais, kaip savivaldos palaikoma įdarbinimo bendrovė. 2013
metais projektą perėmė kelios vietos įmonės, siekdamos plėtoti veiklą ir sukurti daugiau darbo
vietų, nes veiklą vykdant vietos savivaldai tai nebuvo įmanoma.
„Social Capital Fond“ pradėjo bendradarbiauti su naujai suformuota „Bornholms Mosteri“
keliomis kryptimis. Fondas investavo 3 mln. Danijos kronų, taip pat fondo vadybos komanda,
kartu su verslo partneriais „Accura“ ir „EY“ sutarė dėl bendradarbiavimo, stiprinant socialinę
misiją atnaujintos organizacijos struktūros rėmuose.
4

Daugiau informacijos: http://www.bornholmsmosteri.dk/en/
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Organizacija „Design to Improve Life“
Organizacija kasmet organizuoja vieną didžiausių dizaino konkursų „Index award“, į kurį
pateikiama per 1400 paraiškų kiekvienais metais. Konkursas skirtas kūrėjams, sukūrusiems
produktus, gerinančius žmonių gyvenimą.

„Index award“ laimėtojo pavyzdys - „What3words“5
Kaip teigia idėjos autoriai, tikslumas nustatant ir pranešant apie savo tikslią buvimo vietą yra
didelis iššūkis visame pasaulyje ir kartais gali tapti gyvenimo ar mirties klausimu. Pavyzdžiui,
jei žmogus gyvena lūšnyne be jokio adreso, gelbėtojams gali būti labai sudėtinga jį rasti.

5

Daugiau informacijos arba savo vietą 3 žodžių formatu sužinoti galite: https://what3words.com/
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„What3words“ sprendžia šią problemą: programėlėje visas pasaulis padalinamas į 57 trilijonus
3x3 metro kvadratų ir kiekvienai sekcijai priskiriami trys žodžiai. Kad ir kur žmogus būtų, jis
gali pasižiūrėti, kuriame kvadrate yra ir koks trijų žodžių „adresas“ priskirtas jo buvimo vietai.
Šiais žodžiai galima dalintis su bet kuo, kas turi šią mobiliąją aplikaciją, ar gali prisijungti prie
žemėlapio internete 5 ir rasti žmogų 3 kvadratinių metrų teritorijoje. Žemėlapis naudoja lengvai
įsimenamus žodžius, vietoje sudėtingų GPS koordinačių, skaičių sistemų.  
Organizacijos vertė yra labai aiški – namams ir pastatams visame pasaulyje priskiriami
alternatyvūs adresai, kurie padeda pristatyti laiškus, rasti žmones, iškviesti avarines tarnybas.
Technologija leidžia stiprinti identitetą ir saugumą žmonių, kurie anksčiau apskritai neturėjo
jokio adreso.

Konkursas „Index award“ skirtas idėjoms iš viso pasaulio. Kasmet konkursas turi 50 60 finalininkų, iš kurių apie 30 yra kviečiami teikti paraiškas dalyvauti „Design Orbit“
akseleravimo programoje, kuri pradėta 2013 metais. Tam, kad dalyvautų programoje, prašoma
pateikti produkto prototipą. Iš visų kandidatų atrenkami 10 atvejų, su kuriais yra toliau dirbama.
Naujoms idėjoms augti padeda „Boston consulting group“.

Pasibaigus akseleratoriui organizuojamos investuotojų dienos, siekiant padėti į poveikį
orientuotoms verslo organizacijoms pritraukti naujus investuotojus.

Kaip teigia atstovės, jų komanda nuolat dirba tiek su verslu, komanda kuriančia produktą, tiek
su potencialiais ar esamais investuotojais. Šiuo požiūriu didelis dėmesys skiriamas ankstesnių
konkursų laimėtojams, siekiant parodyti jų augimą, tiek socialine, tiek finansine prasme. Taip
pat organizacija turi savo poveikio matavimo metodiką, kuri parodo, kiek ir kokiu būdu žmonių
gyvenimai pagerėjo pasitelkus sukurtą produktą, kokia yra rinka, kaip veikia inovatyvus
produkto dizainas.
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KPH bendradarbystės erdvė
KPH – tai bendradarbystės erdvė Kopenhagoje, gavusi apleistas patalpas iš savivaldybės ir
sėkmingai pritaikiusi jas savo veiklai. Šiuo metu bendradarbystės erdvės atstovai savo ry-

šius su savivalda siekia stiprinti veikdami kaip „Think Tank“ (organizacija, vykdanti tiek                                   
tiriamąją, tiek praktinę veiklą ir atstovaujanti tam tikrą sritį, kurioje yra ekspertai), kadangi
yra subūrę didelę skirtingų sričių profesionalų bendruomenę. Šios bendruomenės didžioji dalis
–        skirtingus socialinius verslus ar socialines inovacijas kuriančios komandos. Norintys tapti
šios bendruomenės dalimi turi atitikti tam tikrus kriterijus, pristatyti poveikį kurį kuria ir kurį
ketina sukurti ateityje. Kiekvienas bendruomenės narys įsipareigoja dalyvauti bendruomenės    
renginiuose. Taip pat teikia poveikio ataskaitas, pagal organizacijos patvirtintą formą. Atstovų
teigimu, atitinkama veiklos ataskaita yra nesudėtinga ir ją parengti užtrunka apie valandą.  
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Bendradarbystės erdvė glaudžiai bendradarbiauja su akademikais, siekia įtraukti daugiau
studijuojančių žmonių, stiprinti bendruomenę ir joje dirbančias komandas skirtingomis
kompetencijos, didinti bendrą platformos, kaip „Think Tank‘o,“ vertę.

Organizacija siekia sukurti savo poveikio investavimo pilotinį instrumentą, kuris būdų  
orientuotas į ankstyvos stadijos verslus. Siekiama sujungti Europos sąjungos ir privačių
investuotojų investicijas. Atstovų teigimu, verslo motyvacija investuoti į socialinius verslus
yra daugiausia susijusi su įmonių socialine atsakomybe, kadangi ekonominiu požiūriu naudos
per maža:       verslui, orientuotam į socialinį poveikį, būdingas lėtas atsiperkamumas. Neretai
įmonės yra motyvuotos įsteigti stipendijas socialiniams verslininkams, kas potencialiai kuria
papildomą vertę investuotojams bei gali padėti atrasti naujus talentus.

Remiantis pilotiniu modeliu, kaip ir „Social Capital Fond“ atveju, ketina investuoti priklausomai
nuo organizacijos juridinės formos – per paskolas arba tampant verslo organizacijos dalininkais.
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Norvegija
Poveikio investavimo aplinką Norvegijoje pažinti padėjo:
Sofie Furu, „SoCentral“ bendruomenės inkubatoriaus ir narysčių vadovė
Thomas Evensen, „SoCentral“ vyriausiasis finansų ir technologijų vadovas
Tilde Hagen, Oslo savivaldybės, gerovės ir sveikatos departamento atstovė
Katinka Greve Leiner, Ferd Social Entrepreneurs direktorė
Øyvind Opland, Darbo ir socialinės apsaugos ministerijos, Gerovės politikos departamento
direktorius

Socialinio verslo aplinka ir valstybinės investicijos
Darbo ir socialinės apsaugos ministerijos atstovo, Øyvind Opland teigimu, politinio dėmesio
socialinis verslas sulaukė 2008 metais, kai sąvoka buvo pradėta naudoti valstybiniuose
dokumentuose.

2011 metais skirta pirmoji valstybinė parama, finansavimas nevyriausybinių organizacijų (NVO)
vykdomoms socialinėms paslaugoms. Norėdama gauti paramą, organizacija turi būti registruota
kaip NVO ir visas gaunamas pelnas turi būti reinvestuojamas atgal į šios organizacijos veiklą.
Atitinkamas finansavimas gali būti suprantamas kaip pradinė investicija (angl. seed investment),
ši parama gali būti skiriama iki trejų metų laikotarpiui, su galimybe pratęsti dar dvejiems
metams. Atstovų teigimu, investicijos yra pakankamai lanksčios, atsižvelgiama į organizacijos
poreikius. Pagrindinis prioritetas skiriamas skurdo ir socialinės atskirties mažinimui.

Oslo savivaldybės atstovės, Tilde Hagen teigimu, jų atveju, daugiausia paslaugų teikia pati
savivaldybė. Daugiausia paslaugų iš socialinių partnerių perkama narkotikų prevencijos srityje.
Šiame lauke dažniausiai paslaugas teikia Osle veikiančios nevyriausybinės organizacijos,    
tačiau pasak atstovės, savivaldybė labai atvira ir bendradarbiavimui su verslu. Taip pat siekiama
stiprinti organizacijas, kurios palengvintų atskirtį patiriančių grupių įsidarbinimą.
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Atstovės teigimu, prie paslaugų perdavimo Oslo savivaldybė perėjo prieš 20 metų, tačiau
šiandien pastebima, kad pirkimų procedūros organizavimas yra pakankamai brangus, taip pat
sunku užtikrinti teikiamų paslaugų efektyvią kontrolę ir kartu kokybę. Teigiama, kad kai kuriais
atvejais norėdami kontroliuoti paslaugos kokybę savivaldybės atstovai turi praktiškai gyventi ją
teikiančioje organizacijoje. Todėl tai nepadeda sutaupyti savivaldybės lėšų.

Taip pat Oslo savivaldybė teikia organizacijoms nedidelės apimties paramą, kuria siekiama
stimuliuoti paslaugų tiekimą. Atstovės teigimu, šioje vietoje yra labai sveikintina, kada paramos
prašo naujos organizacijos arba organizacijos norinčios kurti naujas, pilotines paslaugas. Tačiau
praktika rodo, kad dažniausią skiriamą paramą pasiima ilgus metus veikiančios, didelės apimties
nevyriausybinės organizacijos. Bendrai skiriama paramos vertė - 10 mln. Eur per metus.
Pagrindiniai kriterijai atrenkant organizacijas, projektus - pilietinės visuomenės įtraukimas,
organizacijos nuosavas indėlis, projekto sukuriama papildoma vertė. Organizacijoms leidžiama
iš projekto metu kuriamų paslaugų ar produktų gauti papildomas pajamas (dėl to parama
nemažėja), tačiau tai gali sukelti keblumų paramos prašant kitais finansiniais metais, tikėtina,
kad paramos negautų.

Socialinio poveikio obligacijų metodikos taikymas
Šiuo metu yra kuriamas pilotinis viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo mechanizmas,
taikant socialinio poveikio obligacijų modelį, kurio pagrindu yra apjungiamos savivaldybės,
vietos verslas ir socialinis verslas. Šiuo požiūriu socialinis verslas pasiūlo sprendimą
vietovės problemai, į sprendimo įgyvendinimą investuoja verslas, o sukūrus siekiamą poveikį    
savivaldybė įsipareigoja sumokėti už rezultatą (plačiau socialinio poveikio obligacijų modelis
pristatomas kalbant apie Suomijos ir „Sitra“ patirtį). Norvegijos atvejis yra išskirtinis, kadangi
siekiant diegti ir paskatinti modelį valstybėje, Ministerija įsipareigoja, pasiteisinus investicijai
ir sukūrus siekiamą poveikį, savivaldybei grąžinti iki 75 proc. sumokėtos sumos. Numatoma,
kad atitinkamas pilotas truks 5 metus.
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Poveikio matavimas
Ministerijos teigimu, jie neturi modelio poveikio matavimui ir jis nėra taikomas jų finansavimo
sistemoje. Siekdama gauti paramą organizacija turi įrodyti, kad yra patikima, gyvybinga,
prognozuoti numatomus rezultatus.  

Oslo savivaldybės atstovės teigimu, teikiant paramą ar perkant paslaugas matuojama paslaugos
kokybė: įtraukiamas klientų, darbuotojų ir susijusių šalių pasitenkinimo vertinimas, vykdomos
apklausos. Iš gautų duomenų organizacijai suteikiamas balas, pagal kurį galima organizacijas
palyginti.

SoCentral
2012 metais įsikūrusi organizacija, veikia kaip nepriklausoma bendradarbystės erdvė.
„SoCentral“ save pristato kaip inkubatorių, bendruomenę, kurios siekis telkti pažangias
organizacijas, žmones, socialinius verslus, valstybines institucijas, skatinti jų dalinimąsi
žiniomis ir bendradarbiavimą.  
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Organizacijos atstovai pabrėžia, kad jų bendruomenė įtraukia žmones iš skirtingų sektorių.
Sujungus įvairių sektorių atstovus siekiama ieškoti inovatyvių sprendimų skirtingiems
Norvegijos visuomenėje kylantiems iššūkiams: miestų vystymuisi, klimato kaitai, įtraukčiai ir
įvairovei. Norintys tapti bendruomenės dalimi ne išsinuomoja patalpas, tačiau perka narystę.
Kiekvieną mėnesį organizuojami diskusijų forumai skirtingomis temomis. Vienas pagrindinių
renginių ciklų yra „Inclusion days“, kurių metu kalbama apie atskirties sukeliamus iššūkius ir
skirtinguose sektoriuose taikomas inovacijas, leidžiančias didinti įtrauktį ir įvairovę.

„Semja“ pilotinė investavimo programa
„Semja“ yra programa, per kurią vystomi geresni ir plėtrai palankūs modeliai visuomenės
problemoms spręsti ir reikšmingam socialiniam poveikiui kurti. Programa finansuojama iš
viešųjų ir privačių  partnerių lėšų. „Semja“ sukurta siekiant kurti inovacijas, kurios mažintų
socialinę nelygybę Osle. Šiuo metu „SoCentral“ rengiasi pilotiniam modelio įgyvendinimui,
tikimasi, kad veikla prasidės 2020 metais.

„Semja“ modelis
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Investuotojų valdyba – nepriklausoma valdyba, susidedanti iš partnerių, ekspertų ir tikslinių
socialinių grupių atstovų.
Valdymo komanda – komanda, atsakinga už lėšų pritraukimą, vystymą, poveikio vadybą ir
kasdienės veiklos vykdymą.
Kontrolė, auditas – nepriklausomas „Semja“ socialinio poveikio ir kiekvieno socialinio
sprendimo auditorius .
Vykdančioji komanda – atitinkamą sprendimą įgyvendinti aukštą kompetenciją turinti komanda.

Kuriant programą numanoma, kad veiklos laukuose jau šiandien įgyvendinama daug sprendimų,
tačiau jų vystymui trūksta sistemiškumo ir tinkamai paskirstytų resursų. Dalis sprendimų gali
būti tvarūs ilgalaikėje perspektyvoje, pagelbėjus jų kūrėjams. Todėl „Semja“ programa iš
principo siekia sujungti visas suinteresuotas šalis ir resursus, tam, kad būtų kuriami ilgalaikiai
ir finansiškai tvarūs sprendimai.

Šiuo metu kuriamos pirmosios, pilotinės „Semja“ programos pavyzdys:
Sprendžiama problema: socialinė nelygybė Osle
Bus atrinkti 10 sprendimų, veikla vykdoma 5 metus, į modelį investuojam 100 mln. Norvegijos
kronų.
Esamos situacijos analizė:
## 17 proc. vaikų iki 18 metų Osle auga šeimose, turinčiose mažas pajamas;
## 8 iš 10 vaikų augančių šeimose, turinčiose mažas pajamas, yra imigrantų tėvų vaikai;
## 40 proc. vidurinių mokyklų moksleivių Gamlebyen rajone iškrenta iš švietimo sistemos
(nebelanko mokyklos);
## 50 proc. moterų gyvenančių Grorud rajone neturi darbo.

Pagrindinės sritys, į kurias orientuojasi pilotinė programa: įdarbinimas, visuomenės sveikata,
švietimas, kaimynystė.

Valdymo komanda, kuri šiuo atveju yra „SoCentral“, pirmiausia įsipareigoja sukurti
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partnerystes su savivaldybe, valstybinėmis įstaigomis, fondais ir privačiu sektoriumi. Kartu
identifikuoti jau vykdomus, tinkamus sprendimus, kuriuos galima stiprinti, rasti jiems reikiamą
finansavimą ir pagalbą juos įgyvendinant. Taip pat komandos atsakomybė yra matuoti, valdyti
ir optimizuoti kuriamą socialinį poveikį. Galiausiai, siekiant glaudaus visų suinteresuotų šalių
bendradarbiavimo (savivaldos, paslaugų tiekėjų, verslo), naudojant įvairias ko-dizaino dizaino
metodikas ieškoti būdų, kaip didinti vykdomų sprendimų efektyvumą.

Manoma, kad įgyvendinant šį modelį ir dirbant su idėjomis bus maksimizuotas kiekvieno
sprendimo socialinis poveikis, nes kiekviena iniciatyva sulauks tiek finansinės, tiek organizacinės
pagalbos. Jei idėjos nebebus pajėgios pasiekti užsibrėžto socialinio poveikio, finansavimas
bus nutraukiamas. Todėl, kaip teigia „Semja“ ir „SoCentral“ atstovai, socialinis poveikis,
programos rėmuose, bus vertinamas taip pat atsakingai, kaip tradicinio verslo investuotojai
valdytų ir vertintų savo finansinę grąžą.

Kas dalyvaus programoje ir į ką bus investuojama – geriausius sprendimus siūlančios
organizacijos bus atrenkamos iš „SoCentral“ inkubatoriaus ir jo partnerių tinklo. Kiekvienas
sprendimas bus vertinamas individualiai, atsižvelgiant į galimą socialinio poveikio mastą ir
finansinį tvarumą. Į sprendimą bus investuojama tik gavus investuotojų valdybos patvirtinimą.

Siekiama, kad kiekvienas programoje dalyvaujantis sprendimas būtų finansiškai tvarus. Tai
gali būti pasiekiama keliais būdais: (1) galimybė sprendimą replikuoti, nepriklausomai nuo
vietovės, kurioje jis vykdomas; (2) pritaikomumas viešajame sektoriuje – sprendimą galima
integruoti į valstybės paslaugas ar programas; (3) sukuriamas finansiškai tvarus verslo modelis.

„SoCentral“ atstovų teigimu, socialinis verslas yra labai svarbus įrankis, nes leidžia kurti
modelius spręsti tiems iššūkiams, su kuriais viešasis sektorius susitvarkyti negali. Vis tik ne ką
mažiau svarbu yra kurti tinklus ir skatinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą.
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Poveikio matavimas
Savo veikloje, plačiąja prasme – „SoCentral“ kaip inkubatorius ir bendruomenė yra sukūrusi  
poveikio vadybos modelį „SoImpact“. Atstovų teigimu, modelis yra labai paprastas, skirtas
organizacijos vertės pristatymui ir daugiausia paremtas „Pokyčių teorija“. Taip pat organizacijos
atstovai pastebi, kad egzistuoja labai daug skirtingų poveikio matavimo modelių, iš kurių
kiekviena organizacija pasirenka jai tinkamiausią ir pritaiko savo veiklai.
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Ferd Social Entrepreneurs
„Ferd“ į socialinius verslus ir socialinio verslo aplinką investuoti pradėjo prieš 10 metų. Įmonė
ne tik investuoja, bet kartu ir siekia gerinti socialinio verslo aplinką: Norvegijoje „Ferd“
atpažįstami kaip pagrindiniai socialinio verslo aplinkos kūrėjai. Įmonė glaudžiai bendradarbiauja
su valstybinėmis institucijomis, tik, jų požiūriu, sprendimai ir pokyčiai vyksta lėtai. Jie taip pat
dirba kartu su „SoCentral“ bendruomene.

Trumpa istorija
„Ferd“ vadovui anksčiau priklausė didžiausia Norvegijoje tabako įmonė, o jis pats buvo
vadinamas tabako princu. Reorganizavus bendrovę „Ferd“ tapo viena didžiausių investavimo
įmonių Norvegijoje. Poveikio investicijos prasidėjo, kai įmonės vadovas Davose vykusio
pasaulio ekonomikos forumo metu susitiko socialinių verslų kūrėjus. Jį ypač nustebino vienas iš
jų – entuziastas, kuris organizavo futbolo čempionatus benamiams. „Ferd“ įkūrėjas pagalvojo,
kad jei šis žmogus vienas gali sukurti tokį didelį poveikį, ką tuomet galėtų padaryti jo įmonė,
valdanti tokias didžiules lėšas ir turinti profesionalų komandą. Todėl grįžęs į Norvegiją rado 2
socialinius verslus, davė jiems lėšų ir pasakė:  „Aš – Jūsų investuotojas“. Dirbdamas su šiais
socialiniais verslais jis suprato, kad „Ferd“ kompetencijas galima panaudoti tiek dirbant su
tradiciniu, tiek su socialiniu verslu. Nuo to laiko buvęs „tabako princas“ laikomas pagrindiniu
socialinio verslo veidu Norvegijoje.

Kiekvienais metais „Ferd“ skiria 2,5 mln. eurų socialinio poveikio investicijoms. Aktyviai
įtraukiami visi įmonės darbuotojai ir jų kompetencijos.
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Pagrindiniai investavimo kriterijai:
1. Inovatyvus sprendimas visuomenės iššūkiams
2. Veikla pagrįsta socialiniais rezultatais
3. Ekonomiškai tvarus verslo modelis

Taip pat svarbu:
## Investicijos skiriamos Norvegijoje ir kitose Šiaurės šalyse veikiančioms organizacijoms
## Nuolat matuojamas socialinis poveikis
## Dirba patikima komanda
## Verslo modelis, yra palankus plėtrai, lengvai perkeliamas į kitą šalį ar regioną (scalable)

Paklausta, kas yra svarbiau – ekonominė grąža ar socialinis poveikis, „Ferd“ atstovė teigė,
kad vienareikšmiškai svarbesnis kuriamas socialinis poveikis. Įmonės pagrindinis siekis, kad
organizacijos, į kurias ji investuoja, kurtų vertę visuomenei pačios veikdamos tvariai.

Investicijas „Ferd“ skiria labiau kaip paramą, tačiau elgiasi kaip investuotojas: dalyvauja
įmonės valdyme, stebėsenoje, konsultuoja. Įmonė socialinio verslo organizacijoms suteikia tiek
finansinę, tiek ne finansinę pagalbą, pavyzdžiui, konsultuoja strateginės plėtros klausimais.

Nauda įmonei
Atstovės teigimu, poveikio investavimas atneša reikšmingą vertę pačiai įmonei. Visų pirma
tai yra žinomumas, kadangi investicijos į socialinį poveikį leidžia pasiekti didelę visuomenės
dalį. Kartu tai didina pasitikėjimą įmone – kai kitos įmonės nori parduoti savo organizaciją,
poveikio investavimas yra matomas kaip pranašumas, kuriantis pasitikėjimą ir skatinantis įmonę
parduoti būtent „Ferd“. Atstovę stebina, kodėl kitos panašią veiklą vykdančios įmonės vis dar
nesiima poveikio investavimo. Tačiau tuo pačiu ji sutinka, kad poveikio investavimas kelia
daug iššūkių, kadangi įmonės, į kurias yra investuojama, dirba su pažeidžiamomis grupėmis.
Tai reiškia, kad bet kokia nesėkmė gali būti labai nepalankiai vertinama visuomenėje. Tačiau
„Ferd“ atveju labai padeda ankstesnės įmonės vadovo patirtys. Jo įsitikinimu blogos naujienos
yra greitai pamirštamos.
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Įmonė nėra linkusi kurti poveikio investavimo fondo, kur sujungtų skirtingų įmonių arba dar
ir valstybines investicijas. Atstovės teigimu, motyvas yra paprastas – sutikus priimti daugiau
investuotojų, reiktų tarpusavyje derinti veiksmus. Šiuo atveju, „Ferd“ yra vienas investuotojas,
todėl įmonės atstovai gali investuoti kur kas lanksčiau ir greičiau priimti sprendimus. Tačiau tai
nereiškia, kad „Ferd“ nesiekia stiprinti bendros socialinio verslo aplinkos. Organizacija skatina
skirtingų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, kadangi nori stiprinti rinką ir užtikrinti, kad
visos suinteresuotos pusės atliktų savo vaidmenį (ypač – valstybinės institucijos).
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Ferd gerosios investicijų praktikos
„Ferd“ investuoja į veiklą jau pradėjusias organizacijas, kurios vis dar yra ankstyvoje stadijoje.
Organizacijos prašoma parodyti kuriamą produktą ar paslaugą, pirmuosius pardavimus,
numatomą poveikį. Pirmuosius metus dirbama su verslo strategija ir pardavimais. Jei pavyksta
sukurti santykį su socialine organizacija – „Ferd“ investuoja. Investicija skiriama apytiksliai 3
metams (priklausomai nuo atvejo). Poveikiui matuoti įmonė yra sukūrusi savo atskirą metodiką.

„Forskerfabrikken“
Organizacija, kurios pavadinimas reiškia „tyrėjų gamykla“, siekia sukurti vaikams ir
jauniems žmonėms galimybes mokytis apie mokslą ir technologijas savo bendruomenėse.
„Forskerfabrikken“ siūlo vasaros stovyklas ir pusės dienos veiklas, kurios sukuria galimybę
vaikams ir jauniems žmonėms dalyvauti įdomiuose ir jaudinančiuose eksperimentuose,
kuriuos veda ir prižiūri profesionalūs tyrėjai. Šių renginių metu komanda siekia skatinti jaunus
žmones Norvegijoje studijuoti tiksliuosius mokslus ir technologijas. Organizacija taip pat siūlo
mokymus ir tolimesnį švietimą tiksliųjų dalykų mokytojams.

Modelis pagrįstas tuo, kad stovyklos organizuojamos vaikams, kurių tėvai gali už jas susimokėti,
tokiu būdu jie dalinai finansuoja pusės dienos mokymus mokyklose neišgalinčių susimokėti
šeimų vaikams.

„Monsterbedriften“
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Organizacija, kuri įdarbina buvusius pažeidėjus. Įmonė darbuotojams suteikia bendruomenę,
apgyvendinimą, pozityvią socialinę aplinką, galimybes asmeniniam tobulėjimui. Įdarbinus
žmogų ir profesionalams nuolat jį stebint, mažiau tikėtina, kad jis bus linkęs nusižengti.

„Monsterbedriften“ specializuojasi vonios kambarių ardymo darbuose. Nuo sukūrimo
organizacija išardė per 6500 vonios kambarių. Įmonė taip pat teikia saugias asbesto šalinimo ir
nuvirtusių medžių šalinimo paslaugas. Kadangi verslas išskirtinai orientuotas į jaunų vaikinų
įdarbinimą, manoma, kad tokia darbinė veikla kartu jiems padeda nukreipti energiją nuo blogų
darbų.

Didžiausias iššūkis, „Ferd“ atstovės teigimu, kylantis socialiniams verslams, yra rinka.
Ypatingai rizikinga rinka tampa, kada pagrindinis socialinio poveikio organizacijos klientas
yra valstybė. Pirkimai orientuoti į inovatyvius sprendimus Norvegijoje teisiškai yra apibrėžti,
tačiau niekas nežino kaip juos taikyti ir tokių praktikų yra mažai.
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Suomija
Susitikimo Suomijoje metu, daugiausia dėmesio buvo skirta socialinio poveikio obligacijoms
(social impact bonds), kadangi Suomijoje šis modelis yra bene labiausiai pasiteisinęs tarp
Šiaurės šalių ir sėkmingai vykdomas. Susitikimo metu Lietuvos delegacija, kurią sudarė
atstovai iš LR Finansų ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, „Invega“,
Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje ir NVO Avilio, turėjo galimybę susipažinti su modelį
Suomijoje koordinuojančiu Suomijos inovacijų fondu „Sitra“ atstovu, vienu iš pavyzdinių
obligacijų fondo valdytoju, socialinio verslo paslaugų tiekėjais, investuotoju ir Ekonomikos
ministerijos atstovu.
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Suomijos inovacijų fondas „Sitra“
Pagrindiniai Suomijos iššūkiai:
## nors Suomija yra gerovės valstybė, atstovų teigimu, egzistuoja didelė atskirtis tarp žmonių.
Tai dažniausiai priklauso nuo jų išsilavinimo;
## visuomenės senėjimas – reikia daugiau socialinių ir sveikatos paslaugų, o valstybės biudžete
tam trūksta lėšų. Pagrindinis iššūkis yra tai, kad siekiama suvaldyti jau esančias problemas,
vietoj to, kad užkirstų kelią gresiančioms problemoms ir kurtų gerovės valstybę.  

„Sitra“ buvo įkurta 1967 metais, kaip dovana valstybei penkiasdešimtmečio proga. Savo veiklą
fondas pradėjo nuo tyrimų, vėliau tapo investuotoju, į Suomiją atnešė rizikos kapitalo konceptą.
Nuo 2000 metų „Sitra“ orientuojasi į socialinį poveikį ir tokio pobūdžio verslus.

Fono steigimo laikotarpiu, tam valstybė neturėjo daug lėšų, todėl tuo metu perdavė dalį
bendrovės „NOKIA“ akcijų. Nuo 1992 metų „Sitra“ jokios papildomos valstybės paramos
nebegavo. Už savo veiklą fondas yra atskaitingas Suomijos parlamentui.

Pradėjusi poveikio investavimą „Sitra“ pati investavo į socialinius ir poveikio verslus. Iki šios
dienos fondas yra investavęs per 800 mln. Eur. Šiuo metu fondas investuoja daugiau į kitus
fondus veikiančius Suomijoje ir Europoje.

Iki šios dienos „Sitra“ turi veikiančią akseleravimo programą, kurios siekis yra stiprinti
potencialius paslaugų tiekėjus.

Poveikio investavimas
„Sitra“ atstovai poveikio investavimą apibrėžia kaip privačias investicijas į organizacijas,
kuriomis siekiama ne tik finansinės grąžos, bet ir socialinio poveikio. Tokio pobūdžio investicijos
gali būti organizuojamos skirtingomis formomis. Dėmesys poveikio investavimui Suomijoje
išaugo 2014 metais, kada buvo nuspręsta, kad reikalingas naujas požiūris į privataus ir viešojo
sektorių bendradarbiavimą.
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Socialinio poveikio obligacijos
„Sitra“ yra pagrindinė organizacija Suomijoje skatinanti socialinio poveikio obligacijas ir
padedanti šį modelį pritaikyti sprendžiant skirtingus valstybėje kylančius iššūkius. Sukurti
individualų socialinio poveikio obligacijų modelį vidutiniškai trunka nuo 6 mėnesių iki 1 metų.

Įgyvendinant modelį kyla daug iššūkių, ir pasirodo šiuo metu lengviau prikalbinti investuotoją
investuoti savo lėšas, nei viešojo sektoriaus organizaciją. Nors taip pat atstovas teigia, kad
šiai dienai investuotojai yra daugiau įmonės, kurios pačios savo veikloje yra daugiau socialiai
orientuotos.
Šiuo metu Suomijoje yra įgyvendinama 130 socialinio poveikio obligacijų projektų, kurių
vidutinė numatoma finansinė grąža yra 7 proc.
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Pagrindinės socialinio poveikio obligacijų vertės:
## Pagrindinis socialinio poveikio obligacijų tikslas yra ne sutaupyti valstybės lėšas, bet
pagerinti žmonių gyvenimo kokybę.
## Socialinio poveikio obligacijų modelio planavimas prasideda ne nuo turimų resursų, o nuo
siekiamo poveikio.
## Įrankis leidžia tiekėjams ne konkuruoti, tačiau jungtis į koalicijas, tokiu būdu glaudžiau
bendradarbiaujant tarpusavyje ir pasiekiant efektyvesnių rezultatų. „Sitra“ atstovų teigimu
jungimasis į koalicijas būtinas, nes pavienės organizacijos nėra pajėgos pasiekti reikšmingo
poveikio, o bendradarbiavimas leidžia jungti resursus ir sprendimus.

Socialinio poveikio obligacijų modelis

Socialinio poveikio obligacijų modelio rėmuose visų pirma yra identifikuojama problema,
kurią norima spręsti, įvertinama kiek šiandien ji kainuoja visuomenei, kokio rezultato, poveikio
yra tikimasi, kiek būtų galima sutaupyti ir kokią dalį sutaupytų lėšų būtų sumokama už pasiektą
rezultatą, poveikį. Šiame etape Suomijoje taip pat dalyvauja „Sitra“ ekspertai, padedantys
valstybinėms institucijoms apskaičiuoti ir sukurti modelį.

Jį sukūrus ieškoma fondo valdytojo, kuris prisiima atsakomybę už modelio įgyvendinimą,
investuotojų paiešką. Tuomet ieškoma investuotojų: įmonių, privačių ar valstybinių fondų,
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kurie sutiktų prisiimti riziką už siūlomą finansinę grąžą modeliui pasiteisinus.   Investuotojų
įtraukimas padeda surinkti kapitalą veiklai vykdyti ir paslaugoms iš jų tiekėjų pirkti. Suformavus
finansinį fondą ir radus paslaugų tiekėjus, pradedamos teikti paslaugos tikslinei grupei. Sutartu
periodiškumu nepriklausomas organas vertina, ar numatyto poveikio buvo pasiekta. Jei taip –
investuotojai susigrąžina investicijų dalį ir sutartas palūkanas.

Vienas svarbiausių dalykų socialinio poveikio obligacijų modelyje yra rasti problematiką ir
lauką suvokiantį, instituciškai stiprų fondo valdytoją, organizaciją, kuri yra atsakinga už projekto
įgyvendinimą. Šiuo atveju fondo valdytojas yra tarpininkas tarp investuotojų ir paslaugų tiekėjų,
kurių tikslas yra užtikrinti numatomą pasiekti socialinį poveikį. Fondo valdytojas už pasiektus
rezultatus atsiskaito tiesiogiai investuotojams. Socialinio verslo išmanymas šiuo atveju yra
labai svarbus, kadangi socialinio poveikio obligacijų atveju investuotojai jokia forma nedaro
įtakos paslaugos tiekimo modeliui. Jiems paprasčiausia trūksta kompetencijos tai įvertinti.

„Sitros“ atstovų teigimu, labiausia pasiteisina atvejai, kai fondo valdytoju yra dviejų organizacijų
koalicija, iš kurių viena geba užtikrinti efektyvų valdymą, o antroji puikiai supranta problemą ir
sritį, kurioje yra veikiama.

Socialinio poveikio obligacijų pavyzdys: imigrantų įdarbinimas
Viena didžiausių problemų Suomijoje yra didelis procentas bedarbių imigrantų. Šiai problemai
spręsti anksčiau buvo taikomi tradiciniai pirkimai, tačiau nesulaukus norimo poveikio buvo
pritaikytas socialinių obligacijų modelis.

Šiuo atveju „Sitra“ paskatino Ekonomikos ministeriją kurti socialinio poveikio obligacijų
modelį, kartu su ministerija išgrynino ir apskaičiavo siekiamą poveikį, suformavo užduotį fondo
valdytojui. Ministerija skelbė pirkimą fondo valdytojui, kurį laimėjo organizacija „Epiqus“.
Pasirašius sutartį fondo valdytojas tapo atsakingas už investuotojų paiešką, tolimesnę
komunikaciją ir atsiskaitymą su investuotojais. Taip pat fondo valdytojas yra atsakingas už
paslaugų tiekėjus, kuriuos samdo ir kartu kuria modelį. Šiuo atveju įdarbinimo modelis buvo
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kuriamas kartu su paslaugų tiekėjais, kurie turi reikiamą kompetenciją suprasti tikslinės grupės,
su kuria yra dirbama, poreikius, bei potencialius darbdavius ir jų reikalavimus.

Atlygis, orientuotas į rezultatus čia pasireiškia tuo, kad visų pirma buvo įvardytas siekiamas
poveikis – tikslinei grupei priklausančių asmenų įdarbinimas. Šiuo požiūriu mokama ne už
mokymų ar kitų alternatyvių įgalinimo formų įgyvendinimą, tačiau tuomet, kada tikslinei
grupei priklausantis asmuo įdarbinamas. Ministerijos ir „Sitra“ atstovai tai vadina įdarbinimo
modelio pilotiniu projektu.

Į problemos sprendimą investavo „Sitros“ ir Europos investicinis fondas, fondų investicijos
padėjo pritraukti keletą privačių investuotojų. Investuotojai nedalyvauja veiklos turinio kūrime,
negali daryti įtakos paslaugų tiekimo. Dėl šios priežasties jiems yra sudėtinga įvertinti kokią
finansinę grąžą gaus ir ar investicija pasiteisins.

Pateikto pavyzdžio atveju investuotojo teigimu, sprendimą skirti investiciją daugiausia lėmė
socialinė atsakomybė. Numatoma investicinė grąža yra 8 proc., tačiau tradiciškai, prisiimant
panašią riziką ji turėtų būti  nuo 10 proc., tačiau suprasdami ir įvertindami, kad tai yra socialinio
poveikio investicija – sutinka ir su mažesne suma. Taip pat šiam investuotojui tai yra pirmoji
socialinio poveikio obligacijų investicija, kuriai pasiteisinus jis yra linkęs investuoti toliau.

Taip pat svarbu, kad socialinio poveikio obligacijų fondo valdytojo pajamos tiesiogiai priklauso
nuo modelio sukuriamo poveikio – fondo valdytojas už veiklos organizavimą ir administravimą
papildomų lėšų negauna, o dirba tikėdamasis investicinės grąžos. Į ją jis taip pat pretenduoja.

Taip pat teigiama, kad pagal nutylėjimą ar moralinį susitarimą finansinė investicijos grąža
neturėtų viršyti 16 proc., kadangi kalbant apie socialinį poveikį visų suinteresuotų šalių teigimu
– tai nėra etiška.
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Pagrindiniai iššūkiai kylantys pristatytam atvejui:
## reikia investuoti į paslaugų tiekėjų kompetenciją;
## sudėtinga, kuomet Suomijoje buvo iš karto pereita nuo tradicinių pirkimų prie į atlygį,
orientuotą į rezultatą, kadangi vėl gi – paslaugų tiekėjai tam nebuvo pasiruošę;
## Ministerija už pasiektus rezultatus moka periodiškai, beveik kas 3 metus, todėl reikalinga
didelė investicija. Sutrumpinus mokėjimų periodiškumą  būtų reikalinga mažesnė investicija,
kas palengvintų investuotojų paiešką ir leistų kitaip paskirstyti investicinę grąžą, taip pat,
kadangi investuotojų pinigai būtų naudojami trumpiau, leistų galvoti apie mažesnę grąžą
investuotojams (šiandien šis rodiklis yra apie 8 proc. investicijų vertės);
## poveikio vertinimui pasitelkiama kontrolinė grupė, todėl vertinimas yra pakankamai
sudėtingas ir reikalauja nemažai resursų.

39

Baigiamasis žodis
Nors Šiaurės šalis, neretai esame įpratę matyti kaip panašias gerovės valstybes, poveikio
investavimo laukas ir taikomos priemonės, siekiant skatinti socialines inovacijas, socialinius ar į
poveikį orientuotus verslus, kiekvienoje šalyje skiriasi. Galime rasti tiek privačių, tiek valstybinių
investicijų ir skirtingus modelius, siekiant jas įsisavinti kuo efektyviau. Šiuo požiūriu, galime
įvertinti daug skirtingų praktikų ir atitinkamus modelius bandyti pritaikyti Lietuvoje.

Tačiau nors modeliai tarp šalių skiriasi, visgi galima identifikuoti keletą esminių prielaidų,
kuriuos būdingos visais ataskaitoje pristatomais atvejais:
## Poveikio matavimo instrumentai sukurti individualiai kiekvienam investiciniam ar veiklos
modeliui, siekiant kuo geriau atspindėti ne tiek kiekybinius, tačiau kokybinius rezultatus ir
kuriamą poveikį. Standartizuoti matavimo instrumentus, sutiktų ekspertų požiūriu, nėra
įmanoma.
## Atlygis, orientuotas į rezultatą (eng. payment by results). Šiuo požiūriu svarbų vaidmenį
vaidina poveikio matavimas ir investicijų logika, kuria siekiama finansus skirti kuriamai
vertei, o ne priemonių įgyvendinimui. Investicijos yra paskirstomos atsižvelgiant į tai, kokią
vertę organizacija sukurs ir ar numanoma vertė yra pakankama investuotojui, atsižvelgiant
į finansinį poreikį.
## Socialinių ar poveikio verslų, tiekėjų palaikymas, mentorystė, palydėjimas procese. Visai
atvejais yra akcentuojamos ne tik finansinės investicijos, tačiau kartu skirtingų kompetencijų
poreikis. Tai suteikiama per partnerystes su skirtingomis organizacijomis, skiriant reikšmingą
dėmesį privataus sektoriaus partnerystei, taip pat alternatyviems tinklams: bendradarbystės
erdvėms, inkubatoriams, kuriose organizacijos gali keistis skirtingais resursais, informacija
ir kompetencijomis.
## Investicijų lakstumas, individualus požiūris į kiekvieną socialinį ar poveikio verslą. Ekspertai
visais atvejais akcentuoja, kad investicijos, orientuotos į poveikį, turi būti lanksčios,
atsižvelgiant į komandos poreikius ir galimybes, tiesiogiai siejamos su kuriamu poveikiu.
Neretai vertinant ar investuoti yra pasitelkiami išoriniai ekspertai ar sudaromos valdybos,
kurios apjungia skirtingas sritis – viešąjį ir privatų sektorius, investuotojus, kai kuriais
atvejais įtraukiamos tikslinės grupės.
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