
LIETUVOS SOCIALINIO VERSLO ASOCIACIJOS
2021 M. NUVEIKTŲ DARBŲ APŽVALGA IR 

2022 M. VEIKLOS PLANAI

•.



I. NARYSTĖ - NAUJŲ NARIŲ 
PRITRAUKIMAS IR ESAMŲ 
NARIŲ STIPRINIMAS 



✓Prisijungė 7 nauji nariai (M. Čiuželio fondas, Sveikatos 
Fondas, VŠĮ "Mediapressa“, Tėviškės namų bendruomenė,
VšĮ "Švietimo nuotykiai“, VšĮ Žmogiškųjų išteklių 
stebėsenos ir plėtros biuras bei VŠĮ Pažangaus 
bendradarbiavimo akademija)

✓Esamų narių stiprinimas per gebėjimų stiprinimą 

- 8 verslo pusryčiai (kartu su „Gerinorai.lt“ inciatyva –
„Socialinių lyderių pusryčiai“

- Tarptautiniai socialinio verslo pusryčiai su Latvija ir Estija



✓Lisvadieniai: 6 vnt. - vasarį, balandį (Erasmus), rugsėjį 
(Lietuvos Galia), spalį (Komunikacijos dirbtuvės), lapkritį 
(Invega seminaras), gruodį (Kalėdinis susitikimas)

✓1 visuotinis susitikimas

✓+50 individualios konsultacijos norintiems kurti socialinius 
verslus ir pagerinti savo veiklą

✓4 apklausos (apie socialinio verslo apibrėžimą,
ekosistemos poreikius, socialinio verslo aplinką ir
asociacijos narių lūkesčius)



II. ADVOKACIJA - SOCIALINIO 
VERSLO APLINKOS KŪRIMAS IR 
GERINIMAS



✓+ 60 susitikimų

✓+ 10 informacijos teikimas valdžios institucijoms

✓7 pasiūlymai valdžios institucijoms

✓Dalyvavimas darbo grupėje dėl SV apibrėžimo 
įtraukimo į SVV įstatymą 

✓Dalyvavimas „Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 
2050“ bendrakūrėjų veikloje



III. EKSPERTŲ POOL’AS - ŽINIŲ PASIDALIJIMAS SIEKIANT 
PADĖTI NARIAMS. 

Sukurta vidinė 
duomenų bazė



IV. SOCIALINIO VERSLO 
POPULIARINIMAS - IŠORINĖ 
KOMUNIKACIJA 



✓LKT projektas – kas antrą dieną po straipsnį apie socialinį verslą ir panašias 
inciatyvas regionuose

✓2 nauji video

✓Youtube kanalas, LinkedIn’as – pilnai aktyvūs asociacijos naujai sukurti kanalai

✓Sukurtas LISVA Internetinis puslapis

✓Dalyvavimas VVG tinklo konferencijoje Kaune 

✓Dalyvavimas ir vertingų ryšių užmezgimas IQ renginyje Kaune

✓LISVA organizuotos diskusijos regionuose apie socialinį verslą (Rokiškis, Molėtai, 
Ignalina, Klaipėda, Alytus, Druskininkai)

✓Direktorės dalyvavimasNVO akseleratorius (konsultacija, mentorystė, komisija)

✓Mentorystė jaunumui per Active youth projektą



✓Dalyvavimas Social finance workshop

✓Mokinių mokymai Klaipėdoje – vadovės dalyvavimas verslumo 
konkurso komisijoje

✓Mokinių jaunųjų bendrovių expo - mentorystė

✓Junior Achievement TITAN - mentorystė

✓Virtuali Kalėdinė mugė (kvietimas rinktis socialinių verslų 
prekes ir paslaugas) - antrus metus iš eilės vykstantis virtualus 
renginys

✓Creative Shock – LISVA valdybos dalyvavimas komisijoje

✓Norinčių kurti SV konsultavimas – +10



V. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 
(QUALITY LABEL, SERTIFIKATAS);

VI. POVEIKIO INVESTAVIMAS 
ARBA SKATINIMAS 



VII. TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS



✓Projektas „Norden“ - sėkmingai įgyvendinamas

✓Užmegzti ryšiai su Švedija, Danija, Islandija, Norvegija

✓Vizitas į Malmo ir susitikimai su vietiniais socialinio verslo 
ekosistemos veikėjais

✓Narystė ENSIE – Europiniame tinle

✓2 vizitai į ENSIE susitikimus

✓Bendradarbiavimo užmezgimas su Social Economy
Europe, Euclide, Šiaurės ministrų tarybos biuriu Lietuvoje, 
Reach for Change.



VIII. LĖŠŲ 
PRITRAUKIMAS LISVA 
IR APLINKAI, NARIAMS, 
PLANAI 2022 METAMS 



❖Paraiškos: 

✓EK su Rokiškio savivaldybe 

✓Nordplus

✓Norden

✓Atvirų piliečių fondas (įtraukta advokacijos ir komunikacijos dalis)

✓Švedams su Reach for Change

✓SADM (iš fondo, tik neaišku ar mes teiktume pagal naują 
įstatymą)

✓Erasmus su švedais



❖ Planai 2022 metams

✓ Socialinio verslo forumas – LISVA pagrindinis organizatorius 2022 metais

✓ „Nordic-Baltic Cooperation for Green and Inclusive Societies“ tarptautinė konferencija 

✓ Socialinių verslų apdovanojimai

✓ Tyrimo pristatymas

✓ Pasiūlymai valdžiai dėl sąlygų gerinimo

✓ Bendravimas su ekosistemos veikėjais ir naujų partnerysčių mezgimas

✓ Diskusijos ir socialinio verslo veikėjų gebėjimus stiprinimas

✓ Socialinio verslo veiklos populiarinimas ir komunikacija

✓ Ryšių su Kanada ir Jungtine Karalyste stiprinimas

✓ Narystė EUCLIDE

✓ Organizacijos finansinio tvarumo stiprinimas



IX. ORGANIZACIJOS VYSTYMAS (NEMATOMA, BET 
SVARBIAUSIA PUSĖ)

Šiuo metu:

Viktorja – vadovas

Austė – projektų vadovė

Aukse – komunikacijos koordinatorė

Gabrielė – savanorė

Planas 2022 – teisininkas, projektų administratorius, dar vienas 
projektų vadovas


