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APIE RENGINĮ

Socialinės ekonomikos sektorius yra svarbus tiek bendram valstybės ekonomikos augimui, 
tiek sprendžiant visuomenei kylančius iššūkius. Šio sektoriaus organizacijos parodė nepa-
prastą gebėjimą prisidėti prie bendruomenių atsparumo stiprinimo ir kūrimo bei mokėjimą 
suvaldyti esminius pokyčius, „<…> pralenkė kitus pramonės sektorius ir sukūrė iki 12 proc. 
darbo vietų, kartu spręsdamos pagrindines visuomenės problemas. Šių visuomenės pro-
blemas sprendžiančių įmonių mastas ir kolektyvinis poveikis yra didžiulis – vien Europoje 
yra 2,8 mln. socialinių organizacijų <…>“. (Socialinio verslumo svarba siekiant atsigavimo 
po krizės | Pasaulio ekonomikos forumas, Davosas, 2021 m.).

2021 m. pabaigoje Europos Komisija parengė Socialinės ekonomikos veiksmų planą, kuris 
bus pradėtas įgyvendinti jau šiais metais. Šiuo veiksmų planu siekiama gerinti socialines 
investicijas ir verslumą, remti socialinės ekonomikos sektoriaus organizacijas, kad šios 
pradėtų ir plėstų savo veiklą bei darytų socialinį poveikį, diegtų naujoves ir kurtų darbo 
vietas. Bus remiamasi ir socialinės ekonomikos organizacijų patirtimi, siekiant užtikrinti, 
kad perėjimas prie žaliosios ir skaitmeninės visuomenės nieko nepaliktų nuošalyje ir kad 
mūsų bendruomenės sustiprintų savo ekonominį ir socialinį atsparumą.

Socialinės ekonomikos organizacijos atlieka svarbų vaidmenį kuriant darbo vietas, įtrau-
kiant tvarų augimą ir pažeidžiamų grupių integraciją į darbo rinką, jos užtikrina pramonės 
plėtrą ir įgalinimą, perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą. Šios organizacijos veikia įvai-
riuose ekonomikos sektoriuose ir ekosistemose, įskaitant socialines bei viešąsias paslau-
gas, sveikatos apsaugą, socialinį būstą ar prieinamą energiją labiausiai pažeidžiamiems 
asmenims, – tai padeda sušvelninti ekonomikos krizės padarinius ir didinti atsparumą.

Šių metų Socialinio verslo forumas (angl. Social Enterprise Summit) kvietė socialinio verslo 
ekosistemos lyderius plėtoti dialogą su politikais apie šio sektoriaus plėtros perspektyvas, 
jo svarbą Lietuvos ekonomikai ir sprendžiant visuomenei kylančius iššūkius. Siekiant ap-
žvelgti gerąją patirtį, renginyje kalbėjo ir svečiai iš užsienio valstybių.

Renginį organizavo Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetas kartu su Lietuvos 
socialinio verslo asociacija ir Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto nare 
Monika Ošmianskiene, bendradarbiaudami su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje, VšĮ 
„Versli Lietuva“, Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, organizacijomis „NVO avilys“, 
„Gerinorai.lt“, „Social Economy Europe“, Europos socialinės integracijos tinklu (ENSIE), 
įmone „Katalista Ventures“, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir soci-
alinio darbo institutu ir Annos Lindh fondo tinklu Švedijoje ir Parlamentiniu demokratijos 
forumu.
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Vartojamos santrumpos:
EK – Europos Komisija 

ES –  Europos Sąjunga

ESFA – Europos socialinio fondo agentūra 

NVO – nevyriausybinės organizacijos 
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ĮŽANGINĖ SESIJA

Įžanginėje sesijoje buvo kalbama apie socialinio verslo plėtros svarbą, socialinės ekono-
mikos veiksmų planą, dialogo su visuomene svarbą, socialines inovacijas bei savanorių 
pripažinimą.

S v e i k i n i m o  k a l b a s  s a k ė:

J. E. Viktorija ČMILYTĖ-NIELSEN, Lietuvos Respublikos  
Seimo Pirmininkė

Socialinio verslo forumo dalyvius pasveikinusi Seimo Pirmininkė 
Viktorija Čmilytė-Nielsen akcentavo, kad socialinio verslo ekosiste-
mai ypač svarbus dialogas ir bendromis pastangomis kuriama pa-
lanki aplinka: „Lietuva turi potencialo tapti viena iš palankiausių 
Europos Sąjungos ekosistemų, kuri sudarytų puikias sąlygas steig-
tis socialinio verslo startuoliams, o jie, vystydami savo veiklą, efek-
tyviai spręstų visuomenei kylančius iššūkius.“

Nicolas SCHMIT, už darbo vietas ir socialines teises  
atsakingas Europos Komisijos narys 

Forumą pasveikino už darbo vietas ir socialines teises atsakingas 
Europos Komisijos narys Nicolas Schmitas. Jis pasidžiaugė, kad Lie-
tuvos Respublikos Seime rengiamas Socialinio verslo forumas, skir-
tas socialinės ekonomikos aspektams Lietuvoje ir visoje Europoje 
aptarti.

Aušrinė ARMONAITĖ, Lietuvos Respublikos  
ekonomikos ir inovacijų ministrė

„Mūsų planuose – iš naujo kurti socialinio verslo viziją. Sieksime, 
kad būtų naujai pasižiūrėta į socialinio verslo plėtrą Lietuvoje, at-
sižvelgiant į ekosistemos poreikius. Tad jau šiandien imamės lyde-
rystės ir dėkojame visiems, kurie prisideda prie šio progreso ir kuria 
pokytį šalyje“, – artimiausiomis perspektyvomis dalijosi ekonomi-
kos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.
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Kazys STARKEVIČIUS, Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos 
komiteto pirmininkas

„Šiandien tampa akivaizdu, kad svarbu skatinti socialinio verslo 
sektorių, nes šio sektoriaus organizacijos ieško, randa ir įgyvendi-
na sprendimus dėl skaudžių problemų. Kitų šalių patirtis rodo, kad 
investicijos į šį sektorių visada atsiperka, nes visuotinai pripažįs-
tama, kad socialinio verslo potencialas išryškėja sprendžiant labai 
daug visuomenei aktualių problemų“, – pastebėjo Seimo Ekonomi-
kos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius.

Viktorija BRAŽIŪNAITĖ, Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovė 

„Susirinkome pradėti atvirą ir įtraukų dialogą apie socialinio vers-
lo sektoriaus viziją ir darnios plėtros veiksmų, reikalingų tai vizijai 
pasiekti, planą. Dėkoju Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos 
komiteto pirmininkui Kaziui Starkevičiui ir Europos reikalų komite-
to narei Monikai Ošmianskienei už palaikymą ir šiai sričiai rodomą 
dėmesį. Sveikinu Ekonomikos ir inovacijų ministeriją už lyderystės 
šioje srityje prisiėmimą“, – kalbėjo Lietuvos socialinio verslo asoci-
acijos vadovė Viktorija Bražiūnaitė.

P r a n e š i m u s  s k a i t ė  i r  p a s i s a k ė: 

Socialinės ekonomikos veiksmų plano pristatymas,  
Ruth PASERMAN

Yra keletas priežasčių, kodėl socialinė ekonomika yra svarbi ekono-
mikos sritis: ji padeda kurti ir išlaikyti darbo vietas, ypač prisideda 
prie socialinės integracijos, piliečių dalyvavimo užtikrinimo, taip 
pat dažniausiai prisideda prie vietos bendruomenių plėtros. Vietos 
bendruomenės yra labai svarbios partnerės valstybei teikiant soci-
alines ir sveikatos paslaugas. 

Lietuvoje socialinės įmonės nemažai prisideda prie pažeidžiamų grupių įdarbinimo, tačiau 
socialinis verslas apima ne vien tai, todėl Europos Komisija nori atsižvelgti į nacionalinį 
kontekstą ir turėti gana plačią socialinės ekonomikos sampratą. Europos Komisija savo 
planu siekia apibrėžti konkrečias sritis; numatyta iki 2030 metų įgyvendinti apie 60 prie-
monių pagal šias tris kryptis:

–  tinkamų socialinio verslo sąlygų sukūrimas. Teisinis reguliavimas nėra iki galo sutvarky-
tas, pvz., viešieji pirkimai, socialinės ekonomikos mokesčių sistema, valstybės pagalba, 
poveikio vertinimas. Artimiausiu metu EK pateiks Tarybai pasiūlymą, kas turėtų būti pa-
daryta nacionaliniu lygmeniu šiuo klausimu; 
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–  galimybių steigti ir plėsti socialinį verslą, tai yra galimybių gauti finansavimą, užtikri-
nimas. Tarkim, viena įdomiausių socialinės ekonomikos plėtros priemonių – portalas 
„Gateway“, tai galimybė visai socialinės ekonomikos bendruomenei rasti viską vienoje 
vietoje. Kuriamas naujas Europos socialinių inovacijų kompetencijų centras; jis bus stei-
giamas Lietuvoje, nes konkursą laimėjo Europos socialinio fondo agentūra (ESFA); 

–  potencialo pripažinimas. Labai svarbu, kad ekonominis poveikis būtų labiau matomas, 
todėl norisi į šį procesą įtraukti visas suinteresuotas šalis. 

Taigi šiuo planu siunčiame žinutę, kad ši sritis labai svarbi, bet tai nėra tik EK reikalas, nes 
daugelis veiksmų turi būti atlikta nacionaliniu lygmeniu. Pavyzdžiui, šiuo metu EK pasiūlė 
mobilizuoti visas nepanaudotas nacionalinių fondų lėšas sanglaudos politikos projektams 
finansuoti, kad būtų skirta pagalba Ukrainos pabėgėliams. Socialiniam verslui galės būti 
teikiama parama iš šių priemonių, teikiant pagalbą karo pabėgėliams ir jų vaikams. 

Pastarojo dešimtmečio Lietuvos pasiekimai socialinio verslo srityje, 
Andželika RUSTEIKIENĖ

Jau beveik 10 metų Lietuvoje yra vystomas socialinis verslas. Jau 
nebediskutuojame apie socialinio verslo prasmę. Ekonomikos ir 
inovacijų ministerija, Žemės ūkio ministerija, Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija ir kitos institucijos ne tik aktyviai domisi socia-
linio verslo plėtra, bet ir skatina šio sektoriaus plėtrą. Turime Lietu-
vos socialinio verslo asociaciją, vyksta ekosistemos plėtra, pastebi-
mas socialinių lyderių augimas ir švietimo šioje srityje stiprinimas.

Vis dėlto Lietuva susiduria su įvairiomis socialinėmis problemomis, kas penktas gyventojas 
vis dar gyvena ties skurdo riba, kas trečias senjoras skursta. Kas trečias vyresnio amžiaus 
Lietuvos pilietis yra vienišas. Daugiau nei pusė senjorų skursta ir gyvena jų poreikiams 
nepritaikytuose būstuose. Susidūrėme su pandemijos valdymo, amžėjimo problemos iš-
šūkiais, Ukrainos krize. Turime ir puikių pavyzdžių, kaip spręsti socialines problemas, jais 
reikia dalytis ir jų reikia daugiau. Vilniuje ir Alytuje sėkmingai įgyvendinamas socialinis 
projektas „Orūs namai“. Bendruomenių centrai „Inovatorių slėnis“, „Miesto laboratorija“ – 
erdvės, kuriose žmones vienija bendra veikla.

Šiandien kurdami strategiją „Lietuva 2050“ turime atsigręžti į savo socialinius lyderius. 
Švietimas yra mūsų visuomenės pagrindas, todėl labai svarbu kurti ir su universitetais plė-
toti į socialinių lyderių ugdymą orientuotas švietimo programas. 

Didžiulis socialinio verslo potencialas, Viktorija BRAŽIŪNAITĖ 

„Socialiniai verslininkai – tai tylieji pokyčių lyderiai mūsų visuome-
nėje. Kaip juos atpažinti? Tai niekuo neišsiskiriantys žmonės aplink 
mus, kurie, atradę savo pašaukimą, tyliai, bet degančiomis akimis 
daro gerus darbus dėl kitų, dėl gamtos ir, be abejonės, dėl „nema-
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tomos Lietuvos“. Tokius nuostabius žmones aš sutikau Lietuvos socialinio verslo asocia-
cijoje ir man didelė garbė dirbti kartu su šiais šviesios širdies ir stiprios valios žmonėmis.

Didelė pagarba ir socialinio verslo atstovams iš Ukrainos, kurie neįtikėtinai greitai pertvar-
kė savo veiklą, pasinaudodami savo tinklu, ir tapo ramsčiu kovojant už laisvę. Jie pirmieji 
ėmėsi spręsti šalies humanitarinę krizę. Anna Gulevska-Chernysh, socialinio verslo įmonės 
„SILab Ukraine“ bendrakūrėja, skatina socialinį verslą ir socialines inovacijas. 

Socialinis verslas jau seniai skatinamas kitose šalyse. ES socialinės ekonomikos įmonė-
se dirba daugiau kaip 13 mln. žmonių. Per pastarojo dešimtmečio krizes socialinis vers-
las parodė, kad sugeba prisidėti prie bendruomenių atsparumo stiprinimo ir kūrimo. Šio 
sektoriaus organizacijos sukūrė daugiau kaip 12 proc. darbo vietų krizės metu. Tai, kad 
socialinio verslo sektoriaus organizacijos kuria didžiulę pridėtinę vertę, jau senokai paste-
bėjo Kanada, Singapūras, Izraelis, Švedija, Nyderlandai ir kitos šalys. Pavyzdžiui, Kvebeko 
mieste veikia 11 tūkst. socialinio verslo įmonių, kuriose įdarbinta 220 tūkst. darbuotojų 
ir 90 tūkst. savanorių. Socialinį verslą skatinančiose šalyse veikia ne vienas visuomenės 
iššūkius sprendžiantis verslo inkubatorius. Pažangias idėjas, technologijas ir inovacijas 
skatina verslo akseleratoriai ir investavimo mechanizmų įvairovė. Šiandien mes susirinko-
me aptarti šio sektoriaus ateities ir vizijos“, – kalbėjo pranešėja. 
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I SESIJA. TINKAMŲ SOCIALINIO VERSLO 
KLESTĖJIMO SĄLYGŲ SUKŪRIMAS

Pirmojoje sesijoje buvo kalbama apie politikos ir teisinės sistemos svarbą kuriant socia-
liniam verslui klestėti tinkamą aplinką. Tai apima mokesčius, viešuosius pirkimus ir vals-
tybės pagalbos sistemas, kurios turi būti pritaikytos socialinės ekonomikos poreikiams. 
Šiais klausimais kalbėjo Lietuvos Respublikos Seimo nariai ir jų kolegos iš Europos Parla-
mento, buvo pasidalyta gerąja patirtimi.

P r a n e š i m u s  s k a i t ė  i r  p a s i s a k ė:

Kazys STARKEVIČIUS, Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komite-
to pirmininkas

Per COVID-19 pandemiją daugelis socialinės ekonomikos subjektų buvo 
kovos su krize priešakyje. Jie gamino veido kaukes, vykdė švietimą inter-
netu, padėjo vargstantiems žmonėms, teikė kaimynystės pagalbą vietos 
bendruomenėse. Šio sektoriaus organizacijos parodė nepaprastą gebė-
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jimą prisidėti prie bendruomenių atsparumo stiprinimo ir kūrimo bei mokėjimą suvaldyti 
radikalius pokyčius.

Kasdien daugiau kaip 2,8 mln. Europos socialinės ekonomikos subjektų siūlo konkrečius 
ir novatoriškus sprendimus sprendžiant pagrindinius ekonomikos uždavinius, su kuriais 
kasdien susiduriame. Šie subjektai kuria ir išlaiko kokybiškas darbo vietas ir socialines 
inovacijas, prisideda prie nepalankioje padėtyje esančių grupių socialinės įtraukties bei 
lygių galimybių visiems sudarymo, skatina tvarų ekonomikos ir pramonės vystymąsi, ak-
tyvų piliečių dalyvavimą visuomenės gyvenime, atlieka svarbų vaidmenį Europos gerovės 
sistemoje ir atgaivina problemines vietoves.

Socialinė ekonomika prisideda prie įmonių veiklos įvairovės Europoje ir skatina suteikti 
vartotojams didesnį pasirinkimą bei geresnę produktų ir paslaugų kokybę. Socialinės eko-
nomikos įtaka bendrajam vidaus produktui (BVP) yra reikšminga šalyse, kuriose ji yra la-
biausiai išplėtota, pavyzdžiui, Prancūzijoje – 10 proc. Dėl šios priežasties ji laikoma artumo 
(angl. „proximity“) ir socialinės ekonomikos ekosistemos (vienos iš keturiolikos atnaujin-
tos Europos pramonės strategijos ekosistemų) pagrindu.

2021–2027 metais Komisija sieks padidinti savo paramą socialinei ekonomikai iki 2,5 mlrd. 
eurų, todėl labai tikiuosi, kad Ekonomikos ir inovacijų, Socialinės apsaugos ir darbo, Žemės 
ūkio ministerijų atstovai šiame forume pateiks vertingos informacijos apie tai, kaip sudaryti 
daugiau galimybių steigti ir plėsti socialinį verslą bei skatinti verslumo kompetencijas.

Monika OŠMIANSKIENĖ, Lietuvos Respublikos Seimo Europos  
reikalų komiteto narė

Pranešėja pabrėžė socialinės ekonomikos srities terminų ir jų 
apibrėžčių problemos aktualumą. Socialinės ekonomikos plane 
plačiai aprašoma, kas daro socialinį poveikį, – tai gali būti įvai-
rios organizacijos, tarp jų ir socialinio verslo įmonės. Vienos iš 
tų įmonių yra socialinės įmonės, Lietuvoje joms priekaištaujama 
dėl segregacinės aplinkos kūrimo, tačiau kai kada tos įmonės 
skatina integraciją. Be to, socialinės įmonės yra kaltinamos žmo-
nių išnaudojimu, – tai galėtų būti sprendžiama didesniu Darbo 

inspekcijos reguliavimu. Sistemos klaidos leidžia piktnaudžiauti parama ar subsidijomis, 
sukuria nevienodą konkurenciją. Galima svarstyti, ar tos subsidijos nėra per didelės. Šias 
problemas lemia ir mentalitetas, požiūris į socialinę atsakomybę. Ispanija pirmoji 2011 me-
tais priėmė Socialinės ekonomikos įstatymą. Lietuvoje mes nesame išsamiai reglamentavę 
socialinės ekonomikos srities ir apibrėžę šios srities terminų, buvo bandymų juos apibrėžti 
Užimtumo įstatyme, tačiau reglamentuojant socialinį verslą būtina išmokti klaidas, reikia 
atsakyti į klausimus, ar reikalingas atskiras įstatymas, reglamentuojantis socialinį verslą 
Lietuvoje, ar toks reglamentavimas iš esmės spręstų problemas. Svarbu kalbėti apie hori-
zontaliuosius principus, dialogą su bendruomenėmis, skatinti socialines inovacijas, smul-
kųjį ir bendruomeninį verslą.
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Patrizia TOIA, Europos Parlamento narė, Socialinės ekonomikos 
grupės pirmininkė (Italija)

Pranešėja kalbėjo apie bendradarbiavimo galimybes ir tolesnio so-
cialinės ekonomikos sektoriaus plėtojimo svarbą: „Mūsų grupę su-
daro 80 Europos parlamentarų. Siekiame, kad socialinė ekonomika 
taptų ES ekonomikos pagrindiniu ramsčiu. Svarbiausia yra tai, kad 
šio verslo modelio centre yra ne pelnas, o žmonės. Tokiose įmonė-
se žmonės ir aplinka yra svarbiau už pelną (angl. „people before 

profit“). ES veikia įvairios socialinės įmonės, piliečių organizacijos, labdaros fondai ir t. 
t. – yra pačių įvairiausių socialinio verslo veiklos modelių, bet jie visi siekia socialinių po-
kyčių. Šiuo metu, kai esame nukentėję nuo COVID-19, mums reikia šių pokyčių. Turime EK 
patvirtintą Socialinės ekonomikos veiksmų planą, Europos Parlamentas padarė pranešimą 
socialinės ekonomikos tema, pranešimą šiuo klausimu ketina padaryti ir Taryba. Kaip ma-
tote, visos institucijos yra pasirengusios socialinę ekonomiką padaryti svarbia ES politikos 
dalimi. Jeigu reikia palaikymo, kviečiu bendradarbiauti su parlamentine Socialinės ekono-
mikos grupe.“ 

Katrin LANGENSIEPEN, Europos Parlamento narė (Vokietija)

Pranešėja džiaugėsi parengta politine darbotvarke socialinės eko-
nomikos srityje – Europos Komisijos priimtu Socialinės ekonomikos 
veiksmų planu ir šiame plane pateikiama Tarybos rekomendacija 
dėl socialinės ekonomikos sistemos kūrimo. Europos Parlamente 
šis veiksmų planas paskatino diskusijas kitomis socialinės ekono-
mikos temomis; pranešėja atskleidė, kad šiuo metu Užimtumo ir so-
cialinių reikalų komitete inicijuojamos diskusijos ar pranešimai tais 
klausimais, kurie svarbūs ir nevyriausybinių organizacijų atstovams. 

Pranešėja džiaugėsi kolegos Sergejaus Lagodinskio (Sergey Lagodinsky) Teisės reikalų ko-
mitete plenariniam posėdžiui pateiktu pranešimu „Europos tarpvalstybinių asociacijų ir ne 
pelno organizacijų statusas“. Šiame pranešime akcentuojami socialinių verslų ir Europos 
tarpvyriausybinių asociacijų statuso pripažinimo klausimai. Ji pastebėjo, kad Europos Par-
lamento Ekonomikos komitetas taip pat skiria daug dėmesio socialiniam verslui – didelė 
svarba teikiama mokesčių derinimo ir socialinių įmonių padėties aiškinimo klausimams. 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas pripažįsta svarbų socialinės ekonomikos vaidme-
nį kuriant socialinę ir tvarią Europos Sąjungą. Tai aktualu ir Žaliųjų frakcijai, siekiančiai 
teisingos pertvarkos, kuri formuotų naują požiūrį į darbą ir pabrėžtų tvarių darbo vietų svar-
bą. Parlamentarų tikslas – ES valstybių narių skatinimas vystyti socialinę ekonomiką. Tam 
būtina kurti tokį Europos Sąjungos socialinės ekonomikos modelį, kuris skatintų siekti šio 
tikslo kuo plačiau remiant nacionalinius bendruosius planus. Tuo pačiu buvo priminta, kad 
Europos Sąjungos vaidmuo – ne tik skatinti valstybių narių vykdomą socialinės ekonomi-
kos plėtrą, bet ir ją įvertinti. 
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Vienas iš svarbiausių socialinės ekonomikos plėtros elementų – finansavimo klausimas. 
Socialinės įmonės ir verslai dažnai pasisako už ilgalaikį finansavimą. Svarbu ir tai, kad 
Europos Sąjunga didintų pačių įmonių pajėgumus gauti Europos Sąjungos ir kitokių lėšų, 
kurios reikšmingai prisidėtų prie verslo kūrimo, plėtros ir vystymo. Siekiant efektyvaus lėšų 
panaudojimo, svarbu numatyti mechanizmus, užtikrinančius, kad pinigai prisidės prie so-
cialinės ekonomikos skatinimo. 

Socialinės ekonomikos plėtra neatsiejama nuo bendradarbiavimo. Pranešėja pabrėžė, kad 
būtina kurti tinkamas sąlygas, kurios padėtų valstybėms narėms kartu kurti bendrą sam-
pratą, užtikrinant socialinės ekonomikos sistemų pripažinimą.  

Laima MOGENIENĖ, Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos 
komiteto narė

Pranešėjos nuomone, bet kokį smulkųjį verslą, kurį šeima pradeda 
savo iniciatyva, automatiškai galime vadinti socialiniu verslu. Jeigu 
mes skaičiuotumėme, kiek valstybė gauna naudos dėl sumokamų 
mokesčių, kiek valstybė gauna, kai žmonės neprašo socialinių pa-
šalpų, gali išlaikyti savo šeimas, nauda būtų labai didelė. 

Dažnai teigiama, kad privatus verslas veikia efektyviau, tačiau to-
kio verslo gautas pelnas naudojamas toliau verslui plėtoti, padali-

jamas investuotojams ir akcininkams. Valstybinės organizacijos gal ir nėra efektyvios, bet  
jų gauta  ekonominė nauda „keliauja“ valstybei. Didžiausia problema ir klaida, pranešė-
jos nuomone, buvo valstybės negebėjimas valdininkams paaiškinti valstybės institucijų 
tikslų. Valstybės institucijos sukūrė apie 150 institucijų, kurios kontroliuoja verslą, tačiau 
reikalingi ir konsultaciniai bei paramos veiksmai.  Biurokratinė našta per didelė, reikalinga 
parama ir pagarba mažajam verslui. 

Emanuelis ZINGERIS, Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamenti-
nių ryšių su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis grupės pirmininkas

Ilgametis Lietuvos Respublikos Seimo narys Emanuelis Zingeris pa-
dėkojo Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkui Kaziui Starkevičiui 
už svarbų ir brandų renginį, kuris rodo mūsų vakarietiškumą, nes 
čia vertinamas ne turtingų žmonių skaičius, ne verslo uždarbis, o 
dėmesingumas visiems. Šių dienų verslininkų ir pramonininkų so-

cialinis jautrumas parodytų, kad Lietuva iš tiesų priklauso Vakarų pasauliui.

Pranešėjas pastebėjo, kad Lietuvoje nėra prestižinių lentelių, kaip Amerikoje, kur įmonės 
reitinguojamos pagal labdarą ir daromą teigiamą poveikį. Jis pasveikino Lietuvos sociali-
nio verslo asociaciją „ir visus norinčius humanizuoti laukinio, „grobuoniško“ kapitalizmo 
likučius“. 
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Kalbėdamas apie mūsų verslumo ištakas, Emanuelis Zingeris pastebėjo, kad tarpukario 
Lietuvos miesteliai buvo socialiai jautresni. Šaltiniai jidiš ir hebrajų kalbomis rodo, kad to 
meto Lietuvoje vyravo kiti pelno paskirstymo modeliai. Prekybininkai ir gamybininkai apie 
40–50 proc. savo pelno dalydavosi su visuomeninėmis organizacijomis, nes jos atstovavo 
silpnesniems visuomenės nariams.

Šiandien vis dar pastebime, kad mūsų verslininkai perėmė tarpukario prekybos modelius, 
tačiau neperėmė to meto humanitarinės labdaros etikos, todėl ši konferencija yra iš esmės 
ir mūsų vakarietiškumo gilinimas, ir ikikarinės Lietuvos dvasios stiprinimas.

Jis pasveikino Seimo Ekonomikos komitetą surengus tokį svarbų renginį ir pareiškė savo, 
kaip Seimo Užsienio reikalų komiteto nario, nuomonę, kad Lietuvai reikėtų orientuotis 
į skandinavišką modelį, „nes, kaip pamenate, šios šalys pirmosios pripažino mūsų ne-
priklausomybę ir nuo pradžių siekiame į jas orientuotis. Kai beldėmės į islandų duris, jie 
tikėjo, kad norime būti ne tik laisvi, bet ir laikytis socialinio teisingumo. Dėmesingumas 
žmogui ne pagal pelną, o pagal asmenybę buvo mūsų pirminis principas atkuriant Lietuvos 
nepriklausomybę, bet vėliau (aišku, ne taip, kaip Rusijoje ir kitose šalyse) tai virto laukinio 
kapitalizmo laikotarpiu, o dabar mes grįžtame, kad ir beveik karo akivaizdoje, prie gilesnio 
mūsų modelio supratimo.“

Seimo narys E. Zingeris akcentavo, kad šis renginys yra svarbus humanitarinis žingsnis 
karo akivaizdoje, nes tik taip galima atsakyti į brutalų diktatūrų puolimą: „Rusijoje žmogus 
nieko nereiškia, svarbūs tik užsibrėžti ideologiniai tikslai. Mūsų visuomenė yra stipresnė, 
ji kelia tikslus, apie kuriuos kalbame šiame forume.“
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II SESIJA. GALIMYBIŲ STEIGTI IR PLĖSTI 
SOCIALINĮ VERSLĄ ATVĖRIMAS

Antrojoje sesijoje buvo kalbama apie tai, kaip socialinės ekonomikos subjektai, siekiantys 
pradėti ir plėsti savo verslą, turėtų gauti naudos iš paramos verslo plėtrai, taip pat perkva-
lifikuoti savo darbuotojus ir kelti jų kvalifikaciją.

2021–2027 m. Komisija sieks padidinti savo paramą socialinei ekonomikai iki 2,5 mlrd. 
Eur. Antrojoje sesijoje Ekonomijos ir inovacijų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos bei  Žemės ūkio ministerijos atstovai pateikė informaciją apie tai, kaip veiks-
mingai sudaryti daugiau galimybių steigti ir plėsti socialinį verslą bei skatinti verslumo 
kompetencijas. 

P r a n e š i m u s  s k a i t ė  i r  p a s i s a k ė:

Olivia GRÉGOIRE, už socialinę ekonomiką atsakinga 
Prancūzijos ekonomikos viceministrė 

Pranešėja pabrėžė šio forumo svarbą – skirtingų valstybių 
ar organizacijų atstovams labai svarbu susitikti pasidaly-
ti patirtimi, iššūkiais ar stiprybėmis, nes tai gali padėti 
tobulėti. Nors tokie forumai organizuojami kasmet, šie 
metai ypač svarbūs dėl įgyvendinamo Socialinės ekono-
mikos veiksmų plano. Atsižvelgus į šių dienų aplinkybes, 

socialinis verslas gali imtis iniciatyvos sustiprindamas socialinio verslo vaidmenį ir poreikį, 
tai būtų naudinga vystant šį ekonominį modelį. 

Pranešėja pasidalijo savo patirtimi organizuojant konferenciją, kurioje dalyvavo 23 mi-
nistrai iš įvairių Europos šalių. Pasak pranešėjos, tai patvirtina socialinės ekonomikos 
plėtros poreikį ir valstybių norą apie tai diskutuoti, ieškant geriausių sprendimų. Tikimasi, 
kad ši patirtis valstybėms padės siekti dar geresnių rezultatų Europos socialinės ekono-
mikos srityje. 

Konferencijos metu taip pat buvo priminta, kaip svarbu paisyti skirtingų valstybių kultūri-
nių, istorinių ypatumų, jų tradicijų, taip pat buvo pritarta trims bendriems projektams. 

Pasak pranešėjos, „pirmasis projektas apima konkrečių socialinei ekonomikai skirtų naci-
onalinių teisinių sistemų privalumų pripažinimą“. Tai padėtų skatinti nacionalinę ekosiste-
mą, taip pat pritaikyti individualią valstybių politiką ir sukurti socialinių įmonių sertifikavi-
mo lygmenis. Kitas projektas apima socialinės ekonomikos finansavimo modelio kūrimą ir 
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geresnį įmonių informavimą. Valstybės narės palankiai vertina tokio modelio kūrimą, nes 
tai suteiktų daugiau aiškumo socialinėms įmonėms ir palengvintų jų darbą ieškant finan-
savimo galimybių. Trečiasis projektas skirtas bendradarbiavimui skatinti ir dalytis patirtimi 
apie socialinių įmonių vertinimą ir jų socialinį poveikį – tai svarbu įteisinant valstybės po-
litiką socialinės ekonomikos srityje. 

Dar vienas svarbus žingsnis siekiant Europos daugiašalio bendradarbiavimo socialinės 
ekonomikos srityje – konkrečių ministrų pastangos plėtoti šalių partnerių bendradarbia-
vimą. Vienas iš pavyzdžių – Italijos ir Prancūzijos atstovai pasisakė siekiantys dvišalio 
bendradarbiavimo, siekiant abipusio konkretaus socialinių įmonių lygmenų pripažinimo. 
Pasak pranešėjos, tai skatins tarpvalstybinius socialinės ekonomikos projektus ir jų kūri-
mą tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip pat buvo išreikštas lūkestis, kad ir daugiau šalių paseks 
šiuo pavyzdžiu. 

Buvo pasidžiaugta, kad tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu vykdomos iniciatyvos at-
neša naudos ir skatina pažangą. Pasak ekonomikos viceministrės, siekdami sulaukti dau-
giau dėmesio teisėkūros srityje, socialinio verslo atstovai turi plačiau ir dažniau reikšti savo 
nuomonę, skatinti visuomenės susidomėjimą šia tema. Buvo pabrėžta, kad politikams šių 
atstovų balsą išgirsti svarbu, ir į jį visuomet bus atsižvelgta.

Ieva VALEŠKAITĖ, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 
viceministrė

Socialinis verslas neabejotinai yra svarbus Lietuvai. Jis padeda 
valstybei siekti socialinės gerovės, atliepti visuomenės susidomėji-
mą veikti tose srityse, kuriuose neveikia tradicinis verslas. Tai ypač 
pasidarė akivaizdu pandemijos laikotarpiu, tai akivaizdu ir šiandie-
nos karo Ukrainoje sąlygomis. 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija mato ir supranta socialinio vers-
lo ekosistemą. Sprendimus padeda įgyvendinti VšĮ „Versli Lietuva“, 

kuri ypač glaudžiai dirba su socialinio verslo ekosistema. Manome, kad tai tikrai junta, 
mato ir vertina šios ekosistemos atstovai. VšĮ „Versli Lietuva“ teikia informaciją apie so-
cialinį verslą, jo finansavimo galimybes, apie poveikio pirkimus, organizuoja mokymus 
socialiniams verslams ir savivaldybėms. Ekonomikos ir inovacijų ministerija labai intensy-
viai peržiūri socialiniam verslui skirtas priemones, siekia horizontaliai integruoti šį verslą į 
savo strateginius planus ir dokumentus. Manome, kad toks integralus požiūris gali iš tiesų 
stiprinti ekosistemą.

Pagrindinė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vizija – socialinį verslą integruoti pasitel-
kus įvairias priemones horizontaliuoju lygmeniu, pritaikyti jau esamas priemones, kad jos 
būtų patogios ir naudingos socialinio verslo ekosistemai. Manome, kad kurti ir plėtoti so-
cialinio verslo ekosistemą remiantis Jungtinės Karalystės pavyzdžiu yra šiuo metu tikslin-
giausia ir taikliausia priemonė.  Apibendrindama išdėstytas mintis ir darbus, pranešėja pa-
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tikino, kad bus siekiama puoselėti socialinio verslo kultūrą, užtikrinti, kad socialinio verslo 
įmonėms vadovaujantys asmenys gautų reikiamą informaciją ir konsultacijas, sudaryti 
sąlygas gauti tinkamą finansavimą socialiniam verslam plėtoti. Tuo tikslu šiuo metu peržiū-
rimos socialinio verslo programos ir Inovacijų agentūroje atsiras interaktyvus finansavimo 
šaltinių žemėlapis.

Vytautas ŠILINSKAS, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo viceministras

ES socialinėse įmonėse dirba virš 13 mln. žmonių, kurie sudaro 
daugiau kaip 6 proc. visų dirbančiųjų. Tai labai svarbi ekonomikos 
dalis. Lietuvoje labai atsiliekame socialinės ekonomikos skatini-
mo srityje, ypač pagal socialinės ekonomikos poveikio ekonomikai 
supratimo lygį. Ne visi dirba tam, kad dirbtų ir užsidirbtų. Padėti 
kitiems, suburti bendraminčius ir kartu panaudoti inovatyvumą 
yra labai svarbu daugeliui žmonių. ES šį sektorių mato kaip ateitį 

ir planuoja finansavimą tolesnei socialinio verslo plėtrai. Lietuvoje nuo kitų metų įsigalios 
Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, numatantys tam tikrus socialinius kriterijus atliekant 
viešuosius pirkimus. Tai paskatins pirkti iš atsakingo verslo. Prie paramos formų galima 
priskirti ir Užimtumo tarnybos teikiamą paramą įdarbinant neįgaliuosius, taip pat pagalbą 
žmonėms, kuriems reikia padėti įsidarbinti. Profesinis ugdymas, finansuojamas iš pameis-
trystės programos lėšų, darbo įgūdžių kūrimo darbo vietoje programa, skirta verslui, ESFA 
administruojamas Alternatyvių investicijų detektorius (AID) – visa tai programos, kuriomis 
gali pasinaudoti socialiniai verslai. AID vykdo 26 projektus, kuriuos įgyvendinant socialiai 
pažeidžiami asmenys grąžinami į darbo rinką. Projektui skirta apie 2 mln. Eur. ESFA koor-
dinuos ir Europos socialinių inovacijų agentūros veiklą Lietuvoje. Iki 2027 metų ES yra nu-
mačiusi skirti daugiau kaip 200 mln. Eur socialiniam verslui kurti ir palaikyti. Tai yra didelė 
galimybė Lietuvai.  

Egidijus GIEDRAITIS, Lietuvos Respublikos žemės ūkio  
viceministras

Pranešėjas kalbėjo apie kaimo plėtros programą „LEADER“, pradėtą 
įgyvendinti 2004 metais. Pagrindinis programos „LEADER“ tikslas 
kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gy-
venimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos 
problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines or-
ganizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus 
kaimo plėtros dalyvius. Be programos „LEADER“, žvelgiant į ateitį, 

siūloma ir nauja iniciatyva, kurioje galėtų dalyvauti socialinis verslas – „Sumanus (SMART) 
kaimas“. Numatoma, kad ši priemonė startuos 2024 m.  
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III SESIJA. SOCIALINĖS EKONOMIKOS  
IR JOS POTENCIALO PRIPAŽINIMAS

Trečiojoje sesijoje buvo kalbama apie tai, kaip Europos Sąjungos Socialinės ekonomikos 
veiksmų planu siekiama padaryti šį sektorių labiau matomą ir pripažinti jo kuriamą pridė-
tinę vertę bei poveikį. Europos Komisija kartu su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis 
vykdė komunikacijos veiklą, pabrėždama socialinės ekonomikos vaidmenį ir ypatumus 
bei pristatydama geriausias socialinio verslo patirtis. Trečiojoje sesijoje kalbėjo ir gerąja 
patirtimi bei poveikio istorijomis pasidalijo Lietuvos ir kitų valstybių socialinio verslo at-
stovai.

P r a n e š i m u s  s k a i t ė  i r  p a s i s a k ė:

Imad ELABDALA, „Kidnovation“ vadovas ir bendrasteigėjis (Švedija)

Pranešėjas pasakojo apie savo kilmę, praeitį gimtojoje šalyje Siri-
joje. Prieš karą Imad Elabdala turėjo sėkmingą gyvenimą, plėtojo 
savo verslą, tačiau dėl prasidėjusio karo pasidarė ne tik sudėtinga 
planuoti ateitį, bet ir tapo sunku visa tai išgyventi psichologiškai. 
Bėgant į saugius kraštus teko įgyti skausmingos patirties, tačiau at-
vykęs į Švediją Imad Elabdala Stokholme rado saugumą, tad čia jis 
pasižadėjo pamiršti skausmingus įvykius ir susigrąžinti gyvenimą į 
savo rankas. 

Asmeninė patirtis paskatino labiau domėtis karo problema. Tikrindamas statistiką, Imad 
sužinojo, kad dėl psichologinės pagalbos specialistų trūkumo tik 5 procentai iš 50 milijo-
nų pabėgėlių gauna psichologinę pagalbą. Ilgainiui pranešėjas suprato, kad psichologi-
nes teorines žinias sujungus į vieną pasakojimą būtų galima visa tai praktiškai panaudoti 
sprendžiant problemas. Imadą labai įkvėpė rašytoja Astrida Lindgren ir kitų autorių kūri-
niai. Grįžęs į Švediją, Imadas kartu su kitais specialistais tobulino savo sukurtą psichologi-
nės pagalbos metodą, jį papildydamas tiek teorinėmis žiniomis, tiek savo paties išgyventa 
patirtimi, o vėliau šis metodas pradėtas taikyti ir Švedijos mokyklose. 

Savo metodą Imadas vadino „augančios stebuklingos pupos“ metodu – tai 3 žingsnių 
koncepcija. Pirmasis žingsnis apima vertybes – tai, kas grindžiama vertybėmis, išlieka, 
nes tai yra augimo potencialas, kuris reiškia, kad niekada nesi vienas, visada bus, kas tau 
padės. Antrasis žingsnis – pasakojimas, t. y. vertybės, įpintos į pasakojimą, kuria auten-
tišką istoriją, kurią jau galima pritaikyti susidūrus su realiais gyvenimo sunkumais. Trečia-
sis žingsnis – augimas; iš vienos stebuklingos pupos gali išaugti didelis socialinis verslas.
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Ieva VAITKEVIČIŪTĖ, programėlės „Mindletic“ įkūrėja ir vadovė 
(Lietuva)

Pasaulyje siaučiant COVID-19 pandemijai, daug kas patyrė psicho-
loginį disbalansą. Dalyvaudama viename renginyje, pranešėja pa-
siūlė iniciatyvą, kurios tikslas – skatinti geresnę žmonių psicholo-
ginę savijautą. Kilo idėja socialinės pagalbos modelį vystyti kuriant 
programėlę, kuria naudodamasis asmuo atlieka tam tikrus prati-
mus bei veiksmus ir taip gerina savo psichologinę būklę. Socialinio 
verslo konkurse Ievos idėja buvo pastebėta ir užėmė aukštą vietą, 
todėl Ieva ėmėsi iniciatyvos įgyvendinti savo idėją. 

Vystant programėlę, kuri tapo emocinės pagalbos startuoliu „Mindletic“, buvo pasitelkti 
partneriai, kartu su jais buvo ieškoma būdų, kaip pagerinti žmonių psichologinę savijautą. 
Buvo svarbu ne tik kurti pagalbos teikimo metodą, bet ir viešinti idėją. Projektas buvo pa-
stebėtas tarptautinės žiniasklaidos, tai paskatino projekto plėtrą viso pasaulio mastu. Pro-
gramos pavadinime atsisakyta akcentuoti silpnybes, buvo išryškintas asmens gebėjimas 
įveikti krizes. Projekto sėkmė lėmė ir investuotojų dėmesį – panoro prisidėti ne tik įvairios 
įmonės, bet ir Vilniaus universitetas. 

Programa veikia virtualiai. Jos naudotojai kviečiami kartu su kitais asmenimis analizuoti 
savo būseną, taip pat teikiama ir individuali,  savirefleksiją skatinanti pagalba, siekiant 
analizuoti savo psichologinę būseną ir jos pokyčių priežastis, teikiamos ir individualios 
psichologo konsultacijos. Taip skatinama nuolat vertinti savo emocinę savijautą, pamąs-
tyti, kas ją galėjo paveikti. Programa padeda organizacijoms didinti darbuotojų emocinį 
raštingumą, teikiant emocinį saugumą darbo aplinkoje. Be viso to, programa sudaro gali-
mybę jungtis į įvairius renginius. Šia programa siekiama vykdyti ir prevenciją – analizuo-
jant gautus psichologinės būsenos duomenis, atliekamos prognozės ir kuriama prevencinė 
pagalba. 

Eimantas BEKĖŽA, „Memby / Digiklasė“ vadovas 
ir bendrasteigėjis („EdTech“ startuolis ) (Lietuva)

Pranešėjas pasakoja apie verslo įkūrimo pradžią. Eimantui kilo 
mintis dalytis savo žiniomis kaip įmanoma plačiau ir taip padėti 
kitiems. Šiai idėjai realizuoti prireikė vienų metų. Eimantas laukė 
rėmėjų, kad galėtų verslą vystyti saugiai. COVID-19 pandemija lėmė 
didelį moksleivių poreikį mokytis nuotoliniu būdu, nes mokymasis 
mokykloje tapo neįmanomas, o kontaktas su mokytojais – labai su-
dėtingas. Taigi, prasidėjęs nuo kelių pamokų, verslas išaugo į dide-
lę platformą. 

Prasidėjus karui Ukrainoje, atsirado poreikis padėti Ukrainos pabėgėlių vaikams mokytis 
nuotoliniu būdu, nereikalaujant didelių pastangų prisijungti. Nemokama pagalba svarbi ir 
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reikalinga, tačiau socialiniams verslams naudinga teikti ir mokamas paslaugas, nes taip 
pagalbai suteikiama daugiau svarbos. Pranešėjas akcentavo, kad pats verslas turėtų pa-
dengti savo kaštus – kai sprendžiama problema padengia kaštus, galima kalbėti apie vers-
lo plėtrą, nes tuomet lengviau sulaukti investuotojų dėmesio. 
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DISKUSIJA

Šioje renginio dalyje politikai, Vyriausybės, verslo, akademinės visuomenės ir žiniasklai-
dos atstovai diskutavo apie socialinio verslo sektoriaus plėtros perspektyvas ir svarbą 
Lietuvos ekonomikai bei sprendžiant visuomenei kylančius iššūkius. Diskusijos dalyviai 
pasidalijo idėjomis, kaip siekti darnaus ir įtraukaus socialinio verslo sektoriaus stiprinimo, 
ir aptarė konkrečius veiksmus.

Diskusiją vedė Ugnius SAVICKAS, socialinių inovacijų ir verslumo ekspertas

D i s k u s i j o s  d a l y v i a i:

Gavin ARMSTRONG, „Lucky Iron Fish“ prezidentas ir generalinis 
direktorius (Kanada)

Buvo pristatyta nagrinėjama problema – geležies trūkumas organiz-
me. Šiai problemai spręsti siūlomas gaminys, savo forma primenan-
tis žuvytę, kuri naudojama maisto gamyboje. Šio gaminio pardavi-
mai internete atneša pajamų, o šios pajamos naudojamos siekiant 
daryti socialinį poveikį. Pranešėjas nurodė, kad buvo siekiama ir vy-
riausybės finansavimo, tai labai prisideda prie šio socialinio verslo 
vystymo. Pranešėjas pabrėžė, kad COVID-19 pandemija apsunkino 
šio verslo plėtrą, tačiau vyriausybės parama padėjo jį išlaikyti. 

Agnė TĖVELYTĖ-PETRONIENĖ, organizacijos „Lyderių karta“ 
direktorė (Lietuva)

Pranešėja pristatė problemas, su kuriomis dirba jos įsteigtos soci-
alinio verslo įmonės. Viena iš problemų – atskirtis, nedarbas, už-
imtumas, kita – tėvystės sunkumai. Ji pabrėžė, kad socialinis vers-
las yra valstybės partneris. Pagrindinis postūmis veikti yra ne tik 
aiškaus tikslo suvokimas, bet ir pati idėja, ją vystant dažniausiai 
sukuriamas tinkamas socialinio verslo modelis. Socialinis verslas 

dažnai sutapatinamas su NVO veikla arba nemokama pagalba, todėl socialinio verslo sąvo-
ka dažnai atstumiama ir „nurašoma“. Atsiranda vis daugiau socialinio verslo patirčių, todėl 
šis požiūris keičiasi, tačiau jis dar nėra išnykęs.  

Socialiniams verslams trūksta palaikymo ir dėmesio. Reikia daugiau tikėjimo, pasitikėji-
mo, laisvės veikti – socialinis verslas yra geras partneris, jis neša naudą žvelgiant į ilga-
laikę perspektyvą. Socialiniai verslai greičiau ir efektyviau padeda spręsti problemas – tai 
partneris, kuriantis Lietuvą. 
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Monika OŠMIANSKIENĖ, Lietuvos Respublikos Seimo Europos 
reikalų komiteto narė

Pranešėja paminėjo, kad svarbi ne tik piniginė nauda, bet ir žmo-
giškojo kapitalo grąža. Taigi socialiniai verslai daro dvigubą po-
veikį. Buvo pasidžiaugta, kad investuotojai ieško ne tik galimybių 
siekti finansinės naudos, bet ir investicijų, kurios sukurtų dides-
nę pridėtinę naudą visuomenei ir aplinkai. Iššūkių kelia šio verslo 
viešinimas ir kitos problemos, tačiau kuriamos priemonės turėtų 
prisidėti prie geresnės socialinio verslo padėties. Lietuvoje yra 
gerų socialinių verslų pavyzdžių, kurių modelius patobulinus ir 

panaudojus būtų galima jų įsteigti daugiau, tačiau tam reikia daugiau laiko, todėl svarbiau 
suderinti sistemą, kuri atlieptų socialinių verslų poreikį lygiomis teisėmis dalyvauti rinkoje 
ir konkuruoti su kitais verslais. 

Lukas SAVICKAS, Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komi-
teto narys

Socialinio verslo plėtra vyksta jau ne vienus metus, tačiau šiai sri-
čiai vis dar reikia intensyvesnio dėmesio. Tai lemia ir iššūkiai, to-
kie kaip karas Ukrainoje. Lietuvoje atsiranda vis daugiau sociali-
nių verslų, kurie atliepia aktualias problemas, tačiau pastebima, 
kad išskirtinio dėmesio socialinei ekonomikai trūksta. Socialinis 
verslas dar neturi aiškios vietos ir aiškaus koncepto. 

Verslui turėtų būtų skiriama daugiau dėmesio dar ugdymo įstaigose. Tai prisidėtų prie di-
desnės naudos matymo, didesnės reikšmės suteikimo socialinei ekonomikai. Pastebima, 
kad socialiniai verslai yra lankstūs, gebantys prisitaikyti, todėl jie gali teikti dar daugiau 
naudos. 

Pastebima, kad verslai tampa ir socialinių pokyčių skatintojais – atsiranda požiūris į verslą 
kaip į lygybės, ekologijos garantą. Taigi verslas matomas ne tik kaip pinigų uždarbio mode-
lis, bet ir kaip problemų sprendimo būdas. Kalbant apie politiką, svarbu pabrėžti politinės 
lyderystės būtinybę. Svarbus bendradarbiavimas, bandymas susitarti siekiant didesnės 
naudos. 

Ieva VALEŠKAITĖ, Ekonomikos ir inovacijų viceministrė

Pranešėja pastebėjo, kad socialiniame versle yra linkstama ak-
centuoti socialinių problemų sprendimą, tačiau vis dar atsargiai 
priimama verslo sąvoka. Verslo sąvoka dažnai asocijuojasi su 
pelnu, kuris siejamas su pinigine nauda, kurią gauna pats vers-
lininkas, ne visuomenė. Pranešėja pabrėžia, kad net ir spren-
džiant socialines problemas pelno aspektas išlieka svarbus, nes 
tai padeda geriausiai ir efektyviausiai siekti užsibrėžtų tikslų. 
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Ekonomikos ir inovacijų ministerijos finansinės priemonės, skirtos verslui, yra svarbios ir 
socialiniams verslams, tad reikėtų jas pritaikyti taip, kad jos būtų taikomos ir žaliajam, ir 
socialiniam verslui. 

Šiandienos verslai (ne tik socialiniai), dažnai vertinami per socialinės naudos prizmę, ieš-
ko sprendimų, kuriais prisidėtų prie visuomeninės ir ekologinės naudos. Iš esmės galima 
teigti, kad tiek investuotojai, tiek klientai dažnai patys diktuoja sąlygas verslui, o verslas 
ieško būdų, kaip tas sąlygas įgyvendinti ir atliepti. Trūksta daugiau bendro skirtingų insti-
tucijų darbo, taip pat labai svarbi socialinių partnerių įtrauktis. 

Sofia BREITHOLTZ, organizacijos „Reach for Change“ vadovė 
(Švedija)

Pranešėja pasidžiaugė, kad socialinio verslo modelis naudingas 
visapusiškai – tai ne tik verslas, bet ir problemų sprendimo bū-
das. Svarbios investicijos ne į pelno siekiančius verslus, o į vers-
lus, kurie sprendžia tam tikras problemas. Taip pat svarbūs rei-
kalavimai, kurie siejasi ir su aplinkosaugos svarba. Džiugina tai, 
kad į socialinį verslą įsilieja daug darbuotojų iš valstybinio sek-
toriaus, taigi atsiranda vis daugiau galimybių ir kuriama didesnė 
nauda ekosistemai. 

Victor MESEGUER, „Social Economy Europe“ direktorius (Belgija)

Socialinės ekonomikos veiksmų planas yra priemonė, padedan-
ti plėtoti socialinius verslus, organizacijas, fondus ir juose dir-
bančius asmenis, savanorius. Jungtinėje Karalystėje įkurtos pir-
mosios socialinio verslo įmonės buvo didelis iššūkis, reikalavęs 
žmonių solidarumo sprendžiant įvairias problemas. Socialinių 
verslų svarba buvo didelė jau nuo pat pirmųjų jų gyvavimo dienų, 
tokia ji išlieka ir šiandien. Socialinė ekonomika nukreipta į žmo-
nes ir šios ekonomikos aktualumas ir svarba niekada neišblės. Ji 
sprendžia ir ekologines, ir socialines problemas ir nebūtinai sie-
jama su skurdu, labiau su oraus gyvenimo užtikrinimu. 

Pokyčius lemia ne tik politika, bet ir mūsų istorija, kultūra. Socialinių įmonių finansavimas 
didėja, todėl socialinei ekonomikai atsiranda vis daugiau galimybių. Pranešėjas pabrėžė, 
kad svarbus valstybių bendradarbiavimas, iniciatyvumas ir dalijimasis patirtimi, nes ES 
valstybės narės turi skirtingų resursų, kuriuos pasitelkus galima pasiekti geresnių rezultatų. 

Socialinis verslas turėtų siekti pelno, kad galėtų spręsti socialines problemas. Galima gal-
voti apie pelną, tik svarbu, kad jis būtų panaudotas bendriems tikslams. Kalbant apie tiks-
lą – nereikėtų siekti kuo daugiau išplėsti verslą ir padidinti pelną, svarbiau kurti pridėtinę 
vertę ir spręsti socialines problemas. 



SOCIALINIO  
VERSLO  
FORUMAS

2022 METŲ SOCIALINIO VERSLO FORUMO ATASKAITA

25

Greta MONSTAVIČĖ, įmonės „Katalista Ventures“ vadovė ir ben-
drasteigėjė (Lietuva) 

Pranešėja pasakojo apie investicijas į tvarius startuolius. Įvairios 
šiandienos situacijos lemia poreikį kurti tvarią aplinką, priimant 
ilgalaikius sprendimus, kad išliekamoji vertė būtų kuo didesnė. 
Svarbus ne tik pats verslas, bet ir žmogiškasis kapitalas. Prane-
šėja apžvelgė keletą sėkmės atvejų. Vienas iš jų – švedų star-
tuolis, padedantis bankams suprasti, kurios įmonės tvaresnės ir 
skaidresnės vertinant aplinkos apsaugos aspektu. Kitas sėkmės 
atvejis – potyrių platforma, leidžianti patirti laisvalaikį įvairiomis 

formomis. Šis verslas iš įprasto modelio nusprendė transformuotis į tvarų, tai suteikė gali-
mybę daryti teigiamą poveikį keliose srityse. 

Bet kuris verslas gali tapti socialiniu verslu. Svarbus ir investuotojų vaidmuo – investicijos 
gali keisti verslą, nes verslai prisitaiko prie investuotojų reikalavimų ir įgeidžių. 

Diskusijos apibendrinimas. Socialinis verslas vis dar sunkiai skinasi kelią į priekį ir randa 
vietą šiuolaikinėje visuomenėje. Vis dažniau pabrėžiama vertybinė verslų pozicija, tačiau 
į antrą planą nustumiama verslo sąvoka ir svarba. „Verslo“ sąvoka kelia sunkumų aiški-
nant idėjos finansavimą. Pasigendama tvirtos pozicijos, kaip susieti sąvokas „socialinis“ ir 
„verslas“, tačiau sutariama, kad, siekiant įtvirtinti socialinio verslo poziciją visuomenėje, 
būtinas tvirtesnis institucijų ir partnerių bendradarbiavimas.
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APIBENDRINIMAS IR BAIGIAMOJI SESIJA

Baigiamosios sesijos metu buvo aptarta socialinio verslo, kaip socialinių problemų spren-
dimo priemonės, svarba ir jo vaidmuo socialinės ekonomikos aspektu. Taip pat buvo apta-
riamas vyriausybės ir savivaldybių požiūris į socialinių paslaugų pirkimą, Socialinės ekono-
mikos planas, socialinio verslo apibrėžtis ir kiti klausimai, susiję su šio sektoriaus plėtra.

P a s i s a k ė:

Dr. Ieva Adomaitytė-SUBAČIENĖ, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir 
socialinio darbo instituto tyrėja

Renginį apibendrino dr. Ieva ADOMAITYTĖ-SUBAČIENĖ.

Mokslininkė atkreipė dėmesį į tai, kad žinios apie socialines pro-
blemas, kurias sprendžia socialinis verslas, yra labai svarbios. 
Socialinis verslas dažnai siekia dirbti būtent su pažeidžiamomis 
grupėmis – tomis, kurioms tradiciniai sprendimai netinka arba 
nepadeda. Tarkim, jeigu dirbame su vaikais, kurie turi specialiųjų 
poreikių, jaunais žmonėmis, kurie turi emocinių sutrikimų, gali-
ma greitai pridaryti žalos neįvertinus socialinių ir psichologinių 
aspektų. Tačiau norint planuoti, valdyti ir išlaikyti verslą reikia 

turėti labai daug specifinių kompetencijų, todėl, kai kalbame apie socialinį verslą, nėra 
svarbu atskirti „socialinį“ nuo „verslo“, nes šiame modelyje būtent abu aspektai yra labai 
svarbūs. Tarp jų reikėtų dėti lygybės ženklą. 

Kita vertus, apie socialinį poveikį daug kalbame socialinės ekonomikos aspektu – tai yra 
plačiau nei verslas. Socialinės ekonomikos planas numato pagalbą organizacijoms, kurios 
daro socialinius pokyčius, kuria socialines inovacijas. Tai, kad Lietuvoje turėsime Socialinių 
inovacijų kompetencijų centrą ir tą vaidmenį atliks ESFA (tai Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos sritis),  rodo tarpdiscipliniškumo poreikį. Šio renginio svečias Imad ELABDALA 
pasidalijo labai jautria asmenine patirtimi ir kalbėjo apie jautrius aspektus, kuriuos reikia 
žinoti, jeigu nori tikslingai padėti spręsti socialines problemas.  

Kita mažiau paliesta sritis – viešųjų paslaugų perdavimas, šioje srityje socialiniams vers-
lams bus daug darbo. Kaip minėjo viceministrė Ieva Valeškaitė, nereikia bijoti žodžio „pel-
nas“, tačiau tai tik vienas iššūkių Lietuvoje. Tą paantrino ir Agnė iš „Lyderių kartos“. Turime 
apgalvoti strategiją, kaip mes įtikinsime savivaldybes, kad perkant socialines paslaugas 
būtų teisingai apskaičiuoti visi socialinio verslo kaštai, todėl, grįžtant prie SEK plano, gali-
mybių suteikimas, pripažinimo didinimas tikrai yra iššūkis. 
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Šiuo metu, rengiant valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ projektą, laikas susi-
tarti dėl socialinės ekonomikos vaidmens mūsų ateičiai. Ko reikia socialinio verslo plėtrai?

Reikia žinomumo. Buvo kalbėta, kad socialinės ekonomikos sektorius neranda Lietuvoje 
savo vietos. Mūsų šalyje yra nemažai veikiančių socialinio verslo organizacijų, tačiau jos 
nebūtinai tapatina save su verslu. Tai lemia ir nuostata, kad geri darbai nėra daromi garsiai 
ir už pinigus. Šio verslo plėtrai, kaip jau buvo minėta, reikia ir lanksčių mokestinių modelių, 
ir pritaikytos socialinės ekonomikos sektoriaus viešųjų pirkimų sistemos.

Be to, reikia prieinamumo prie finansavimo. Čia taip pat norisi atkreipti dėmesį į tai, kad 
neturėtumėme dėti lygybės ženklo tarp verslo ir socialinio verslo, nes, kaip minėjo Victoras 
Meseguer, tai dažnai yra heroizmas, todėl pagalba šiam sektoriui reikalinga. 

Viktorija BRAŽIŪNAITĖ, Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovė

Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovė ir pagrindinė renginio 
organizatorė Viktorija Bražiūnaitė baigdama renginį pasidžiaugė, 
kad jis pavyko puikiai, nes susirinko daugybė žmonių, kurių veikla 
susijusi su socialinio verslo sritimi, – nuo aukščiausio lygio poli-
tikų, praktikų, akademinės visuomenės atstovų iki investuotojų. 
V. Bražiūnaitė teigė esanti įsitikinusi, kad tai duos proveržį socia-
linio verslo skatinimo srityje ir paskatins aktyvesnes diskusijas dėl 
tolesnio veiksmų plano, skirto šiai sričiai stiprinti.

V. Bražiūnaitė kalbėjo, kad Lietuva tikrai turi ambicijų tapti viena palankiausių socialinio 
verslo ekosistemų Europoje, tai realu ir priklauso tik nuo mūsų – tam turime imtis reikalin-
gų veiksmų, nes niekas kitas už mus to nepadarys.

Taip pat buvo pažymėta, kad šis forumas yra įtraukaus, tvaraus ir atviro socialinio verslo 
ekosistemos lyderių ir priimančiųjų sprendimus dialogo pradžia. Šis dialogas bus tęsiamas 
plėtojant mažesnius darbinius formatus, siekiant susitarti dėl šio sektoriaus plėtros vizijos 
ir konkretaus veiksmų plano Lietuvoje. Tai taip pat padės geriau atliepti socialinio verslo 
subjektų poreikius ir kurti darnesnę ekonomiką mūsų šalyje.

„Šiuo metu Lietuvoje kuriamas socialinių inovacijų kompetencijų centras – tai ne tik gera 
naujovė, bet ir didelė atsakomybė bei galimybė“, – atkreipė dalyvių dėmesį V. Bražiūnaitė. 

Pranešėja patikino, kad Lietuvos socialinio verslo asociacija ir toliau dės visas pastangas 
vienydama visus ekosistemos veikėjus, kad būtų skatinamas jų dialogas ir kartu kuriama 
socialinio verslo ekosistema. Svarbu susikalbėti, išgirsti vieniems kitus ir veikti bendrai. 
V. Bražiūnaitė pabrėžė, kad socialiniai verslininkai yra pokyčių lyderiai, pokyčiai yra jų vei-
klos prasmė, būtent tai yra ir Lietuvos socialinio verslo asociacijos darbo prasmė. Sociali-
nių verslininkų dalyvavimas šiame dialoge yra labai svarbus.

Pranešėja padėkojo už palaikymą Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pir-
mininkui Kaziui Starkevičiui ir  Seimo Europos reikalų komiteto narei ir Neįgaliųjų teisių 
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komisijos pirmininkei Monikai Ošmianskienei, taip pat renginio partneriams: Europos Ko-
misijos atstovybei Lietuvoje, VšĮ „Versli Lietuva“, Šiaurės ministrų tarybos biurui Lietuvo-
je, VšĮ „NVO avilys“, VšĮ „Gerinorai.lt“, Europos tinklui „Social Economy Europe“, Europos 
socialinės integracijos tinklui (ENSIE), įmonei „Katalista Ventures“, Vilniaus universiteto 
Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo institutui, Annos Lindh fondo tinklui 
Švedijoje ir Lietuvoje bei asociacijai „Parliamentary Forum for Democracy“. Buvo padėkota 
ir organizuoti renginį padėjusiems Seimo kanceliarijos darbuotojams, ypač Informacijos ir 
komunikacijos departamentui bei vertėjams, taip pat ir Lietuvos socialinio verslo asocia-
cijos komandai: Auksei, Viktorijai, Gabrielei, Austei, Fidan  ir pagalbininkams iš  Vilniaus 
universiteto – Gabrielei ir Lorenui.
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R e n g i n i o  p a r t n e r i a i : 

Organizatoriai:

Socialinio verslo forumas Lietuvoje pradėtas rengti 2014-aisiais. Forume kasmet dalyvauja svečiai ne tik iš Lie-
tuvos, bet ir iš užsienio, čia kasmet aptariamos pagrindinės socialinio verslo tendencijos ir augimo kryptys. Su 
renginio istorija ir buvusiais renginiais bei ataskaitomis galite susipažinti – https://www.socialinisverslas.lt/forumas/

https://www.socialinisverslas.lt/forumas/
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