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1 klausimas: Metinė veiklos ataskaita



Asociacija siekia:

• dalyvauti formuojant ir įgyvendinant socialinio 
verslo plėtros politiką Lietuvoje;

• stiprinti socialinio verslo srityje dirbančių 
organizacijų gebėjimus bei kompetencijas; 

• atstovauti savo narius valstybinėse institucijose;
• formuoti viešąją nuomonę apie socialinį verslą; 

rengiant visuomenės informavimo ir švietimo 
kampanijas.



I. ADVOKACIJA



1. Paruošti ir pateikti raštai Seimo EK ir SDK bei EIMIN dėl Socialinio verslo plėtros 
įstatymo projekto:

✔Pasidalinta atlikta galimybių studija ir viešosios konsultacijos rezultatais;
✔Pateiktos pastabos dėl Įstatymo projekto.

2. Paruošti ir pateikti raštai naujajai Vyriausybei:

✔2020-11-02 Nr. 20201102-008 – pasiūlymai dėl socialinio verslo plėtros LRV 
programos gairėms;

✔2020-12-04 Nr. 20201204-011 - pasiūlymai dėl socialinio verslo plėtros įtraukimo į 
LRV programą;

✔Dėl įtraukimo LISVA į socialinius partnerius.

„NVO įsitraukimas į valstybės valdymą socialinio 
verslumo srityje“ projekto rėmuose (ESFA) 



Lietuvos socialinio verslo asociacijos stiprinimo projektas 
G-A-L-I-U(gebėjimai-atstovavimas-lyderystė-investicijos-

užimtumas) projekto rėmuose (SADM)

✔Suburta neformali socialinio verslo plėtros grupė iš pagrindinių
ekosistemos dalyvių (VL, EIMIN, SADM, ŠMM, Geri norai, NVO avilys,
Textale...).

✔2021-03-08, Nr. 21-09 – paruošti ir pateikti pasiūlymai LRV programos
planui;

✔2021-04-14, Nr. 21-11 paruošti ir pateikti pasiūlymai ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo planui EIMIN ir SADM;

✔Kartu su socialiniais partneriais ir viešojo sektoriaus atstovais parengta
Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo pataisa dėl socialinio verslo
apibrėžimo (2021):



„Socialinis verslas – socialinei ekonomikai priskiriamo subjekto

vykdoma ūkinė, ekonominė veikla, kuria siekiama visuomenei

naudingų tikslų, socialinio ar (ir) aplinkosauginio poveikio.

Subjekto pelnas naudojamos socialiniam ar aplinkosauginiam

poveikiui kurti“.



II. SOCIALINIO VERSLO 
POPULIARINIMAS



✔Tiesiogiai pasiekta virš 600 žmonių: 10 renginių-diskusijų per
visą Lietuva (Vilnius, Klaipėda, Alytus, Birštonas, Balbieriškis,
Rokiškis, Marijampolė ir t.t.) ir 2 dideli visos dienos renginiai.

✔3 straipsniai žiniasklaidoje ir interviu radijo laidoje.

✔Pradėtas socialinio verslo pusryčių formatas (9 renginiai – virš
300 dalyvių – marketingas, finansinės priemonės….).

✔Iš video klipų apie narius sukurtas filmukas „Kas yra kas:
Lietuvos socialiniai verslai“ (virš 900 peržiūrų).











Sėkmingai finalizuotas 
projektas „NVO 
įsitraukimas į valstybės 
valdymą socialinio 
verslumo srityje“ projekto 
rėmuose (ESFA) (2019-
2021).







III. NARIAI IR  
GALIMYBIŲ APŽVALGA 



1. Maltos ordino pagalbos tarnyba
2. VŠĮ "Gmm Projektai"
3. Lietuvos Junior Achievement, VŠĮ
4. VšĮ "SOPA"
5. Anksti.lt, VšĮ
6. VšĮ "Lyderių karta"
7. VšĮ Socialiniai paramos projektai
8. Palaimintojo Jurgio Matulaičio 

Socialinis Centras, VšĮ
9. Europos Socialinis Verslumo Ugdymo 

ir Inovatyvių Studijų Institutas, VšĮ
10. Vilkyškių bendruomenė
11. VšĮ Piliečių iniciatyvos (Miesto 

Laboratorija)
12. MB Pirmas Blynas

13. Všį Mes Žydim (Gyvybės langelis)
14. VšĮ CupCupas 
15. Lobių dirbtuvės (VšĮ Betzatos 
bendruomenė)
16. Textale 
17. Happimess (VšĮ Labdara vaikams)
18. VšĮ Užimtumo namai

Nauji nariai: 
19. VšĮ. Sveikatos Fondas 
20. M. Čiuželio labdaros ir paramos 
fonda 
21. ETIAM Planet
22. VŠĮ "Mediapressa"
23. Tėviškės namų bendruomenė, 
administratorius
24. VšĮ "Švietimo nuotykiai"



1. Susitikimai su nariais ir nuolatinis ryšio palaikymas;
2. Individuali pagalba; 
3. Konsultacijos;
4. Rekomendaciniai laiškai;

Darbas su nariais:



5. Informavimas apie pagrindinius įvykius ir 
galimybes;
6. Delegavimas į darbo grupes;
7. Bendruomenės renginiai – LISVAdieniai;
8. Apklausa apie iššūkius ir poreikius bei 
atsakas (Austės pristatymas).



• Advokacija;

• Dalinimasis socialiniams verslams aktualia 

informacija;

• Soc verslo kaip verslo formos populiarinimas; 

• LiSVAdieniai ir kviestiniai svečiai;

• Darbas su VVG;

• Pasidalinimas finansavimo galimybėmis;

• Mokymai ir renginiai;

• Viešinimas narių;

• Ekspertų, įmonių ir narių teikiamų paslaugų 

duomenų bazė;

• Narių subūrimas, pagalba apjungti veiklas.

• Nuolatinis darbas su valdžios institucijomis, 

SV sąvokos apibrėžimas;

• Reguliariai siunčiamas naujienlaiškis;

• Kiekvieną mėnesį organizuojami LiSVAdieniai;

• Dalyvavimas VVG tinklo metiniame susitikime, 

pristatomas SV, konsultacijos ir kontaktų 

mezgimas;

• Nauja skiltis naujienlaiškyje „Finansavimo 

meniu“ + svečių pristatymai LiSVAdienyje;

• Socialinių lyderių pusryčiai, LiSVAdienis;

• Straipsniai žiniasklaidai, Facebook, 

bendrajame naujienlaiškyje, konferencijose.

Narių lūkesčiai LiSVA veiksmai



• Ekspertų, įmonių ir narių 

teikiamų paslaugų duomenų 

bazė;

• Narių subūrimas bendroms 
veikloms.

Pradedam įgyvendinti



• Sunkus laikotarpis dėl 

pandemijos sukeltų iššūkių;

• Socialinio poveikio ir veiklos 

išsigryninimas;

• Naujų tikslinių grupių 

pasiekimas;
• Naujų produktų kūrimas.

Narių iššūkiai



IV. VEIKLOS PERSPEKTYVOS



✔Patvirtini du projektai:

1. Lietuvos socialinio verslo asociacijos stiprinimo projektas 
G-A-L-I-U (gebėjimai-atstovavimas-lyderystė-investicijos-užimtumas) 
projekto rėmuose (SADM)
2. Lietuvos regionų pokyčių lyderių istorijos „Drąsa veikti“

✔Dvi paraiškos pateiktos, laukiame atsakymo:

1. Atvirų piliečių fondui „Ad hoc“
2. Šiaurės tarybos programai „Norden“

✔Ruošiama paraiška Erasmus+



V. TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS



Užmegztas bendradarbiavimas su:

1. Latvijos, Estijos, Švedijos asociacijomis (kitą mėn.
organizuojame UK-Baltic Social Entrepreneurship Forum,
birželio 4 d.);

2. European Network of Social Integration Enterprises
(ENSIE) ir paduota paraiška dėl narystės;

3. Lietuvos-Norvegijos prekybos rūmais ir Norvegijos-
Lietuvos prekybos rūmais;

4. Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje.



VI. FINANSINĖ ATASKAITA



Likutis 2019.12.31 994 €

Gauta finansavimo per 2020 m. 26 000 €
(Europos Socialinis Fondas)

Gauta kitų pajamų per 2020 m. 3 000 €
(Gero norai.lt)

Gauta nario mokesčio 300 €

Patirta išlaidų 24 337 €

Likusi nepanaudota finansavimo suma 5 957 €



4 klausimas: 2021-2023 veiklos planas



Organizacijos Misija. Kuriame palankią socialinio 
verslo aplinką.

Organizacijos Vizija. Palankiausia socialinio verslo 
aplinka Europoje.



Organizacijos vertybės:

1) Atvirumas. Visapusiškas atvirumas idėjoms, naujovėms. Siekiant 
didesnio įtraukimo, ne diskriminacijos. Siekiama bendradarbiavimo su 
kitomis asociacijomis, įstaigomis ir užsienio organizacijomis.
2) Skaidrumas. Organizacija veikia vadovaudamasi atskaitingumo, 
viešumo, gero valdymo principais. Narių priėmimas vykdomas vadovaujantis 
viešais principais. 
3) Bendruomeniškumas. Siekiant kaip įmanoma narių įtraukimo ir 
įgalinimo;
4) Kokybė ir profesionalumas. (verslo etika, kompetencijos, viešosios 
reputacijos elementas, ekspertai, paremti įrodymais tyrimai, užsienio 
praktikos, patirtys, metodinis centras);
5) Atsakomybė. Vadovaujamasi atskaitomybės principais prieš narius 
bei kaip organizacijos prieš sektorių.


