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Santrauka

Europos Sąjungoje socialinis verslas siejamas su socialine ekonomika. Nors šiuo metu 
konstatuojama, kad instituciniu lygiu socialinė ekonomika nematoma (pagrindinė to priežas
tis – aiškios ir griežtai apibrėžtos socialinės ekonomikos koncepcijos trūkumas), ES stebimas 
socialinės ekonomikos srities augimas, būrimosi į asociacijas ir kooperacijos principų taikymo 
plėtra. Socialinė ekonomika ES tampa socialinės gerovės kūrimo pamatu, jungiančiu viešąjį ir 
pelno siekiantį privatų ekonomikos sektorius. Svarbiausi šios (socialinės gerovės) ekonomikos 
siekiai – didinti socialinę įtrauktį, įveikti naujų rūšių atskirtį (pavyzdžiui, finansinę, vartotojų 
atskirtį), derinti ekonomikos augimą su socialine gerove. 

ES politiniuose dokumentuose pabrėžiamas svarbiausias socialinės ekonomikos subjek
tams būdingas požymis: veikla, kurios pagrindinis tikslas – tenkinti žmonių poreikius. So
cialinės ekonomikos plėtra ES lygiu laikoma svarbia dėl poveikio socialinėms problemoms, 
dėl šios ekonomikos subjektų gebėjimo skirti dėmesį visuomenės interesams ir poreikiams, 
greičiau pripažinti naujus socialinius poreikius ir imtis juos tenkinti. Tai reiškia, kad socia
linė ekonomika kaip iš esmės privatus ir socialinėms problemoms dėmesingas sektorius gali 
papildyti valstybės priemones tada, kai valstybės galimybės dėl įvairių priežasčių yra ribotos.

Socialinis verslas paprastai suprantamas kaip rinkos mechanizmais grindžiamas verslas, 
kur pelno siekimas bei pelno panaudojimas siejamas su visuomenei naudingais tikslais ir prio
ritetais, visuomenei daromu teigiamu socialiniu poveikiu. Tai reiškia, kad socialinis verslas iš
siskiria savo socialiniais tikslais bei kuriama socialine nauda, kurios pagrindinis finansavimo 
šaltinis yra pats socialinis verslas. 

Socialinio verslo orientacija spręsti socialines problemas, veikti socialinės gerovės siste
moje skatina socialinius verslus taikyti socialines naujoves, naudoti tvarias verslo strategijas. 
Socialinio verslo potencialą sprendžiant tokias socialines visuomenes problemas kaip skur
das, socialinė atskirtis, nedarbas ir pan., ir siekiant patenkinti bendrus interesus užtikrina 
socialinio verslo organizavimo demokratiškumas, skaidrumas bei atskaitomybė. Socialinio 
verslo subjektai kuria socialinę naudą, reikšmingą tiek vietos bendruomenėms, tiek visai vi
suomenei. Tokiam socialinio verslo subjektų veikimui reikalinga palanki aplinka; kokia ji bus, 
priklauso tiek nuo valstybinės socialinio verslo politikos, tiek nuo socialinio verslo teisinio 
reguliavimo, tiek nuo paramos, kuri gali padidinti socialinio verslo finansinį tvarumą, šio 
verslo rinkos galimybes. 

Studijoje, analizuojant socialinio verslo situaciją, tendencijas ir galimybes Lietuvoje, įver
tinama: socialinio verslo teisinė bazė (formuojanti socialinio verslo subjektų sampratą, pri
skyrimo kriterijus, socialinio verslo formas, modelius bei sąlygas); socialinio verslo aplinka – 
sąlygos/priemonės (sudarančios galimybes socialiniam verslui); socialiniam verslui taikoma 
(taikytina) socialinio verslo poveikio matavimo praktika. 

Pirmoje studijos dalyje aptariama socialinio verslo situacija ES valstybėse apžvelgiant 
at skirose ES valstybėse taikomas socialinio verslo sampratas, šio verslo reikšmės vertinimą, 
sritis, tikslines auditorijas, dirbančiųjų socialiniame versle charakteristikas. Antrojoje apta
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riama ES valstybėse taikoma paramos socialiniam verslui sistema. Trečioje studijos dalyje na
grinėjama socialinio verslo aplinka Lietuvoje, analizuojama teisinė socialinio verslo subjektų 
apibrėžtis, apžvelgiamos finansinės ir nefinansinės paramos socialiniam verslui galimybės. 
Ketvirtoji studijos dalis skirta pristatyti rezultatus tyrimo, kuris leido aptarti ir įvertinti so
cialinio verslo kūrimo ir plėtros problemas Lietuvoje, taip pat socialinio verslo ekosistemą, 
kartu įvertinant ir jos plėtrai taikomas priemones. Penktojoje studijos dalyje, taikant scenarijų 
metodą, aptariamos Lietuvos socialinio verslo galimybės.

Lyginant socialinio verslo situaciją ES šalyse ir Lietuvoje nustatytos tiek bendros tenden
cijos, būdingos socialinio verslo ekosistemai ES šalyse, tiek specifinės Lietuvai būdingos socia
linio verslo kūrimosi ir įsitvirtinimo/plėtros galimybės. 

Viena iš esminių problemų, atskleistų tyrimo metu – nėra vieningos socialinio verslo 
(taip pat ir socialinio verslo subjekto) apibrėžties, nors iš socialinio verslo subjekto sampratos 
apibrėžties ryškėja taikomų elementų visuma. Verslumo, socialinės misijos ir organizacinės 
dedamosios derinys socialinio verslo subjektų apibrėžtyje nurodo socialinio verslo subjektų 
hibridinę prigimtį, reikalaujančią atitinkamų tiek komercinės, tiek socialinės veiklos rezulta
tų. Socialinės veiklos vertinimo poreikis reikalauja specifinių vertinimo priemonių. 

Socialinio verslo samprata, formuojama atitinkamuose dokumentuose, formalizuojama 
socialinio verslo apibrėžtimi. Socialinio verslo kūrimui, plėtrai aktuali tiek socialinio verslo 
samprata, tiek socialinio verslo subjekto apibrėžtis. Valstybėje pripažinta ir įtvirtinta socia
linio verslo samprata gali tiek išplėsti socialinio verslo erdvę, tiek ją susiaurinti, ypač kai 
socialinio verslo samprata susiejama tik su tam tikrų veiklų vykdymu (dažniausiai veiklų 
pasirinkimą ir jų įgyvendinimą siejant su tam skirtu finansavimu). Socialinio verslo apibrėž
ties problemos, kaip atskleidė situacijos tyrimas, tiek ES, tiek Lietuvoje, siejamos su tuo, kad 
politikai ir valdžios atstovai nepakankamai susipažinę su socialinio verslo samprata, veiklos 
specifika, nėra už socialinio verslo plėtrą atsakingų institucijų, trūksta politinės valios ska
tinti šį verslą. Menką socialinio verslo supratimą lemia ir diskusijų apie šį verslą trūkumas 
viešajame diskurse. Dažniausia menko socialinio verslo supratimo, žinomumo pasekmė – 
siauras ar netikslus socialinio verslo supratimas šį verslą siejant ar tapatinant tik su socialinių 
įmonių veikla.

Socialinio verslo supratimo problemos, neapibrėžtas socialinio verslo ir šio verslo subjek
tų statusas lemia ir socialinio verslo plėtrai, tvariam socialinio verslo subjektų veikimui ne
tinkamos ekosistemos radimąsi (pavyzdžiui, kaip parodė užsienio valstybių patirties analizė, 
orientacija į konkurenciją socialinio verslo sektoriuje neskatina ilgalaikės, tvarios socialinio 
verslo įmonių veiklos).

Tyrimo metu nustatyta, kad socialinio verslo subjektai tiek bendrai ES, tiek Lietuvoje daž
niausiai yra labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės (pagal dirbančių darbuotojų skaičių). 
Įgyvendindami veiklas šie verslai dažnai pasitelkia savanorius. Socialiniai verslai labiau orien
tuoti į vietos bendruomenių poreikius (tokia praktika buvo pradėta ir Lietuvoje, ją nulėmė 
valstybės dėmesys vietos bendruomenių veiklos/verslumo skatinimui ir projektinis finansa
vimas, skiriamas kurti ir vystyti socialinį verslą regionuose). Socialinio verslo veiklos sritys 
labai įvairios ir dažniausiai priklauso nuo konkrečių socialinių problemų, su kuriomis susidu
ria skirtingos ES šalys, tačiau esama ir bendrumų (socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių 
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įdarbinimas, sveikatos, socialinės rūpybos, sveikatos priežiūros paslaugos, aplinkosauginės, 
kultūrinės veiklos, švietimas ir kt.).

ES atskirų šalių socialinio verslo ir jo ekosistemos tyrimų duomenys leidžia teigti, kad ES 
šalyse labai skirtingas požiūris į socialinį verslą: vienose šalyse socialinis verslas kaip spren
džiantis opias socialines problemas dotuojamas valstybės, kitose stengiamasi socialinį verslą 
skatinti naudojant ES fondų paramą, dar kitur manoma, kad socialinis verslas turi gebėti ne 
tik vykdyti savo socialinę misiją, bet ir save išlaikyti generuodamas pelną iš vykdomos veiklos. 
Tačiau čia būtina įvertinti, kad socialinis verslas, siekdamas užsitikrinti pajamas, turi įvertinti, 
kad socialinio verslo paslaugų ir prekių vartotojai dažniausiai nėra tiek finansiškai stiprūs, kad 
užtikrintų socialinio verslo net ne pelningumą, o bent jau išsilaikymą. Būtent šis aspektas itin 
ryškus stebint Lietuvos socialinių verslų (arba tiksliau, šį verslo modelį taikančių organizaci
jų) situaciją. Taip pat svarbu įvertinti, jog tam, kad socialinis verslas generuotų pelną, būtinas 
ilgesnis jo veikimo laikotarpis. 

Pastebėta, kad ES valstybėse socialiniam verslui teikiama finansinė parama dažniausiai 
susijusi su atskirų trumpalaikių programų, skirtų socialinio verslo steigimui ar skatinimui, 
rėmimu, pasigendama ilgalaikės socialinio verslo rėmimo strategijos. 

Vertinant ES valstybių finansinės paramos sistemas socialinio verslo įmonėms, matyti, 
kad programos, specialiai sukurtos socialinio verslo įmonėms, daugumoje ES valstybių yra 
labai ribotos – Austrijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje ir kitose valsty
bėse, o ir Lietuvoje, socialinis verslas dažnai finansuojamos ES fondų lėšomis. Tai reiškia, kad 
socialinių investicijų rinkos ne tik Lietuvoje, bet ir daugumoje ES valstybių nėra išvystytos, 
todėl svarbus vaidmuo užtikrinant finansinę paramą socialiniam verslui tenka viešiesiems fi
nansams – valstybių dotacijoms, kitoms finansinėms priemonėms. Viešųjų pirkimų sistemos 
pokyčiai, sudarantys sąlygas socialiniam verslui įsitraukti ir jo galimybes dalyvauti viešųjų 
pirkimų procedūrose, išplečia socialinio verslo rinką. 

Dažnai socialiniam verslui pritaikomos paramos priemonės, skirtos NVO arba smulkiam 
ir vidutiniam verslui; šios priemonės laikomos tikslingomis steigiant socialinį verslą. Atkrei
piamas dėmesys į idėją socialinio verslo įmones prilyginti startuoliams, darant prielaidą, kad 
tai leistų sukurti palankias socialinio verslo kūrimo ir augimo bei tvarios veiklos sąlygas. Itin 
svarbu, kad parama socialinio verslo subjektams būtų orientuota į socialinio verslo vystymosi 
stadiją.

Nors viešieji finansai – pagrindinis socialinio verslo finansavimo šaltinis ES, pastaruoju 
metu vis daugiau socialinių verslų ieško alternatyvių finansavimo šaltinių. Jų paiešką apsun
kina tai, kad investavimo prasme socialinis verslas vertinamas kaip aukštos rizikos verslas, 
ir į jį vengiama investuoti. Kuriant sąlygas socialiniams verslams naudotis investuotojų ar 
komercinių bankų teikiamomis paskolomis bei kitomis finansinėmis priemonėmis turi būti 
sukuriamos ir tam tikros garantinės schemos. Taip pat rekomenduojama sukurti ir socialinių 
investicijų (socialinių fondų) sistemą. 

Finansinė socialinio verslo subjektų paramos sistema priklauso nuo bendro ekonomi
kos išsivystymo lygio, nuo finansų sektoriaus veiklos. Tai rodo, kaip svarbu sukurti socialinio 
verslo plėtros politinę, teisinę aplinką. Reikia atkreipti dėmesį, kad valstybėse, kuriose stiprios 
filantropinės tradicijos, didesnė socialinių investuotojų įvairovė. Finansų stygius laikytinas 
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pagrindine problema, apsunkinančia socialinio verslo įmonių atsiradimą ir jų veiklą anksty
vajame etape, o finansinis tvarumas – pagrindine socialinio verslo plėtros problema. 

Dar vienas studijoje mažiau aptartas, tačiau socialinio verslo kūrimui ir plėtrai svarbus 
aspektas – socialinio poveikio kaip socialinio verslo išskirtinio bruožo, išryškinančio sociali
nio verslo kuriamą ilgalaikį teigiamą socialinį pokytį, matavimo problema. Socialinio povei
kio matavimas laikomas ne tik reikalavimu socialiniam verslui, jis nėra vien įpareigojimas ar 
įsipareigojimas; matuojant socialinį poveikį galima kurti socialinio verslo išskirtinumą, iš
ryškinti jo konkurencinius pranašumus lyginant su panašias veiklas vykdančiais tradiciniais 
verslais. Socialinio poveikio matavimą dera matyti kaip vieną iš įrankių, didinančių socia
linio verslo matomumą, remiantis socialinio poveikio matavimų rezultatais galima būtų ne 
tik viešinti patį socialinį verslą, bet ir skatinti atitinkamus pokyčius valstybės politikoje, ypač 
susijusioje su visuomenės gerovės kūrimo veiklomis, taip pat keisti ir tradicinių verslų požiūrį 
į socialinius verslus bei jų kuriamą teigiamą socialinį pokytį skatinant juos investuoti į socia
linius verslus, siekiančius ilgalaikių pokyčių visuomenėje.
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Įvadas

Europos Sąjungoje socialinis verslas siejamas su socialine ekonomika. Nors šiuo metu 
konstatuojama, kad instituciniu lygiu socialinė ekonomika nematoma (pagrindine to prie
žastimi laikomas aiškios ir griežtai apibrėžtos socialinės ekonomikos koncepcijos trūkumas), 
ES stebimas socialinės ekonomikos srities, kurioje dalyvauja organizacijos, teikiančios socia
lines paslaugas ar gaminančios produktus, atliepiančius socialinę misiją, augimas, būrimosi 
į asociacijas ir kooperacijos principų taikymo plėtra. Remiantis šiais principais bendradar
biaujama daugelyje projektų bei veiklos sričių (Europos Sąjungos socialinė ekonomika..., 2012). 
Svarbiausias šios ekonomikos siekis – socialinės įtraukties didinimas (pirmiausia integruojant 
į darbo rinką palankių sąlygų įsitraukti ar grįžti į ją po tam tikros pertraukos neturinčius 
žmones arba teikiant socialines paslaugas mažiau palankiose geografinėse vietovėse), nau
jų rūšių atskirties (pavyzdžiui, finansinės, vartotojų atskirties ir kt.) įveikimas, ekonomikos 
augimo derinimas su socialine gerove. Socialinės ekonomikos plėtra būtina, kad stabiliai ir 
tvariai augtų ekonomika, būtų teisingiau paskirstomos pajamos ir turtas, paslaugos atitiktų 
poreikius, didėtų socialinius poreikius tenkinančios ekonominės veiklos vertė, būtų ištaisyti 
darbo rinkos pusiausvyros sutrikimai ir stiprėtų ekonominė demokratija (Europos Sąjungos 
socialinė ekonomika..., 2012). ES politiniuose dokumentuose kalbant apie socialinę ekonomiką 
pabrėžiamas svarbiausias šios ekonomikos subjektams būdingas požymis – jie vykdo veiklą, 
kurios pagrindinis tikslas – tenkinti žmonių, bendruomenės, visuomenės poreikius, o ne at
lyginti kapitalo investuotojams. Socialinės ekonomikos plėtra ES lygiu pripažįstama svarbia 
dėl poveikio socialinėms problemoms, dėl šios ekonomikos subjektų gebėjimų skirti dėmesį 
visuomenės interesams ir poreikiams, greičiau pripažinti naujus socialinius poreikius ir imtis 
juos tenkinti. Tai reiškia, kad socialinė ekonomika kaip iš esmės privatus ir socialinėms pro  
b lemoms dėmesingas sektorius gali papildyti valstybės priemones tada, kai valstybės galimy
bės spręsti socialines problemas dėl įvairių priežasčių yra ribotos (Europos Sąjungos socialinė 
ekonomika..., 2012).

Socialinis verslas įprastai suprantamas kaip rinkos mechanizmais grindžiamas verslas, 
pelno siekimą bei jo panaudojimą susiejant su visuomenei naudingais tikslais ir prioritetais, 
teigiamu socialiniu poveikiu visuomenei. Kitaip sakant, socialinis verslas išsiskiria savo socia
liniais tikslais bei teikiama socialine nauda, kurios esminis finansavimo šaltinis yra pats socia
linis verslas, – t. y. šiam verslui būdingas socialinės veiklos, socialinių tikslų ir verslo modelių 
integravimas. Tokiu būdu socialinis verslas tampa dalimi bendrosios Europos ekonomikos 
augimo strategijos, numatančios pažangią, tvarią ekonomikos plėtrą. 

Socialinio verslo orientacija spręsti socialines problemas, veikti socialinės gerovės sis
temoje skatina socialinį verslą taikyti socialines naujoves, naudoti tvarias verslo strategijas. 
Visuotinai pripažįstama, kad socialinio verslo potencialas pasireiškia sprendžiant tokias so
cialines visuomenės problemas kaip skurdas, socialinė atskirtis, nedarbas ir pan.; taip ne tik 
tenkinami bendri visuomenės, viešieji interesai, bet ir sukuriamos pažangios, tvarios ir inte
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gracinės plėtros sąlygos, užtikrinančios žinių ir socialinių naujovių naudojimą, veiksmingą ir 
ekologišką išteklių, ypač vietinių, naudojimą, užimtumo lygio didinimą kuriant darbo vietas, 
skaidrų, atsakingą ir veiksmingą viešųjų, socialinių problemų sprendimą.

 Socialinio verslo subjektai, mažindami socialinių problemų mastą, kuria socialinę naudą, 
reikšmingą tiek vietos bendruomenėms, tiek visai visuomenei. Socialinio verslo subjektų vei
klai reikalinga palanki aplinka, kurią formuojam ilgalaikė valstybinė socialinio verslo politika, 
teisinis reguliavimas, taip pat ir parama, teikiama socialiniam verslui ir didinanti socialinio 
verslo finansinį tvarumą, užtikrinanti rinkos galimybes, socialinio verslo modelių gyvybin
gumą, socialinių problemų sprendimo efektyvumą. Mokslininkai (pavyzdžiui, Kostilainen, 
2019) teigia, kad socialinio verslo subjektų plėtra šiuo metu yra ankstyvojoje raidos stadijoje, 
nes tik dabar formuojasi socialinio verslo subjektų valdymo ir administravimo praktika, todėl 
susiduriama su neapibrėžto teisinio ir politinio reguliavimo dilemomis. 

Atliekant socialinio verslo galimybių studiją, analizuojant socialinio verslo situaciją ir ten
dencijas Lietuvoje aktualu įvertinti šiuos aspektus: socialinio verslo teisinę bazę (formuojančią 
socialinio verslo subjektų sampratą, priskyrimo kriterijus, socialinio verslo formas, modelius 
bei sąlygas); socialinio verslo aplinką (sąlygas/priemones, užtikrinančias, palaikančias, plėto
jančias socialinį verslą); socialiniam verslui taikomą ar taikytiną socialinio verslo rezultatų (ir 
ypač – socialinio verslo kuriamo socialinio poveikio) matavimą. Šie socialinio verslo aspektai 
išryškėjo ne tik atliekant dokumentų analizę, tačiau ir nustatant Lietuvos socialinio verslo 
ekosistemos dalyvių požiūrį į socialinio verslo plėtrai ir socialinio verslo kūrimosi skatinimui 
aktualias sąlygas ir priemones, į socialinio verslo galimybes. 

Socialinio verslo plėtrai aktuali integruota ekosistema, palaikanti savitą socialinio verslo 
veikimą, kuris užtikrina socialinio verslo tvarumą. Integruota ekosistema suprantama kaip 
socialinio verslo kūrimui ir plėtrai palankią aplinką formuojanti sistema, kuriama naudojantis 
tiek viešųjų, tiek privačių socialinio verslo vystytojų, plėtotojų, vykdytojų bei kitų socialinio 
verslo suinteresuotųjų finansine ir nefinansine parama, skatinančia socialinio verslo kūrimą, 
didinančia jo konkurencingumą, užtikrinančia augimą bei tvarumą. Analizuojant socialinio 
verslo ekosistemą Lietuvoje šioje studijoje nevertinami subjektai, formuojantys šią ekosistemą, 
netiriamas jų indėlis, netiriama ES parama, teikiama ar potencialiai galima teikti Lietuvos so
cialinio verslo subjektams. Dėmesys koncentruojamas tik į nacionalinės paramos socialiniam 
verslui priemones. Įvertinus tai, kad Lietuvoje socialinės ekonomikos srityje kuriama rinkos 
(pelno) ir ne rinkos (nepelno) socialinės ekonomikos subjektų sistema, studijoje didžiausias 
dėmesys skiriamas tiek socialinio verslo subjektų (pagal Lietuvos Respublikos socialinio vers
lo plėtros įstatymo projektą), tiek socialinių įmonių veiklą skatinančiai aplinkai, jų veiklos 
galimybėms. NVO kaip ne rinkos (nepelno) socialinės ekonomikos subjektų veiklos aplinka 
analizuojama tik tiek, kiek ji persidengia su socialinio verslo ekosistema.

Pirmoje studijos dalyje aptariama socialinio verslo situacija ES valstybėse. Šioje dalyje 
pristatomos ES taikomos socialinio verslo sampratos, šio verslo reikšmės vertinimas, socia
linio verslo sritys, socialinio verslo pajamos, kitos socialinio verslo charakteristikos bei ap
žvelgiama ES valstybių socialinio verslo geroji praktika. Antroje studijos dalyje aptariama 
ES valstybėse taikoma paramos socialiniam verslui sistema. Trečioje – vertinama socialinio 
verslo aplinka Lietuvoje, analizuojama teisinė socialinio verslo subjektų apibrėžtis (esamuose, 
rengiamuose dokumentuose), apžvelgiamos finansinės ir nefinansinės paramos socialiniam 
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verslui galimybės. Ketvirtoje dalyje pristatomi tyrimo, kuriuo siekiama įvertinti pagrindines 
socialinio verslo kūrimo, plėtros bei galimybių problemas, bei socialinio verslo ekosistemos 
vertinimo rezultatai. 

Lietuvos socialinio verslo ekosistemos specifikai nustatyti ir šio sektoriaus veiklos galimy
bėms, nurodomoms pačių ekosistemos dalyvių, ištirti pasitelkta tyrimo metodų trianguliaci
ja – dokumentų, antrinių duomenų analizę papildant kokybiniais interviu (taikant fokusuotų 
grupių ir giluminių interviu metodus) su Lietuvos socialinio verslo ekosistemos subjektais ir 
kitais suinteresuotaisiais. Socialinio verslo ES apžvalgos, Lietuvos situacijos tyrimo pagrindu 
panaudojus scenarijų metodą pristatomos įžvalgos apie optimistinesrealistinespesimistines 
Lietuvos socialinio verslo galimybes, socialinio verslo plėtrą. 
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ES teisėje nėra ES šalims narėms privalomos socialinio verslo apibrėžties, nepateikiama 
socialinio verslo subjekto samprata, nėra ir bendro ES šalims narėms privalomo socialinio 
verslo reguliavimo1. Tai reiškia, kad reguliuojant socialinio verslo santykius pirmenybė teikia
ma nacionalinei teisei, o ES teisė šioje srityje yra subsidiari. 

Analizuojant socialinio verslo subjekto apibrėžtį įvairiose valstybėse ES narėse, pastebima 
laipsniška socialinio verslo subjekto sampratos konvergencija, kurią rodo trijų atsikartojantys 
esminiai kriterijai, apibūdinantys šį subjektą: 

1)  Verslumo kriterijus, parodantis, kad socialinio verslo subjektas veikia rinkos sąlygo
mis, svarbus jo pajamų, komercinės naudos šaltinis, t. y. komercinė veikla; dar vienas 
su šiuo kriterijumi susijęs reikalavimas, kad komercinė veikla būtų vykdoma nuolatos 
ir kad tam tikra dalis socialinio verslo subjekto pajamų būtų generuojama komercine 
veikla; 

2)  Socialinis kriterijus, nurodantis esminį tokios subjekto komercinės veiklos tikslą (so
cialinį ar visuomeninį) – kuriamą socialinę vertę (naudą). Šį kriterijų išreiškia reika
lavimas, kad tam tikra dalis socialinio verslo subjekto pajamų būtų reinvestuojama 
vykdyti socialinę misiją. Europos Komisijos dokumentuose nurodoma, kad, nepaisant 
socialinio verslo subjektų įvairovės, jie dažniausiai veikia šiose srityse: darbo integraci
ja, asmeninių socialinių paslaugų teikimas, regionų, nukentėjusių dėl gyventojų judu
mo, stiprinimas ir pan. Socialinio verslo subjektai užsiima ir aplinkos apsauga, spor
tu, menu, kultūra ar istorinio/kultūrinio paveldo išsaugojimu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, vartotojų teisių apsauga ir kt.2. Socialinio verslo subjektams būdingi šie 
savitumai: veikloms vykdyti šie subjektai gali pasitelkti savanorius arba jie turi galimy
bių gauti valstybės paramą verslo pradžiai ar plėtrai3. 

3)  Organizacinis arba valdymo kriterijus, nusakantis tokio subjekto atskaitomybę, or
ganizacinę struktūrą, kuri užtikrina dalyvavimą, skaidrumą ir socialinį teisingumą. 
Taigi socialinio verslo subjekto nuosavybės sistema atliepia jo misiją. Socialinio vers
lo subjektai yra savarankiškos organizacijos ar įmonės, jie nėra valdomi jas finansuo
jančių ar vystančių organizacijų. Šių verslų skaidrumas siejamas ir su socialinio verslo 
atskaitomybe, taip pat ir su socialinio poveikio matavimo bei viešinimo sistema, skir
ta įvairiems suinteresuotiesiems, taip atskleidžiant socialinio verslo kuriamą vertę vi
suomenei4. Šį kriterijų išreiškia socialinio verslo subjekto atskaitomybės reikalavimai, 
susiję ir su įvairių suinteresuotųjų, bendruomenių, visuomenės dalyvavimu (1 pav.).

1 COM/2011/0682 final.
2 What are social enterprises, 2016.
3 Study on Practices and Policies..., 2007, p. 11–12.
4 Social enterprises and their ecosystems in Europe..., 2014, 2016, 2018, 2019.
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Išvardyti kriterijai nurodo socialinio verslo subjektų hibridinę prigimtį, reikalaujan
čią pozityvių tiek komercinės, tiek socialinės veiklos rezultatų. Mokslo darbuose pastebima, 
kad komercinės veiklos finansinis vertinimas yra įprastas, o socialinės veiklos vertinimas dar 
nėra pakankamai standartizuotas (Paton, 2003; Ebrahim, Rangan, 2014; Millar, Hall, 2013; 
Mo lecke, Pinkse, 2017; Rawhouser ir kt., 2017). Socialinio verslo subjekto apibrėžtyje būtent 
socialinės vertės kūrimas yra esminis skiriamasis kriterijus, o ekonominės vertės (naudos) 
kūrimas vertinamas kaip būtina, tačiau nepakankama sąlyga. Todėl itin aktualus socialinių 
kriterijų atitikties vertinimas (t. y. socialinio verslo kuriamos socialinės vertės nustatymas). 
Pavyzdžiui, socialinė vertė gali būti kuriama naudos gavėjams ar kartu su naudos gavėjais, 
ji taip pat gali būti kuriama integruojant komercinę ir socialinę vertę, kai komercinė veikla 
naudojama socia liniams tikslui, socialinei veiklai subsidijuoti, kai gaunamas pelnas skiriamas 
socialinei misijai subsidijuoti (modelis „įsigyji – paremi“). Socialinio tikslo įgyvendinimo ir 
komercinės veiklos modelių įvairovė lemia poreikį turėti savitą individualizuotą socialinės 
naudos vertinimo prieigą. Socialinio verslo subjektų hibridinė prigimtis lemia ir savitą šių 
verslų interesų grupių ratą. Tai – paramos teikėjai, investuotojai, veiklos vystytojai, vykdyto
jai ir socialinės naudos gavėjai, kurių interesai tarpusavyje turi būti tinkamai subalansuoti. 
Būtent socialinio verslo subjektų suinteresuotųjų įvairovė lemia socialinio verslo skaidrumo, 
įtraukaus valdymo, subalansuoto įvairių suinteresuotųjų dalyvavimo svarbą.

Vienas iš labiausiai matomų socialinio verslo subjektų yra socialinės įmonės. Socialinio 
verslo subjektų ir jų ekosistemos Europoje žemėlapyje (2014) teigiama, kad daugelis Europos 
valstybių yra pripažinusios socialinės įmonės sąvoką. Kaip teigia tyrėjai, 20 iš 29 valstybių, pa
teikusių socialinio verslo situacijos įvertinimo ataskaitas, galima rasti oficialų arba neoficialų, 
bet plačiai priimtą apibrėžimą arba bent jau kriterijus, apibūdinančius socialinę įmonę. 6 vals
tybėse labiau paplitusi „socialinės ekonomikos“ arba „socialinės ir solidarios ekonomikos“ 
sąvoka, bet ir čia galima rasti oficialią „socialinės ekonomikos subjekto“ apibrėžtį, turinčią 
daug panašumų su socialinės įmonės apibrėžimu. 

Socialinių įmonių ir jų ekosistemos Europoje žemėlapyje (2014) pripažįstama, kad, nepai
sant konvergencijos tendencijos, skiriasi nacionalinės tiek socialinių įmonių, tiek socialinių 
verslo įmonių sąvokos ir apibrėžtys. Valstybėse ES narėse socialinių įmonių veiklos organiza
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vertės kūrimas yra esminis skiriamasis kriterijus, o ekonominės vertės (naudos) kūrimas vertinamas 
kaip būtina, tačiau nepakankama sąlyga. Todėl itin aktualus socialinių kriterijų atitikties vertinimas 
(t. y. socialinio verslo kuriamos socialinės vertės nustatymas). Pavyzdžiui, socialinė vertė gali būti 
kuriama naudos gavėjams ar kartu su naudos gavėjais, ji taip pat gali būti kuriama integruojant 
komercinę ir socialinę vertę, kai komercinė veikla naudojama socialiniams tikslui, socialinei veiklai 
subsidijuoti, kai gaunamas pelnas skiriamas socialinei misijai subsidijuoti (modelis „įsigyji – 
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vystytojai, vykdytojai ir socialinės naudos gavėjai, kurių interesai tarpusavyje turi būti tinkamai 
subalansuoti. Būtent socialinio verslo subjektų suinteresuotųjų įvairovė lemia socialinio verslo 
skaidrumo, įtraukaus valdymo, subalansuoto įvairių suinteresuotųjų dalyvavimo svarbą. 

Vienas iš labiausiai matomų socialinio verslo subjektų yra socialinės įmonės. Socialinio verslo 
subjektų ir jų ekosistemos Europoje žemėlapyje (2014) teigiama, kad daugelis Europos valstybių 
yra pripažinusios socialinės įmonės sąvoką. Kaip teigia tyrėjai, 20 iš 29 valstybių, pateikusių 
socialinio verslo situacijos įvertinimo ataskaitas, galima rasti oficialų arba neoficialų, bet plačiai 
priimtą apibrėžimą arba bent jau kriterijus, apibūdinančius socialinę įmonę. 6 valstybėse labiau 
paplitusi „socialinės ekonomikos“ arba „socialinės ir solidarios ekonomikos“ sąvoka, bet ir čia 
galima rasti oficialią „socialinės ekonomikos subjekto“ apibrėžtį, turinčią daug panašumų su 
socialinės įmonės apibrėžimu.  

Socialinių įmonių ir jų ekosistemos Europoje žemėlapyje (2014) pripažįstama, kad, nepaisant 
konvergencijos tendencijos, skiriasi nacionalinės tiek socialinių įmonių, tiek socialinių verslo 
įmonių sąvokos ir apibrėžtys. Valstybėse ES narėse socialinių įmonių veiklos organizavimas skiriasi 
taip, kaip skiriasi šių įmonių plėtros lygis. Kai kuriose valstybėse (pavyzdžiui, Italijoje, Jungtinėje 
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vimas skiriasi taip, kaip skiriasi šių įmonių plėtros lygis. Kai kuriose valstybėse (pavyzdžiui, 
Italijoje, Jungtinėje Karalystėje) socialinio verslo įmonėms būdinga organiška tiek rinkos, tiek 
socialinės gerovės sistemos integracija, šiose valstybėse pripažįstama šių įmonių kuriama pri
dėtinė socialinė vertė. Kitose valstybėse (pavyzdžiui, Bulgarijoje, Kroatijoje, Čekijoje, Rumu
nijoje, Slovėnijoje) socialinio verslo įmonių veikla tik įsibėgėja, šios įmonės yra menkai ma
tomos, veikia izoliuotai (pavyzdžiui, Juodkalnijoje), dar kitose valstybėse socialinės įmonės 
ar socialinio verslo subjektai neišskiriami kaip atskiri verslo ar socialinės gerovės sistemos 
subjektai (pavyzdžiui, Norvegijoje, Islandijoje ir kt.)5 Išskirtinis socialinio verslo subjekto sta
tusas taip pat gali būti suteikiamas atitinkamoms verslo teisinėms formoms, tenkinančioms 
socialinio verslo subjekto kriterijus. Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studijoje 
(2016) teigiama, kad socialinio verslo įmonės ES valstybėse narėse veikia plataus spektro tei
sinių formų ir statusų pagrindu – tam pritaikomos tiek valstybėse jau esamos įmonių teisinės 
formos, tiek sukuriamos naujos teisinės formos, pritaikytos specialiai socialinio verslo su
bjektams. 

Socialinio verslo samprata 

Socialinio verslo sampratų įvairovė suteikia šiam verslui ir galimybių, ir iššūkių. Pas
tebima, kad skirtingi žmonės skirtingose šalyse skirtingai taiko socialinio verslo sampratą: 
sėkmingo socialinio verslo pavyzdys vienoje bendruomenėje nebūtinai pasitvirtins kitoje6. 
Verta pristatyti kelias esmines sampratas, atskleidžiančias skirtingus požiūrius į socialinį vers
lą: socialinis verslas kaip priemonė, leidžianti tvariai naudoti išteklius, kurie nėra naudojami 
(arba, nors ir yra kokybiški, dėl įvairių priežasčių yra nepanaudojami: gamybos ar produktų 
atliekos – pavyzdžiui, atraižos, kokybiški, tačiau nebenaudojami produktai, pastatai); sociali
nis verslas kaip priemonė, sprendžianti tam tikras socialines problemas ir kartu užtikrinanti 
vietos bendruomenių gerbūvį – tokiu būdu mobilizuojama vietos bendruomenė ne tik kurs 
pelningą veiklą, bet ir spręs problemas, su kuriomis susiduria – darbo įgūdžių praradimas dėl 
ilgalaikio nedarbingumo, gyventojų judumo keliamos socialinės problemos regione7. Atitin
kamuose dokumentuose įprasminama socialinio verslo samprata gali išplėsti socialinio verslo 
erdvę, bet gali ją ir susiaurinti, ypač kai socialinio verslo samprata susiejama su tam tikromis 
veiklomis ir ypač su finansavimu, skirtu socialinio verslo kūrimui ar plėtrai.

Darbuose, kuriuose buvo analizuota socialinio verslo situacija Suomijoje (šiuo atveju 
remiamasi Kostilainen8 tyrimu), nustatyta, kad nors pakankamai daug organizacijų atitinka 
socialinio verslo apibrėžimą, Suomijoje jos nėra vadinamos socialiniu verslu. Daugumoje ES 
šalių, kaip ir Suomijoje, išskiriami du socialinio verslo organizacijų tipai: socialinės įmonės, 
kurios įdarbina žmones su negalia ar ilgalaikius bedarbius, ir socialiniai verslai, gavę Sociali

5 Social enterprises and their ecosystem in Europe. Countryfiche: Iceland, 2019; Social enterprises 
and their ecosystem in Europe. Countryfiche: Norway, 2019.

6 Kostilainen, 2019, p. 16.
7 Ten pat, p. 15.
8 Kostilainen, 2019, p. 19.
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nio verslo ženklą (angl. The Social Enterprise Mark), suteikiamą organizacijoms, sprendžian
čioms socialines ar aplinkosaugos problemas, kurios tam skiria didžiąją savo pajamų dalį. 
Pagal galiojančius įstatymus Socialinio verslo ženklą gali gauti įvairias verslo organizavimo 
formas pasirinkusios organizacijos9.

Norvegijos socialinio verslo situacija panaši  – dokumentuose daug dėmesio skiriama 
socialiniam verslui ir jo kuriamoms socialinėms inovacijoms, turinčioms įtakos Norvegijai 
kaip gerovės valstybei, tačiau dėl interesų, tradicijų, kai socialinis sektorius suvokiamas kaip 
viešasis sektorius, kuriame dalyvauja valstybė, privatus verslas ar savanoriškais pagrindais vei
kiančios organizacijos, kyla klausimas dėl socialinio verslo vietos: ar tikrai socialiniam verslui 
dera suteikti galimybių jungti veiklas, būdingas dviem skirtingiems sektoriams – viešajam ir 
privačiam10?

Kaip nurodoma Vokietijos socialinio verslo ataskaitoje11, Vokietijoje trūksta socialinio 
verslo apibrėžimo, nėra aiškių šį verslą apibūdinančių, jam vienam būdingų kriterijų. Dėl to 
šį verslą sudėtinga analizuoti ir vertinti, prie to prisideda ir šio verslo ekonominę bei socia
linę sėkmę leidžiančių pamatuoti rodiklių ir praktikų trūkumas. Vokietijoje socialinio verslo 
samprata neaiški, socialinis verslas kaip atskiras nuo socialinių įmonių, kurios geriau žinomos 
visuomenėje dėl žmonių iš pažeidžiamų grupių įdarbinimo, nėra atpažįstamas. Kaip teigiama 
šalies socialinio verslo ir jo ekosistemos vertinimo ataskaitoje, Vokietijoje žodžiai „socialinis“ 
ir „verslas“ yra aiškiai atskiriami, todėl nurodoma, kad akcentuojant šį organizacijų tipą gali 
būti susidurta su tam tikru visuomenės pasipriešinimu dėl galimo „žaliojo“, – ar, šiuo atveju, 
„socialinio“, – „smegenų plovimo“ 12.

Austrijoje13 nėra termino, apibūdinančio socialinį verslą, dažniausiai šias veiklas vykdan
čios organizacijos apibūdinamos jas priskiriant socialinės ekonomikos (vok. Sozialwirtschaft) 
sričiai ar socialinės integracijos organizacijoms (vok. Sozialintegrationsuntemehmen). Aus
trijoje, beje, kaip ir daugelyje kitų ES šalių, nėra duomenų bazės, kurioje šios įmonės būtų 
registruojamos bei kaupiami duomenys apie socialinį verslą. Panaši situacija yra ir Islandijo
je, kurioje, kaip konstatuojama socialinio verslo situacijos tyrime14, nėra specialaus įstatymo, 
reglamentuojančio socialinį verslą, o tai nulemia ir kitus su socialinio verslo situacija susiju
sius aspektus (pavyzdžiui, nėra socialinio verslo registro, neskiriamos finansavimo priemonės 
šiam verslui kurti ir jo plėtrai skatinti).

Slovakijoje nuo 2018 m. veikia socialinio verslo registras, tačiau, kaip teigiama šalies si
tuacijos tyrime15, socialinius verslus sunku suskaičiuoti, nes ne visi jų savo veiklai apibūdinti 
taiko šį terminą (dauguma įmonių, nors teikia socialines ar visuomenines paslaugas ir taiko 
verslo modelius, savo verslui apibūdinti vengia žodžio „socialinis“). Kaip vieną iš socialinio 
verslo pavyzdžių, rodančių viešojo sektoriaus įsitraukimą, demonstruoja Slovakijos sociali

9 Ten pat, p. 23–24.
10 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Norway... 2019, p. 38.
11 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Germany... 2019, p. 105.
12 Ten pat, p. 102.
13 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Austria... 2019, p. 12.
14 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Iceland 2019, p. 9–11.
15 Social entrepreneurship: A placebo or a genuine solution? Mutual learning programme. DG 

Employment, Social Affairs and Inclusion. Host Country Discussion Paper – Slovakia, 2019, p. 4.
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nio verslo praktika: nors regionų savivaldybėse veikiančias ir socialines bei kitas visuomenei 
reikšmingas paslaugas teikiančias organizacijas, kurios veikia Slovakijoje, būtų neteisinga va
dinti socialiniais verslais, dėl veiklos specifikos toje šalyje jos priskiriamos socialiniam verslui. 
Savivaldybėse socialiniai verslai pradėti steigti pagal EQUAL programą, paprastai regionuose, 
kuriuose yra apie 1000–2000 gyventojų. Regionų (savivaldybių) socialiniams verslams pri
skirtinos verslo veiklos, taip pat statybos darbai, kelių tiesimas, miško darbai ir pan. Tokios 
verslo organizacijos įdarbina apie 50 žmonių ir dažnai susijusios su verslo inkubatoriais. So
cialinio verslo organizacijos matomos kaip suteikiančios galimybių įsidarbinti ir užtikrinan
čios bendruomenės vystymąsi per savivaldybių įmones16. Bet šios įmonės netenkina kriterijų, 
kurie taikomi apibūdinant socialinį verslą (verslo modelis, socialinė misija, reinvestavimas) – 
neaiškus šių įmonių veiklos modelis, daugelis jų nėra įregistruotos kaip socialiniai verslai. 
Kaip teigiama šalies ataskaitoje17, tokias savivaldybių įmones visuomenė sieja su pažeidžiamų 
žmonių, dažniausiai  – romų tautybės, įdarbinimu. Kai kurios savivaldybių socialinio vers
lo įmonės nerimauja dėl to, kad visuomenė neskiria jų nuo savivaldybės įmonių, nes dėl jo 
kenčia paties socialinio verslo reputacija. Nepaisant to, Slovakijoje pastebimas susidomėjimas 
savivaldybių socialiniu verslu ir jų steigimo galimybėmis. 2017 m. 528 Slovakijos savivaldybėse 
atliktas tyrimas rodo, kad 23 proc. jų (maždaug 122 savivaldybės) rodė susidomėjimą tokių sa
vivaldybių socialinių verslų steigimu, o 22 proc. kategoriškai atmetė tokią galimybę. Likusios 
buvo atviros diskusijai18. Remiantis tyrimu buvo nustatyta, kad apie 6 proc. (t. y. maždaug 32 
savivaldybės) nurodė turinčios jau dabar veikiančius socialinius verslus, 11 proc. (58 savivaldy
bės) nurodė tokius turėjusios. Ekspertai, atlikę tyrimą teigė, kad tyrimo metu Slovakijoje veikė 
apie 10–15 savivaldybių socialinių verslų. 

Danijos socialinio verslo situaciją iš dalies lemia regionų savivaldybių įsitraukimas ir 
socialiniam verslui sudaromos specialios sąlygos. Socialinio verslo stiprumas, kaip teigiama 
Danijos socialinio verslo situacijos tyrimo ataskaitoje19, labiausiai priklauso nuo vyriausybės 
paramos šiam sektoriui, politikų dėmesio ir iniciatyvų, o taip pat ir nuo atitinkamos įstatymi
nės bazės.

Apibendrinant socialinio verslo situaciją ES valstybėse išryškėja bendri probleminiai lau
kai. Socialinio verslo specifikos ir teikiamų socialinių naudų, kuriamo teigiamo socialinio po
veikio matavimo ir vertinimo nevienodas interpretavimas, kuriamos viešosios naudos, kuri 
yra esminis socialinį verslą nuo kitų verslų skiriantis bruožas, reikšmės abstraktumas ne tik 
didina paties socialinio verslo suvokimo, jo rezultatų ir teikiamų naudų visuomenei vertini
mo problemiškumą20, bet ir sunkina skatinamą ir socialinio verslo vystymui būtiną socialinio 
verslo bendradarbiavimą su verslo angelais ar tradicinėmis verslo korporacijomis21.

Tačiau tyrimai atskleidžia, kad socialinis verslas kaip idėja, ryškinanti socialinę vers
lo misiją, tampa vis populiaresnė. Žinoma, kai kuriose šalyse, ypač Skandinavijos valstybių 

16 Ten pat, p. 4.
17 Ten pat, p. 4.
18 Ten pat, p. 4.
19 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Denmark... 2019, p. 69.
20 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Austria... 2019, p. 88.
21 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Germany... 2019, p. 105.
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socialinio verslo ekosistemose22, verslas skiria didelį dėmesį socialinės misijos išsikėlimui ir 
įgyvendinimui, bendruomenės įsitraukimui ir (savi)pagalbai, savanoriavimui ir įvairiai neat
lygintinai veiklai sprendžiant socialines problemas. Manoma, kad tai gali lemti ir socialinio 
verslo kaip priemonės spręsti socialines problemas populiarumą šiose šalyse. Pastarųjų metų 
tyrimai, rodantys augantį visuomenės susidomėjimą organizacijų vertybėmis ir jų veiklos 
tvarumu, socialine atsakomybe, atskleidžia ir kitas tendencijas – šalyse kuriasi verslai, kurie 
savęs nepozicionuoja kaip socialinio verslo, tačiau deklaruoja vykdomą pasirinktą socialinę 
misiją23. Taip pat pastebima, kad vis daugiau žmonių mano, jog karjera socialiniame versle yra 
prasmingesnė nei darbas didelėse verslo organizacijose, kurių veikla dėl pačios organizacijos 
veiklos pobūdžio ir masto ar taikomų vadybos principų gali būti suprantama kaip neetiška, 
neatliepianti visuomenės poreikių, neužtikrinanti visuomenės socialinės gerovės, ir linkusi 
didinti tik verslo pelningumą. 

Socialinio verslo reikšmės vertinimas

Socialinio verslo sampratos problematika, skirtingas interpretavimas, dažnai nulemtas 
skirtingos šalies verslo situacijos ir tradicijų, daro įtaką ir šio verslo vertinimui. Pagal sociali
nio verslo pajamas, veiklos aprėptis, dirbančių šiame versle žmonių skaičių socialinis verslas 
nėra traktuojamas kaip itin reikšmingas, todėl jo teisinei bazei sukurti, reikiamai finansinei 
paramai, kuri svarbi vystant šį verslą, skiriamas nepakankamas valstybinių institucijų, politikų 
dėmesys. Nors ES dokumentuose įtvirtintos socialinio verslo kaip skatintinos verslo formos 
radimosi ir palaikymo valstybėse narėse nuostatos, tačiau stingant pakankamo šio verslo su
pratimo ir vertinimo stringa ir atitinkamas socialinio verslo vystymas tam tikrose šalyse. Poli
tikų kaip esminių suinteresuotųjų nesuvokimas ir nesugebėjimas įvertinti socialinį verslą kaip 
rinkos žaidėją lemia, kad daugelyje ES valstybių narių socialinis verslas nesulaukia užtektinai 
paramos.

H. Kostilainen darbe, kuriame buvo tirta Suomijos socialinio verslo situacija, pažymima, 
kad socialinio verslo sritis dar nėra itin gerai suprantama, ir tai lemia tam tikras problemas 
reglamentuojant šią sritį bei kelia tam tikrų iššūkių socialinio verslo atstovams, vystytojams. 
Kaip teigia H.  Kostilainen, politikai ir valdžios institucijų atstovai nėra gerai susipažinę su 
socialinio verslo samprata bei veiklos specifika, o neapibrėžta valdžios institucijų ir politikų 
pozicija dėl menko informuotumo ir supratimo apie socialinį verslą dažnai lemia ir neaiškią 
socialinio verslo ekosistemą24. Tame pačiame tyrime teigiama, kad daugelis socialinių verslų 
Suomijoje pažeidžiami būtent dėl nacionalinės vizijos ar strategijos nebuvimo.

Portugalijos socialinio verslo tyrime taip pat pastebėta, kad suinteresuotieji (tiek vers
lo organizacijos, tiek šalies, tiek vietos valdžios institucijų atstovai) skirtingai interpretuoja 
socialinės ekonomikos sampratą ir skirtingai supranta socialinį verslą, jo veiklos specifiką25. 

22 Kostilainen, 2019, p. 48.
23 Ten pat, p. 48.
24 Kostilainen, 2019, p. 48–49.
25 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Portugal... 2019, p. 82.
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Pastebėta, kad Portugalijoje trūksta ir socialinio verslo supratimo, ir diskusijų apie jį viešaja
me diskurse. Tiesa, čia vyksta diskusija apie socialinio verslo kaip atskiro verslo tipo teisinį 
statusą – dalis suinteresuotųjų teigia, kad socialinio verslo įteisinimas gali palengvinti sociali
nio verslo veiklą, nes sutariama, kad socialinė ekonomika ir socialinis verslas ateityje bus itin 
svarbūs užtikrinant visuomenės gerbūvį26.

Kaip rodo Kroatijos socialinio verslo ir jo ekosistemos vertinimo ataskaita, socialinis 
verslas šioje šalyje susiduria su problemomis dėl politinės valios skatinti šio tipo verslų vys
tymąsi trūkumo27. Tai gali būti nulemta socialinio verslo nesuvokimo, skiriant nepakankamą 
finansavimą šio verslo vystymui, jo konsultavimui, tačiau, kaip teigiama ataskaitoje, ši situaci
ja gali būti siejama ir su klientelizmu, pasireiškiančiu perduodant viešąsias paslaugas ir jų įgy
vendinimą tų pačių valdžios ir vietos institucijų įsteigtoms organizacijoms, kooperatyvams, su 
kuriais turimi geri ryšiai28. Kaip teigiama ataskaitoje, matomas ryškus viešojo administravimo 
dalyvių negatyvus požiūris į socialinį verslą, o tai lemia nepasitikėjimą juo tiek viešajame sek
toriuje, tiek ir visuomenėje.

Norvegijos ataskaitoje pabrėžiama, kad socialinio verslo vystymasis susiduria su tam tik
romis problemomis dėl politikų valios trūkumo ar menko supratimo apie socialinį verslą, taip 
pat tokią situaciją lemia ir tai, kad šiuo metu Norvegijoje nėra ministerijos, kuri rūpintųsi 
socialinio verslo situacija29. Kaip argumentas, kad socialiniam verslui svarbus valstybės dėme
sys, gali būti pateikiamas Škotijos atvejis, minimas ir Jungtinės Karalystės socialinio verslo bei 
jo ekosistemos tyrimo ataskaitoje: dėl politinių partijų palaikymo socialinis verslas sulaukia 
palaikymo ir iš verslo atstovų, ir iš visuomenės30. Svarbus ir švietimo aspektas – Škotijoje so
cialinis verslas, jo idėja, pavyzdžiai yra pristatomi bendrojo lavinimo mokyklų programose.

Nepakankamas suinteresuotų asmenų, – tiek politikų, valdžios atstovų, tiek verslininkų 
ar plačiosios visuomenės, – socialinio verslo suvokimas lemia ir kitas problemas, kurios daž
niausiai įvardijamos kaip „siauras socialinio verslo supratimas“. 

Neaiškus socialinio verslo teisinis statusas, taip pat ir finansavimas, kuris buvo skiriamas 
siekiant paskatinti socialinio verslo atsiradimą bei projektinėms veikloms, suformavo netin
kamą socialinio verslo ekosistemą Kroatijoje. Ji buvo orientuota ne į socialinių verslų kūrimą, 
bet į konkurencijos socialinio verslo sektoriuje skatinimą – naujos projektinės veiklos finan
savimo formos pritraukė naujų rinkos veikėjų, dažnai nesiejančių veiklos su socialiniu verslu 
ar socialinių problemų sprendimu, kurie tik siekė įsisavinti projektines lėšas, neskatindami 
ilgalaikės socialinio verslo veiklos31. Toks socialinio verslo ir jo veikimo neaiškus traktavimas 
turėjo ir atitinkamą poveikį verslo supratimui ir vertinimui. 

Tiek Vengrijos32, tiek Portugalijos33, tiek Suomijos34, tiek ir kitų šalių socialinio verslo si

26 Ten pat, p. 81.
27 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Croatia... 2019, p. 81–82.
28 Ten pat, p. 82.
29 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Norway... 2019, p. 37.
30 Lyon, Stumbutz, Vickers, 2019, p. 69.
31 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Croatia... 2019, p. 80.
32 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Hungary... 2019, p. 88.
33 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Portugal... 2019, p. 82.
34 Kostilainen, 2019, p. 12.
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tuacijos tyrimai atskleidė, kad politikai dažnai socialinį verslą tapatina su socialinėmis įmonė
mis, kurios atsakingos už žmonių, patiriančių atskirtį, įdarbinimą. Rumunijos socialinio vers
lo ataskaitoje nurodoma, kad socialiniai verslai negauna reikiamos paramos ir palaikymo iš 
nacionalinės ir vietos valdžios, dauguma finansavimo įrankių paskirstoma ne pagal socia linio 
verslo poreikius, bet pagal valdžios institucijų nurodymus35. Taip pat pastebėta, kad socialinis 
verslas valdžios institucijų suvokiamas tik kaip darbo jėgos integracija – žmonių iš pažeidžia
mų grupių įdarbinimas, t.y. siejant socialinį verslą su socialinėmis įmonėmis, nenurodant kitų 
socialinių problemų, sprendžiamų talkinant socialiniam verslui. Dėl šių spragų kyla nesusi
pratimai ir skirstant finansavimą36.

Dėl dokumentuose įtvirtinamos atitinkamos socialinio verslo sampratos, vyriausybės ski
riamo dėmesio ir teikiamos finansinės paramos socialiniams verslams, orientuotiems į darbo 
jėgos integraciją į darbo rinką, sveikatos ir gerovės paslaugas (t. y. dėmesys ir finansavimas 
skiriamas socialinėms įmonėms), matyti neigiamas poveikis socialiniam verslui. Išskiriant ir 
finansuojant vienas sritis, kitos paliekamos be finansavimo ir valstybės paramos.

Socialinio verslo veiklos sritys  
ir tikslinės auditorijos

Socialinio verslo ekosistemos tyrimas, atliktas 2011 m., atskleidė mažmeninės preky
bos dominavimą tarp vykdomų socialinio verslo veiklų, panaši tendencija matoma ir atli
kus pakartotiną socialinio verslo sričių tyrimą Jungtinėje Karalystėje. Kaip ir 2011 m. tyrimo 
metu, nustatyta, kad didžiausia socialinio verslo koncentracija vis dar sutelkta mažmeninėje 
prekyboje (16 proc.), tačiau vertinant socialinio verslo pasiskirstymą pagal sritis matyti, kad 
dominuoja paslaugų industrija: verslo parama ir konsultacijos (13 proc.), švietimo paslaugos 
(11 proc.), įdarbinimo ir atitinkamų įgūdžių suteikimo paslaugos (8 proc.), sveikatos ir socia
linės rūpybos paslaugos (po 8 proc.), kita37.

Atlikus socialinio verslo situacijos tyrimus Jungtinėje Karalystėje nustatyta, kad auga 
socialinio verslo dėmesys sveikatos ir socialinės rūpybos problemoms, taip pat švietimui, ir 
tokias paslaugas teikia pakankamai jauni socialiniai verslai, t. y. tie verslai, kurie veikia tris ir 
mažiau metų. 2017 m. socialinio verslo ekosistemos tyrimas Jungtinėje Karalystėje38 nustatė, 
kad tarp esminių socialinio verslo siekinių yra tam tikros bendruomenės problemų spren
dimas (38 proc.), parama pažeidžiamiems asmenims (30 proc.), siekis pagerinti sveikatos ir 
socialinį gerbūvį (27 proc.), darbo galimybių sukūrimas su sunkumais susiduriantiems asme
nims (27 proc.) ir pan. Kaip teigia tyrimo autoriai, socialinio verslo orientaciją į sveikatos ir 
socialinės rūpybos problemų sprendimą galėjo lemti ir pokyčiai, vykstantys Jungtinėje Kara
lystėje socialinės apsaugos ir sveikatos srityje, dalį viešųjų paslaugų, siekiant jų efektyvaus tei
kimo, perduodant tinkamų įgūdžių turintiems socialiniams verslams. Jungtinėje Karalystėje 

35 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Romania... 2019, p. 80.
36 Ten pat, p. 81.
37 Lyon, Stumbutz, Vickers, 2019, p. 37.
38 Ten pat, p. 39.
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socialinis verslas įsitvirtina įvairiose srityse – nuo restoranų verslo iki edukacinių veiklų miš
kuose, šokolado gaminimo kursų, pagalbos benamiams, kitų paslaugų39. Jungtinėje Karalystė
je socialinio verslo tyrimas atskleidė ir tam tikrus socialinio verslo veiklos aspektus: nustatyta, 
kad dažnai socialiniai verslai įtraukia savo darbuotojus (nuo 62 proc., kurie įtraukia aktyviai, 
iki 26  proc., kurie įtraukia iš dalies), naudos gavėjus ir paslaugų arba produktų vartotojus 
(70 proc.), o taip pat ir bendruomenę (54 proc.) į sprendimo priėmimo procesus40. 

Suomijos situacija rodo, kad daugiausia socialinių verslų, arba organizacijų, kurios gavo 
socialinio verslo ženklą (o tokių organizacijų skaičius Suomijoje auga: nuo 31 organizacijos 
2012 m. iki 214 organizacijų 2018 m.), veikia teikdamos socialinio darbo paslaugas (netei
kiant apgyvendinimo paslaugų) (34 proc.), socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas gy
ventojams namuose (14 proc.), sveikatos ir sveikatinimo paslaugas (11 proc.), atliekų suri
kimo, rūšiavimo ir perdirbimo paslaugas (8 proc.), vadybos konsultacijas ir kitas paslaugas, 
įtraukiant techninę, profesionalią, mokslinę veiklą (6 proc.), laikinas įdarbinimo paslaugas 
(5 proc.), kita41.

Socialinio verslo veiklos sritys pagal Latvijos socialinio verslo ir jo ekosistemos tyrimo 
duomenis42 yra integracija į darbo rinką (25  proc. visų socialinių verslų), sveikatos apsau
ga, aplinkosauga ir kultūrinės veiklos (16  proc.), pilietinės visuomenės stiprinimo veiklos 
(16 proc.), socialinės paslaugos (13 proc.), švietimas (8 proc.), kita. Latvijoje nemažai sociali
nio verslo organizacijų veikia įdarbinimo srityje, teikdamos pagalbą pažeidžiamoms žmonių 
grupėms – vienišoms mamoms, žmonėms su negalia (proto, judėjimo, regėjimo, kita), pagy
venusiems žmonėms, vaikams ir jaunimui, buvusiems kaliniams ir pan. Tyrimas atskleidžia, 
kad socialiniams verslams, kurie įdarbina pažeidžiamus asmenis, reikia kur kas daugiau laiko, 
kad apmokytų darbuotojus, suteiktų jiems darbui būtinų žinių ir įgūdžių43. 

Dirbančiųjų socialiniame versle portretas:  
darbuotojai ir savanoriai

Pagal socialinio verslo darbuotojų skaičių Jungtinėje Karalystėje dominuoja labai mažos 
ir mažos organizacijos, kuriose dirba nuo 1 iki 9 ir nuo 10 iki 49 darbuotojų. Jos sudaro atitin
kamai 53 proc. ir 23 proc. visų socialinio verslo organizacijų44. 

Suomijoje taip pat vyrauja labai mažos ir mažos organizacijos (61  proc.). Tačiau, kaip 
rodo tyrimas45, analizuojant pajamas ir įsidarbinimo rodiklius vyrauja vidutinės ar didžiosios 
socia linio verslo organizacijos. Nuo 51 iki 100 darbuotojų turinčios socialinio verslo organiza
cijos sudaro 16 proc., nuo 100 iki 500 – 19 proc. visų organizacijų.

39 Ten pat, p. 36.
40 Ten pat, p. 39.
41 Kostilainen, 2019, p. 33–35.
42 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Latvia... 2019, p. 45.
43 Ten pat, p. 50.
44 Lyon, Stumbutz, Vickers, 2019, p. 41.
45 Kostilainen, 2019, p. 35.
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Suomijos socialinio verslo darbuotojų užimtumas pasiskirsto taip: NVO organizacijose, 
teikiančiose ir socialiniam verslui būdingas paslaugas, dirba 56 proc. sektoriui priskiriamų 
darbuotojų, socialinio verslo ženklą turinčiose organizacijose dirbančiųjų skaičius sudaro be
veik trečdalį visų šiame sektoriuje dirbančiųjų (31,5 proc.), kooperatyvuose, atitinkančiuose ES 
pateikiamą socialinio verslo apibrėžimą, dirba apie 12 proc., o socialinėse įmonėse – 0,5 proc. 
visų socialinio verslo sektoriaus darbuotojų46.

Latvijos socialinio verslo ir jo ekosistemos tyrimo duomenys47 rodo, kad Latvijoje papras
tai socialiniame versle dirba vienas ar keli darbuotojai, o daugumoje verslų nėra oficialiai įdar
binta nė vieno darbuotojo. Tai rodo, kad darbas socialiniame versle paprastai yra derinamas 
su darbu kitose organizacijose ar remiasi savanoriška veikla, nes dauguma socialinių verslų 
naudoja projektinį finansavimą, kuris laimimas dalyvaujant konkursuose. Jei socialinis verslas 
gautų didesnes pajamas ir plėstųsi, turbūt jame būtų įdarbinta daugiau dirbančiųjų. 

Latvijos tyrimo ataskaitoje pabrėžiama, kad socialinėje ekonomikoje veikiančios asociaci
jos ar fondai steigiami daugiausia moterų, kurių amžius tarp 30 ir 50 metų, kurios turi aukštąjį 
išsilavinimą; o štai socialinio verslo organizacijos, kurios registruojamos Latvijos prekybos 
rūmuose (Latvian Chamber of Commerce), ir kurios save pozicionuoja kaip socialinio verslo 
subjektus, steigiamos 40–60 metų amžiaus vyrų, turinčių aukštąjį išsilavinimą48.

Pagal Jungtinės Karalystės socialinio verslo tyrimo duomenis49 matyti, kad daugiau nei pusė 
visų dirbančių socialiniame versle yra moterys. Škotijoje tyrimas atskleidė, kad du trečdaliai visų 
socialiniame versle dirbančiųjų yra moterys. To paties tyrimo duomenimis, 41 proc. socialinių 
verslų vadovų – moterys, t. y. kur kas daugiau nei įprastai tarp verslo įmonių vadovų.

Tyrimo metu50 nustatyta, kad lyginant su kitais verslais, socialiniame versle dirba daug 
žmonių, susiduriančių su tam tikrais sunkumais: turinčių proto (17 proc.) ar fizinę (15 proc.) 
negalią, psichikos (15 proc.) ar mokymosi sutrikimus (16 proc.), ilgą laiką negalinčiais įsidar
binti (20 proc.) ar buvusiais nuteistaisiais (15 proc.), kita. 

Socialinis verslas linkęs įdarbinti vietos bendruomenės atstovus: kaip rodo Jungtinės Ka
ralystės tyrimo51 rezultatai, aštuoni iš dešimties socialinių verslų įdarbina vietos bendruome
nės narius. 

Tyrimo duomenys Jungtinėje Karalystėje rodo, kad 2017 m. beveik 12  proc. socialinių 
verslų padidino darbuotojų skaičių per pastaruosius metus, 30 proc. teigė sumažinę apmoka
mų darbuotojų skaičių, 56 proc. nieko nekeitė52. Kaip rodo tyrimo duomenys, per laikotarpį 
nuo 2015 m. iki 2017 m. ženkliai mažesnė dalis socialinių verslų padidino darbuotojų skaičių. 
Tai gali būti susiję su socialinio verslo organizacijų siekiu sumažinti išlaidas, nors matyti, kad 
verslo įmonėse tuo pačiu laikotarpiu buvo fiksuotas darbuotojų skaičiaus augimas. Kaip teigia 
tyrimo Jungtinėje Karalystėje analitikai, tokia situacija gali būti paaiškinama viešojo sekto
riaus finansavimo susitraukimu.

46 Ten pat, p. 32.
47 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Latvia... 2019, p. 49.
48 Ten pat, p. 50.
49 Lyon, Stumbutz, Vickers, 2019, p. 41–42.
50 Ten pat, p. 41.
51 Ten pat, p. 42.
52 Ten pat, p. 43.
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Tyrimo metu nustatyta, kad Jungtinėje Karalystėje socialiniame versle mokami vidutiniai 
atlyginimai, tačiau, lyginant su atlyginimais verslo organizacijose, jie yra žemesni53. Kaip tei
giama tyrime, Jungtinėje Karalystėje 2017 m. dauguma (72 proc.) socialinių verslų dirba pasi
telkdami savanorius: palyginus 2017 m. ir 2015 m. rezultatus matyti, kad savanorių įtraukimas 
į socialinį verslą išaugo per šiuos metus nuo 66 proc. iki 72 proc. Bet taip pat tyrime pastebėta, 
kad savanorių įtraukimas didžiąja dalimi priklauso nuo socialinio verslo specifikos. Savanorių 
įtraukimas, kaip teigiama ataskaitoje, leidžia socialiniam verslui efektyviau paskirstyti ište
klius, nors sukuria ir tam tikrų iššūkių.

Socialinio verslo pajamos

Socialinio verslo pajamos Jungtinėje Karalystėje, kaip pristatoma ataskaitoje54, sudaro iki 
50.000 GBP – 31 proc. socialinių verslų deklaruoja tokias pajamas. Tai atitinka ir bendrąją so
cialinio verslo struktūrą, nes socialiniai verslai priskiriami mažoms ir labai mažoms įmonėms. 
92 proc. socialinių verslų teigia reinvestuojantys gautą pelną į verslo plėtrą.

Tyrimo duomenys, rodantys organizacijų pelningumą, atskleidžia tam tikrą tendenciją: 
ilgiau veikiantys socialiniai verslai yra tvaresni – 66 proc. socialinio verslo organizacijų, vei
kiančių ilgiau nei 10 metų, nurodė generuojančios pelną, kai tarp socialinių verslų, veikiančių 
trumpiau nei 10 metų, tokių yra tik 56 proc. organizacijų, o tarp veikiančių iki trijų metų – 
viena iš trijų55.

Suomijos socialinis verslas, atitinkantis ES socialinio verslo apibrėžimą, beveik 97 proc. 
pajamų gauna iš socialinio verslo ženklą turinčių organizacijų, kai NVO ir kooperatyvų, vyk
dančių socialiniam verslui priskirtinas veiklas, ar socialinių įmonių gautos pajamos sudaro 
vos kelis procentus56. 

Latvijos socialinio verslo pajamas sunku įvertinti, kadangi nėra atskiro registro, tačiau 
manoma, kad kasmetinės socialinio verslo pajamos paprastai sudaro nuo kelių tūkstančių iki 
keliasdešimties tūkstančių eurų, priklausomai nuo socialinio verslo dydžio, jame dirbančių 
žmonių skaičiaus ir veikimo trukmės57. Kaip teigiama ataskaitoje, didžiausius pelnus gauna 
organizacijos, esančios rinkoje nuo 3 iki 7 metų. Nemaža dalis socialinio verslo organizacijų 
pajamų dar neturi, nes neseniai įsisteigė ir tik pradėjo savo veiklas.

Socialinio verslo aprėptis, veikimo regionas

Trečdalis Jungtinės Karalystės socialinių verslų veikia vietos bendruomenėje (34 proc.), 
trečdalis – regione, šalies mastu veikia vienas iš dešimties socialinių verslų, dalis Jungtinės 

53 Ten pat, p. 43.
54 Lyon, Stumbutz, Vickers, 2019, p. 43–44.
55 Ten pat, p. 44.
56 Kostilainen, 2019, p. 32, 36.
57 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Latvia... 2019, p. 46.
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Karalystės socialinių verslų veikia Europos (2 proc.) ir pasaulio (16 proc.) lygiu58. Dauguma 
(28 proc.) socialinių verslų Jungtinėje Karalystėje ne tik veikia vietos bendruomenėje, bet ir 
skirti tenkinti vietos bendruomenės poreikius, jų generuojamos pajamos yra iš vietos ben
druomenės.

Kaip teigiama ataskaitoje, Jungtinėje Karalystėje socialiniai verslai stengiasi sumažinti 
savo priklausomybę nuo projektinio finansavimo ar dotacijų ir generuoti pajamas iš sociali
nio verslo59. 2017 m. tyrimo duomenys rodo, kad iš 87 proc. apklaustųjų Jungtinėje Karalystėje 
74 proc. nurodė , kad 75 proc. pajamų generuojama iš socialinio verslo60.

Analizuojant Jungtinės Karalystės socialinio verslo generuojamų pajamų šaltinius matyti 
toks pasiskirstymas: 32 proc. – visuomenė, 20 proc. – viešasis sektorius, 13 proc. – privatus 
sektorius, 12 proc. – konkursinis finansavimas, projektinė veikla, kita. Kaip matyti iš pasiskirs
tymo, visuomenė ir viešasis sektorius yra esminiai (o kartais ir vieninteliai) socialinio verslo 
pajamų šaltiniai61.

Kaip teigiama Latvijos socialinio verslo situacijos tyrimo ataskaitoje62, nors socialiniai 
verslai registruoti daugumoje Latvijos savivaldybių, didžioji dauguma jų veikia sostinėje Ry
goje arba jos savivaldybėje, netoli jos – maždaug pusė visų socialinių verslų. Taip pat ataskai
toje teigiama, kad socialinis verslas Latvijoje veikia daugiausia savivaldybės ar rajono lygiu, 
labai retai – nacionaliniu (yra vos keletas tokių socialinio verslo organizacijų)63. 

58 Lyon, Stumbutz, Vickers, 2019, p. 44.
59 Ten pat, p. 44.
60 Ten pat, p. 45.
61 Ten pat, p. 45.
62 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Latvia... 2019, p. 45.
63 Ten pat, p. 46.
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A P I B E N D R I N I M A S 

Socialinis verslas gali būti įrankis, padedantis siekti valstybės gerovės ir spręsti 
įdarbinimo ir socialinės įtraukties problemas, pasitelkiant vyriausybės ar verslo dalinį 
socialinio verslo produktų (prekių ir paslaugų) finansavimą, įtraukiant socialinio vers
lo organizacijas į gerovės paslaugų teikimą ir valdymą64. Suomijoje atliktais tyrimais 
nustatyta, kad valdžios institucijos tikisi, jog socialinis verslas ne tik padės teikti socia
lines ir sveikatos paslaugas, bet suteiks darbo rinkai reikalingų įgūdžių atskirtį pati
riantiems asmenims, o taip pat pagerins viešųjų paslaugų kokybę, paskatins inovacijų 
diegimą šiame sektoriuje65. Kaip sritys, kuriose valstybės institucijos dėl kintančios 
situacijos mato socialinio verslo potencialą, įvardijamos sveikatos ir socialinė apsau
ga, nekilnojamojo turto vystymas, socialinio verslo plėtros galimybės IT ir finansinių 
technologijų srityse66.

Tarp iššūkių, su kuriais susiduria socialinis verslas, yra ne tik spręstinos socialinės 
problemos pasirinkimas (t. y. surasti tam tikrą veiklos nišą), bet ir gebėjimas pasirinkti 
tvarų verslo modelį (tai susiję su tam tikromis kompetencijomis) ir, žinoma, plėtros 
potencialas (angl. scaling-up)67.

Kintant socialinei ir ekonominei situacijai socialiniai verslai tampa galimybe, pa
dedančia valdžios institucijoms spręsti socialines problemas efektyviai naudojant 
viešojo sektoriaus finansavimą. ES šalys susiduria su gyventojų skaičiaus mažėjimo, 
kai kurių regionų depopuliacijos problemomis. Tai atveria galimybes socialiniam 
verslui, kuris galėtų padėti spręsti problemas. Bet tai sukuria socialiniam verslui ir 
iššūkių, kuriuos lemia veiklos finansavimo sunkumai, konkurencija su tradiciniu vers
lu68. Dar vienas iššūkis, su kuriuo susiduria socialinis verslas  – socialinių problemų 
sprendimo bei socialinių verslų poreikis regionuose ir galimybės rasti tinkamą vers
lo ir jo finansavimo modelį juose skiriasi nuo socialinio verslo galimybių miestuose. 
Kaip pastebima Vokietijos socialinio verslo ir jo ekosistemos tyrimo ataskaitoje69, so
cialinis verslas kaip naujas reiškinys vis dėlto yra priimtinesnis gyvenvietėms, mie
stams, o ne kaimo vietovėms. Jis įtraukia ir yra patrauklus paprastai jauniems žmo
nėms, kurie linkę sieti save su „keičiančių inovacijų“ kūrėjais ir vystytojais, o savo vei
kloje pasitelkia informacines ir komunikacines technologijas. Tokiu atveju socialinis 
verslas tampa patrauklesnis miestų gyventojams ir dažniau pozicionuoja save kaip 
atitinkamoje srityje veikiančią NVO ar tradicinį verslą nei kaip socialinį verslą. Būtent 
dėl šios tendencijos naujieji ir jau seniau veikiantys socialinės ekonomikos sektoriaus 
veikėjai save mato ne kaip partnerius ar bendradarbius, bet kaip konkurentus70.

64 Kostilainen, 2019, p. 11.
65 Ten pat, p. 48.
66 Lyon, Stumbutz, Vickers, 2019, p. 69–70.
67 Social enterpreses and their ecosystems in Europe. Country report. Germany... 2019, p. 104.
68 Ten pat, p. 102.
69 Ten pat, p. 103.
70 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Germany... 2019, p. 103.
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Socialinio verslo konkurencija su NVO dėl vykdomų veiklų ir jų finansavimo yra ly
dima kai kuriose šalyse vis labiau skatinamo ir finansiškai remiamo vietos arba savival
dos socialinio verslo, arba savivaldybių įmonių, įsteigtų teikti socialines paslaugas ir 
veikti pagal socialinio verslo modelį. Tokių įmonių dalyvavimas rinkoje kartu su socia
liniais verslais, viena vertus, didina konkurenciją, tačiau savivaldybės socialinių verslų 
veiklos tikslas – įgyvendinti veiklas tose srityse, kuriose verslas ar NVO nesiima veiklos 
dėl žmogiškųjų išteklių, socialinių ar finansinių išteklių trūkumo71. Tiesa, savivaldybių 
socialiniai verslai, skirtingai nuo konkuruojančių NVO, tradicinių ir socialinių verslų, 
dažnai turi tam tikrų privalumų – tarkim, konkurencinį pranašumą viešuosiuose pir
kimuose, nes jie geriau žino ir galimybes, ir poreikį. Tokia sistema aprašyta Slovakijos 
socialinio verslo situacijos analizėje.

Paminėtas socialinio verslo galimas dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose – itin 
svarbus socialinio verslo skatinimo veiksnys. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Jungtinėje 
Karalystėje, socialinis verslas glaudžiai susijęs su viešuoju sektoriumi – ir dėl valstybės 
teikiamos paramos, ir dėl tam tikrų reikalavimų viešųjų pirkimų procedūrose72. 

Kad socialinis verslas galėtų konkuruoti su tradiciniais verslais ir NVO, socialiniam 
verslui reikalinga ne tik finansinė parama, bet ir tam tikros konsultacijos, tad, kaip pa
žymima JK ataskaitoje73, socialiniam verslui viešasis sektorius gali pasiūlyti konsulta
cines sesijas.

71 Social entrepreneurship: A placebo or a genuine solution? Mutual learning programme. DG 
Employment, Social Affairs and Inclusion. Host Country Discussion Paper  Slovakia, 2019, p. 4.

72 Lyon, Stumbutz, Vickers, 2019, p. 70.
73 Ten pat, p. 70.
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ES lygiu veikia atitinkama dėmesio socialiniam verslui sistema, susidedanti iš politikos 
formuotojų – Europos Komisijos, Europos Parlamento, Europos ekonomikos ir socialinio ko
miteto ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos; finansinių institucijų – Eu
ropos investicinio fondo (angl. EIF), Europos rizikos filantropijos asociacijos (angl. EVPA), 
Toniic ir Globalaus poveikio investuotojų tinklų; specialios paramos teikėjų ir skėtinių orga
nizacijų – Ashoka, NESsT, Oksigen ir kt.

Europos Komisijos socialinio verslumo ekspertų grupė (toliau – GECES) parengė Sociali-
nio verslo įmonių ir socialinės ekonomikos plėtrą skatinančias rekomendacijas, skirtas socialinės 
ekonomikos, socialinio verslo, socialinio verslo įmonių:

• Didesnio matomumo, pripažinimo ir tapatybės siekimui;
• Galimybių gauti finansavimą gerinimui; 
• Teisinės aplinkos gerinimui;
• Tarptautinės plėtros ir ekonomikos augimo skatinimui74.

Siekiant socialinės ekonomikos, socialinio verslo, socialinio verslo įmonių didesnio ma
tomumo, pripažinimo ir tapatybės GECES rekomenduoja: rinkti patikimesnius socialinių 
įmonių sukuriamos pridėtinės vertės įrodymus ir plačiau apie juos informuoti; kurti socia
linių įmonių bendruomenę, kuri užtikrintų tarpusavio mokymąsi ir veiksmų koordinavimą; 
skatinti tiek Europos Komisiją, tiek ES valstybes nares, jų vietos ir regioninės valdžios insti
tucijas į atitinkamas politikos priemones, programas ir praktiką įtraukti socialinių įmonių 
aspektą, skatinti konsultacijas ir bendravimą su socialinio verslo įmonėmis. 

Galimybių gauti finansavimą gerinimui GECES siūlo: daugiau lėšų skirti mokymo pro
gramoms, inkubatoriams ir tarpininkams, teikiantiems socialinių įmonių gebėjimams stiprin
ti skirtą paramą, reikalingą jų valdymo įgūdžiams gerinti ir finansiniam tvarumui skatinti. Čia 
svarbia priemone laikoma tinklų ir (arba) platformų, užtikrinančių socialinio verslo ir tokią 
paramą jam teikiančių organizacijų sąveiką, kūrimas. Taip pat svarbu skleisti informaciją apie 
tai, kaip finansuoti socialinio verslo įmones, kaip turi būti didinamas socialinių investicijų 
tinkamumas, telkti privatų kapitalą investuoti į socialinio verslo įmones, mažinti šio kapitalo 
investavimo riziką. 

GECES rekomenduoja įgyvendinti konkrečias priemones, kurios palengvintų ir pritrauk
tų socialinio verslo įmonėms tinkamesnį finansavimą: rinkti informaciją apie taikomas įvairias 
mokesčių paskatas, susijusias su socialinio verslo įmonių finansavimu; siekti socialinės ekono
mikos srityje veikiančių finansų tarpininkų gebėjimų patenkinti socialinių įmonių poreikius; 
padidinti socialinio verslo įmonių gaunamų lėšų srautą tobulinant tinkamumo investuoti į 
socialines įmones kriterijus; šalinti arba mažinti reguliavimo kliūtis, su kuriomis susiduria 
privatūs socialinio verslo įmonių finansuotojai ir pačios įmonės; toliau skirti socialinio verslo 
įmonėms viešąjį finansavimą ir jį naudoti privačiam kapitalui telkti investuojant į šias įmones 
ir mažinant jų finansavimo riziką, diegiant tinkamas valdymo struktūras. Rekomenduojama 
skatinti socialines investicijas, visų pirma – koordinuotai ir visapusiškai vykdant viešąjį finan
savimą socialinių, sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugų srityse, taikant mišrias priemones 
skatinti socialinio verslo įmonių viešojo ir privataus finansavimo tarpusavio papildomumą. 

74 Europos Komisija. Socialinės įmonės ir socialinės..., 2016.
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Teisinės aplinkos gerinimui GECES rekomenduoja: sukurti socialinių įmonių klestėjimui ir 
plėtrai remti tinkamą sistemą; skatinti socialinio verslo įmones vykdyti tarpvalstybines opera
cijas, taip išnaudojant vidaus rinkos teikiamas galimybes veiklai vystyti; į viešųjų pirkimų pro
cedūras įtraukti socialinius aspektus; didinti informuotumą apie valstybės pagalbos taisykles ir 
jų poveikį socialinio verslo įmonėms, teikiančioms visuotinės ekonominės svarbos paslaugas. 

Valstybėse ES narėse socialinio verslo įmonėms taikomą valstybės paramą vadovaujantis 
GECES rekomendacijomis galima suskirstyti į: 

• Finansinę paramą – pasirengimo investuoti skatinimo, užtikrinimo, finansinės para
mos priemonių sukūrimą ir naudojimą, pavyzdžiui, socialinių investicijų fondų sukū
rimą ir jų veiklos užtikrinimą.

• Kitą – nefinansinę paramą, kuri taip pat susijusi su finansavimu. Dažniausiai tai – spe
cializuotų verslo plėtros paslaugų teikimas, taip pat ir fizinės infrastruktūros sukū
rimas (pavyzdžiui, bendradarbystės erdvės, verslo inkubatoriai, bendradarbiavimo 
skatinimas, patekimo į rinką priemonių, dalijimosi žiniomis, mokymosi sistemų su
kūrimas) (2 pav.).

2 pav. Rekomenduojamos valstybės paramos priemonės socialinio verslo įmonėms;  
pagal: Socialinės įmonės ir socialinės ekonomikos ateities perspektyva: Komisijos socialinio 
verslumo ekspertų grupės (GECES) raginimas imtis veiksmų (2016).
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2 pav. Rekomenduojamos valstybės paramos priemonės socialinio verslo įmonėms; pagal: Socialinės įmonės ir 
socialinės ekonomikos ateities perspektyva: Komisijos socialinio verslumo ekspertų grupės (GECES) raginimas imtis 

veiksmų (2016). 
 
 
Socialinio verslo ekosistemos ES tyrimai parodė, kad valstybėse taikomos įvairios priemonės 

ir schemos, skirtos socialinės ekonomikos subjektams remti. Tokia parama teikiama Belgijoje, 
Kroatijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir kitur, o valstybės 
finansuojamų schemų apimtis ir mastas valstybėse yra skirtingas. Pavyzdžiui, Švedijoje viešosios 
paramos iniciatyvos nukreiptos į socialines įmones, Belgija, Prancūzija, Liuksemburgas, Portugalija 
ir Ispanija paramą skiria platesniam socialiniam verslo subjektų ratui, Danijoje didelė dalis paramos 
socialinio verslo įmonėms teikiama per vieną programą – Socialinio augimo programą75. 

 
Finansinė parama 

Askirų ES šalių socialinio verslo ir jo ekosistemos tyrimų duomenys leidžia teigti, kad ES 
šalyse labai skirtingas požiūris į socialinį verslą. Jis gali būti dotuojamas valstybės, skatinamas ES 
fondų parama arba orientuojamasi į tai, kad šis verslas turi pats save išlaikyti. Jei socialinis verslas 
siekia finansuoti savo veiklą savo uždirbamomis lėšomis, turi būti įvertintos problemos, su kuriomis 
susiduria socialinis verslas, siekdamas užsitikrinti pajamas. Socialinio verslo galimybės užsidirbti 

                                                 
75 European Commission. A map of social enterprises..., 2015. 
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Finansinė parama

Askirų ES šalių socialinio verslo ir jo ekosistemos tyrimų duomenys leidžia teigti, kad ES 
šalyse labai skirtingas požiūris į socialinį verslą. Jis gali būti dotuojamas valstybės, skatinamas 
ES fondų parama arba orientuojamasi į tai, kad šis verslas turi pats save išlaikyti. Jei socialinis 
verslas siekia finansuoti savo veiklą savo uždirbamomis lėšomis, turi būti įvertintos proble
mos, su kuriomis susiduria socialinis verslas, siekdamas užsitikrinti pajamas. Socialinio verslo 
galimybės užsidirbti yra kitokios nei tradicinio verslo – pelno siekį komplikuoja menkos ga
limybės užsidirbti, nes socialinio verslo paslaugų ir prekių vartotojai bei pirkėjai nėra tiek fi
nansiškai stiprūs, kad užtikrintų socialinio verslo net ne pelningumą, o bent jau išsilaikymą76. 

Ankstesnio ES finansavimo periodo metu (2007–2013) daug dėmesio buvo skiriama so
cialinio verslo paramai – skatinti ir diegti inovacijas, kurti ir vystyti socialinius verslus, rengti 
konsultantus ir pan. Kai kuriose ES valstybėse, pavyzdžiui, Vengrijoje, iki dabar išlikusi prak
tika sieti socialinio verslo skatinimą su ES fondais ir kitomis finansinėmis priemonėmis77. Bet 
dabartiniame (2014–2020) ES finansavimo modelyje nenumatytos specialios lėšos socialinio 
verslo paramai. ES nuostatos perkeliamos ir į valstybės lygmenį, pavyzdžiui, kaip teigiama 
analizuojant Suomijos socialinio verslo ekosistemą, Suomijos vyriausybė nėra išskyrusi speci
alių priemonių ar pagalbos mechanizmų socialiniams verslams, nors tam tikros subsidijos ir 
parama yra teikiama socialinėms įmonėms78. 

Vertinant ES socialinio verslo finansavimo priemones, verta pastebėti, kad jos susijusios 
su atskirų trumpalaikių programų, skirtų socialinio verslo steigimui ar skatinimui, rėmimu. 
ES priemonės nėra grindžiamos ilgalaike socialinio verslo rėmimo strategija. Tokį požiūrį į 
socialinį verslą perima ir kai kurių valstybių vyriausybės. Pavyzdžiui, matyti, kad Vengrijoje, 
nors esama nemažai valstybinių programų, skirtų socialinio verslo skatinimui, trūksta ilgalai
kio matymo, nes esančios programos orientuotos tik į tam tikrų projektų finansavimą, nenu
matant ilgalaikio poveikio79. 

Nors viešieji finansai – pagrindinis socialinio verslo finansavimo šaltinis, pastaruoju metu 
vis daugiau socialinių verslų ieško alternatyvių finansavimo šaltinių, pavyzdžiui, komercinių 
bankų ar poveikio investuotojų80. Tačiau verta pastebėti, kad socialinį verslą, ypač jo pirmo
siose fazėse, pagrindiniai finansuotojai ar poveikio investuotojai vertina kaip aukštos rizikos 
klientus ir todėl vengia investuoti į šią veiklą. Komerciniai bankai taip pat laikosi šio požiūrio, 
ir teigia, kad socialiniai verslai turi ribotas galimybes sėkmingai vykdyti verslą, gauti pajamų, 
kurios leistų atiduoti paskolas. Viešųjų pirkimų sistemos pokyčiai, dėl kurių socialinis verslas 
gali įsitraukti ir dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose, sudaro sąlygas socialiniam verslui 
gauti tam tikrų pajamų, tačiau, kaip pažymima ataskaitoje81, tai reikalauja ir atitinkamų po
kyčių teisinėje sistemoje. Kad rastųsi sąlygos socialiniams verslams naudotis investuotojų ar 

76 Kostilainen, 2019, p. 17.
77 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Hungary... 2019, p. 94.
78 Kostilainen, 2019, p. 37.
79 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Hungary ... 2019, p. 88.
80 Boosting Social Enterprise Development. Good Practice Compendium... 2017, p. 18.
81 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Denmark... 2019, p. 70.
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komercinių bankų teikiamomis paskolomis ar kitomis finansinėmis priemonėmis, taip pat 
turi būti sukurtos tam tikros garantinės schemos82, o ir atitinkama socialinio verslo gebėjimų 
ugdymo (angl. capacity building) sistema.

Net jei socialinis verslas siekia, kad pagrindinis finansavimo šaltinis būtų vykdomos 
veiklos pajamos, o ne dotacijos ir parama iš vyriausybės ar kitų donorų, projektinės lėšos ir 
pan.83, socialinio verslo stiprumas ir gebėjimas įsitvirtinti rinkoje bei joje išsilaikyti tiesiogiai 
vis dar yra susijęs su vyriausybės ir verslo parama, bendradarbiavimu. Šis požiūris ypač ryškus 
Skandinavijos šalyse, kuriose socialinis verslas atskirai nėra išskiriamas, jam taikomos tos pa
čios finansinės paramos priemonės kaip ir kitoms organizacijoms ar įmonėms. Kaip teigiama 
Suomijoje atliktame socialinio verslo situacijos tyrime84, socialiniai verslai susiduria su veiklos 
finansavimo problemomis, nes dauguma finansinių priemonių, kuriomis jie gali pasinaudoti, 
sukurtos arba tradiciniam verslui, arba pelno nesiekiančioms organizacijoms. Kroatijos situa
cijos tyrimas atskleidė, kad neaiškus socialinio verslo apibrėžimas tam tikrose situacijose kelia 
painiavą: socialiniam verslui pradėjus vykdyti ekonominę veiklą, jam, skirtingai nei NVO ir 
socialinėms įmonėms, taikomos tos pačios finansinės priemonės kaip verslo organizacijoms, 
nors siekiant skatinti steigti socialinius verslus, būtų perspektyvu taikyti finansines priemo
nes, skirtas smulkiam ir vidutiniam verslui85.

Kadangi socialiniam verslui finansinė parama aktualiausia steigimosi ir verslo plėtros 
etapais, skirtingų ES šalių ataskaitose nurodomas panašus sprendimas – socialinio verslo pra
džiai būtinos tam tikros finansavimo priemonės, skatinančios socialinio verslo steigimąsi, ir 
tos priemonės gali būti tokios pačios, kokios taikomos smulkiam ir vidutiniam verslui86. So
cialinį verslą prilyginus startuoliams ir tinkamai jį skatinant, kaip teigiama ataskaitose, būtų 
galima sukurti palankias socialinio verslo augimo ir tvarios veiklos sąlygas.

Socialinės investicijos. Socialiniai verslai asocijuojasi ne tik su socialinių problemų spren
dimu, bet ir su nauju, inovatyviu požiūriu į tradicines paslaugas bei produktus. Dažnai socia
linio verslo samprata siejama su socialinėmis inovacijomis, nurodant, kad socialinis verslas 
pakankamai lankstus ir inovatyvus, kad galėtų pasiūlyti naują požiūrį, kaip spręsti kokią nors 
socialinę problemą. Todėl socialiniams verslams numatomos ir socialinės investicijos – prie
monės, kurios rengiamos ir įgyvendinamos kartu su verslo organizacijomis (pavyzdžiui, Jung
tinės Karalystės „Skatinimo programa“ – Booster programme) arba vietos bendruomenėmis 
(kaip pavyzdys gali būti minima Patient capital programa)87. Finansavimo šaltinių, orientuotų 
į investavimą į socialinį poveikį (angl. social-impact financing), o taip pat privačių finansavi

82 Boosting Social Enterprise evelopment. Good Practice Compendium... 2017, p. 18; Social 
enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Germany... 2019, p. 104; Kostilainen, 
2019, p. 36.

83 Kostilainen, 2019, p. 17.
84 Ten pat, p. 49.
85 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Croatia... 2019, p. 82.
86 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Croatia... 2019, p. 82; Lyon, 

Stumbutz, Vickers, 2019, p. 67; Kostilainen, 2019, p. 36.
87 Lyon, Stumbutz, Vickers, 2019, p. 67.
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mo šaltinių, investuojančių į inovacijas trūkumas88 – iššūkiai, su kuriais susiduria Vokietijos 
socialinis verslas.

Fondai. Finansavimas, skirtas socialiniam poveikiui – naujovė, todėl dauguma ES šalių 
ieško tinkamų finansavimo priemonių. Tokios finansavimo sistemos kūrimas yra sistemingas, 
laiko reikalaujantis darbas – visų pirma turi atsirasti finansuotojai, investuotojai, suinteresuoti 
investicijomis į socialinį poveikį, be to, tai reikalauja tam tikrų gebėjimų ir iš socialinių vers
lų – ne tik valdyti finansus, bet ir matuoti socialinį poveikį, jį vertinti.

Kaip nurodoma Portugalijos socialinio verslo ir jo ekosistemos tyrimo ataskaitoje, aiškios 
teisinės socialinio verslo apibrėžties trūkumas kuriant palankią mokesčių ir finansinės para
mos sistemą, skatinančią tokių verslų radimąsi ir veiklą, lemia ir tam tikras problemas – visų 
pirma, finansavimo šaltinių trūkumą. Teigiama, kad socialinių investicijų fondų nebuvimas 
susijęs su finansavimo sunkumais, su kuriais susiduria tiek socialiniai verslai, tiek kiti verslai, 
veikiantys socialinėje ekonomikoje89. 

Viena iš galimybių – tam tikri fondai, steigiami įgyvendinti konkrečioms misijoms. Pa
vyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje egzistuoja verslo įsteigti fondai vietos bendruomenėms skirtų 
projektų finansavimui90.

Viena iš socialinio verslo finansavimo galimybių – socialinių investicijų fondai. Suomi
jos socialinio verslo ir jo ekosistemos tyrimas atskleidė panašią situaciją – neseniai įsteigtas 
Suomijos inovacijų fondas SITRA, inicijuojantis poveikio investavimą ir socialinio poveikio 
obligacijas, kurios bus taikomos ir prieinamos visiems verslams (ne tik išskirtinai socialiniams 
verslams), darantiems ir matuojantiems verslo daromą (socialinį) poveikį91. Tačiau sociali
nio verslo atstovai kritiškai vertina orientavimąsi į socialines investicijas. Viena vertus, dėl jų 
apibrėžtyje susiaurinamo požiūrio tiek į socialinį verslą, tiek į investavimą, kita vertus, ir dėl 
sunkumų gaunant socialinio investuotojo finansavimą92, o taip pat ir dėl kompetencijų trū
kumo – tiek matuojant socialinį poveikį, tiek pateikiant atitinkamas investavimo ataskaitas, 
kurių reikalauja investuojantieji į socialinį verslą.

Kaip teigiama Olandijos situacijos analizėje, viena iš finansavimo problemų siejama su 
socialinio verslo specifika: paskolas teikiantys ar įvairiose finansavimo programose dalyvau
jantys bankai paramą sieja su finansine nauda, tačiau socialinio verslo atveju finansinės nau
dos nėra, todėl bankai nenori jam teikti paramos ar paskolų93. Nors esama bandymų sukurti 
socialinio poveikio ir finansinės grąžos strategijas, kol kas jie nėra sėkmingi. 

Vertinat socialinio verslo ekosistemą Europos Sąjungoje 2015 m. nustatyta, kad valstybėse 
kyla sunkumų finansuojant socialinio verslo įmones. Pavyzdžiui, Rumunijos socialinio verslo 
įmonės turi ribotas galimybes gauti banko finansavimą dėl nacionalinių bankų taisyklių, nes 

88 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Germany... 2019, p. 104.
89 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Portugal... 2019, p. 83.
90 Lyon, Stumbutz, Vickers, 2019, p. 68.
91 Kostilainen, 2019, p. 39.
92 Lyon, Stumbutz, Vickers, 2019, p. 67.
93 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: the Netherlands... 2019, p. 72.
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jos yra priskiriamos rizikingiausiai skolininkų kategorijai, Čekijoje organizacijoms draudžia
ma naudoti turtą paskoloms garantuoti, o Vengrijoje steigdami, vystydami ar plėsdami socia
linio verslo įmones verslininkai susiduria su bankų kredito trūkumu. Atkreipiamas dėmesys 
ir į tai, kad gauti finansavimą taip pat trukdo ribotos socialinio verslo įmonių galimybės pa
skirstyti pelną investuotojams. 

ES yra ir valstybių, taikančių lengvatas investuojantiems į socialines įmones. Pavyzdžiui, 
Prancūzijoje kai kurie investuotojai gali iš pajamų mokesčio išskaičiuoti iki 25 procentų inves
ticijoms į socialinį verslą, Jungtinėje Karalystėje asmenys gali iš pajamų mokesčio išskaičiuoti 
iki 30 procentų labdaros, bendruomenės naudos, visuomenės ar kooperatyvo investicijų vertės. 

Paramos socialinio verslo įmonėms politinė schema priklauso nuo valstybėje esančios so
cialinio verslo struktūros. Socialinio verslo įmonėms gali būti taikomos paramos priemonės, 
kurios skirtos ir kitoms verslo įmonėms, pavyzdžiui, smulkiam ir vidutiniam verslui, ne pelno 
įmonėms, gali būti taikoma ir speciali parama įmonėms, kurios atitinka konkrečius socialinio 
verslo įmonės kriterijus. 

Paramos socialinio verslo įmonėms sistema valstybėse priklauso ir nuo socialinio vers
lo rinkos brandos. Ankstyvosios stadijos rinkoje neveikia rizikos pasidalijimo mechanizmai, 
sudarantys sąlygas ir suteikiantys garantijas investuotojams, kurie teikia paramą socialinio 
verslo įmonėms. Tai reiškia, kad šiame etape didesnė parama turėtų būti užtikrinama vie
šaisiais ištekliais – tiek finansine, tiek nefinansine parama, kuri taip pat susijusi su socialinio 
verslo kūrimą ir plėtrą palaikančių veiklų finansavimu. Susiformavus rinkai, socialinio verslo 
įmonėms plėtojant veiklą, į paramos šioms įmonėms sistemą plačiau skatinami įsitraukti pri
vatūs paramos teikėjai – investuotojai, verslo angelai, mobilizuojamas privatus kapitalas, kita. 
Socialinio verslo įmonių paramos šaltinių diversifikavimas sudaro sąlygas šių įmonių veiklos 
tvarumui.

Remdamiesi socialinio verslo subjektų tyrimais mokslininkai mano esant tikslinga, kad 
paramos socialinio verslo įmonėms sistema būtų susieta šio verslo steigimo stadijomis. Verslo 
steigimo stadijų išskyrimu įprastai grindžiamos ir smulkaus bei vidutinio verslo finansavimo 
teorijos94. Vieni mokslininkai siūlo paramą išskaidyti į du etapus: pasirengimo socialinei vei
klai etapą ir socialinio verslo įmonės veikimo (postformacijos) etapą95. Pasirengimo socialinei 
veiklai etapą atitinka naujo hibridinio verslo modelio sukūrimas. Socialinio verslo įmonių 
poreikiai skiriasi priklausomai nuo etapo, reikšmingas yra tiek steigimo etapas, tiek veiklos 
vystymo etapas. Itin aktualus taip vadinamas „mirties taškas“, lemiantis, kad išlieka nedaug 
įmonių, – verslo steigėjai veiklos vystymo pradžioje turi ribotas skolinimosi galimybes, len  
g vesnės galimybės gauti finansavimą rinkos sąlygomis siejamos su verslo veikimu kitose vers
lo plėtros stadijose. Pradiniame etape taip pat itin reikšminga yra ir kita parama – steigian
tiems socialinį verslą reikia žinių, įgūdžių, patirties; ankstyvajame augimo etape reikalinga 
konsultacinė pagalba, profesionalizuojanti socialinio verslo procesus, funkcijas. OECD/EU 
atliktame tyrime pabrėžiamas specializuotų paslaugų teikėjų ir tarpininkų vaidmuo tenkinant 
ankstyvosios socialinio verslo stadijos poreikius96. Valstybės šiame socialinio verslo plėtros 

94 Birkett, 2010.
95 Saebi, Foss, Linder, 2019.
96 OECD. Boosting Social Entrepreneurship... Lithuania, 2019.
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etape taiko skirtingas paramos teikimo sistemas. Pavyzdžiui, Lenkijoje specialus paramos fon
das „ES Fund36 TiSE“, teikiantis paskolas socialinio verslo įmonėms, kartu teikia ir atitinka
mas konsultacijas, Portugalijoje „Inovação Social“ specialiai dotuoja socialinio verslo įmones 
konsultavaimo paslaugoms gauti, Ispanijoje veikiantis „Creas“ fondas teikia ne tik finansinę 
paramą, bet ir fondo darbuotojųspecialistų profesionalias konsultacijas. Tiek mokslininkų 
atlikti tyrimai (McKinsey, Company, 2016; Karré, 2018), tiek valstybių praktika rodo, kad žinių 
trūkumas itin aktualus matuojant socialinio verslo įmonės socialinį poveikį97. 

Vertindami paramos poreikį steigiant ir vystant socialinio verslo įmones EBPO/ES eks
pertai rekomenduoja atsižvelgti į tokį gyvavimo ciklą:

• Pradžios etape, užuot teikus visiems finansinę paramą, rekomenduojama skatinti pers
pektyviausius projektus; teigiama, kad tipinis socialinio verslo pradžios finansavimo 
poreikis yra mažesnis nei 50 000 eurų.

• Pradinio pasitikrinimo etape finansinė parama gali būti reikalinga dėl socialinio verslo 
įmonės veiklos sudėtingėjimo, dėl užtrunkančios orientacijos į socialinių problemų 
sprendimą, socialinį poveikį. Teigiama, kad tipiniai finansavimo poreikiai šiame etape 
yra 50 000–250 000 eurų.

• Ankstyvojo veiklos aprėpties įvertinimo etape parama reikalinga socialinio verslo 
įmonės profesionalizavimui – investicijoms į komandas, procesus, infrastruktūrą, sie
kiant užtikrinti veiklos aprėptį. Šiame etape patariama pritraukti profesionalius in
vestuotojus – investicinius fondus, filantropus, gali būti sukuriamos specialios inves
ticinės programos ir t. t. Manoma, kad šiame etape tipinis finansavimo poreikis yra 
300 000–1,5 mln. eurų.

• Plėtros etape parama reikalinga siekiant užtikrinti socialinio investavimo rinkos fi
nansavimo mechanizmą, įvertinus tai, kad socialinio verslo įmonėms, siekiančioms 
plėtros ir veiklos masto, gali būti sunku finansavimui pasitelkti pagrindines bankų ir 
privačių akcijų rinkas, ypač dėl socialiniam verslui vystyti naudojamų mažiau pelnin
gų verslo modelių. Teigiama, kad tipinis finansavimo poreikis šiame etape yra daugiau 
nei 2 mln. eurų.98

Dauguma socialinio verslo įmonių ankstyvosiose veiklos stadijose verslo pajamomis geba 
padengti tik 75 proc. savo veiklos išlaidų99. 

Akivaizdu, kad socialinio verslo įmonėms finansavimo reikia įvairiems tikslams – pri
klausomai nuo jų verslo srities, naudojamų verslo modelių, įmonių gyvavimo ciklo, bran
dumo. Dažniausiai finansai naudojami: apyvartiniam kapitalui formuoti; veiklos plėtrai, įsi
gyjant nekilnojamo turto ar įrangos, įvairių medžiagų atsargų; augimo kapitalui formuoti; 
investuoti į infrastruktūrą ir inovacijas. Būtent finansinių išteklių trūkumas laikytinas pagrin
dine problema socialinio verslo įmonėms rastis ir veikti ankstyvajame etape, o finansinis tva
rumas – pagrindine socialinio verslo plėtros problema. Manoma, kad naujos, „jaunos“ įmonės 
pirmenybę teikia savifinansavimui ir dotacijų finansavimui, vėliau pirmenybė teikiama subsi

97 OECD. Boosting Social Entrepreneurship... Netherlands, 2019.
98 Ten pat.
99 Ten pat.



 2. SOCIALINIO VERSLO APLINKOS KŪRIMAS ES VALSTYBĖSE 35/

dijuojamai skolai, dar vėliau – skolai pagal rinkos palūkanų normą, ir galiausiai – nuosavam 
kapitalui100.

Vokietijoje atlikti tyrimai parodė, kad socialinio verslo įmonių poreikiai susiję ne tik su 
finansiniais poreikiais, skirtais tiesiogiai verslo vystymui. Socialinio verslo įmonėms svarbu 
ir sustiprinti verslo gebėjimus, įsigyti nekilnojamojo turto, formuoti apyvartinį kapitalą, už
tikrinti verslo plėtrą, vykdyti visuomenės informavimą ir švietimą, sukurti galimybes pereiti 
prie naujo verslo modelio. Socialinio verslo įmonėms sunkiausia gauti finansavimą naujovių 
diegimui, veiklos matavimui ir socialinio poveikio vertinimui101.

Finansinė parama socialinio verslo įmonių plėtrai laikoma didele problema daugumoje 
ES valstybių. Tik nedaugelis šalių yra pradėjusios specialias socialinio verslo įmonėms skirtas 
finansavimo programas, atsižvelgiančias į įmonių gyvavimo ciklą – Čekija, Danija, Prancūzija, 
Italija, Lenkija, Slovėnija. Socialinio verslo finansavimas, pavyzdžiui, Prancūzijoje pradiniame 
etape laikomas problemišku, o Graikijos socialinio verslo situacijos analizėje finansavimas 
kaip problema nurodomas augimo ir plėtros etape. Jungtinėje Karalystėje finansavimo gali
mybės konstatuojamos per visą socialinių įmonių gyvavimo ciklą, tačiau ir ten yra susiduria
ma su tam tikromis šio verslo finansavimo problemomis102.

Socialinio verslo įmonių hibridinis pobūdis lemia jų galimybes diversifikuoti finansinę 
paramą – šios įmonės gali būti finansuojamos tiek iš komercinių, tiek iš filantropinių šalti
nių, užsitikrinti finansavimą jos gali išnaudodamos santykius su suinteresuotosiomis šalimis, 
užuot ieškojusios grąžintinų lėšų103. Ištyrus socialinio verslo įmonių finansinių šaltinių įvairo
vę nustatyta, kad socialinio verslo plėtrai finansuoti dažniausiai pasitelkiamos paskolos. Čia 
svarbu įvertinti tai, kad socialinio verslo įmonės gali nesiekti įprastų verslo paskolų, nes šiame 
sektoriuje įprasta praktika steigtis ir vystytis skurdžių išteklių sąlygomis, todėl įmonės bando 
išgyventi improvizuodamos ir pakartotinai naudodamos turimą kapitalą (vadinamoji „socia
linės pertvarkos“ strategija), taiko valstybės socialinio verslo praktikoje susiklosčiusią domi
nuojančią socialinio verslo įmonių elgseną104. Svarbi socialinio verslo įmonių finansavimo 
problema, kad pagrindinis dėmesys skiriamas jų veiklos socialiniam poveikiui, t. y. socialinei 
grąžai. Šią problemą Lietuvoje atskleidžia Socialinio verslo plėtros įstatymo projekte (2018) 
įtvirtintas reikalavimas, kad daugiau nei 80 procentų iš ekonominės veiklos gauto pelno (jei 
gaunamas pelnas) turėtų būti skiriama socialiniam poveikiui. Taigi matyti, kad šis verslas pats 
save finansuoja, bet kadangi šio sektoriaus pajamos nėra aukštos, socialinio verslo įmonės 
susiduria su natūraliu finansinių išteklių trūkumu, ypač mažėjant finansinėms dotacijoms vie
šaisiais finansais. 

Vertinant finansinės paramos integralumą, ryškėja socialinio verslo investuotojų įvairovė: 
labdaros fondai, investiciniai fondai, finansiniai kooperatyvai, bankai, kredito unijos, įvairus 
sutelktinis finansavimas (angl. crowdfunding) ir kt. Akivaizdu, kad finansinė socialinio verslo 

100 Lyon, Owen, 2019.
101 European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion: A 

recipe book for social finance..., 2016.
102 European Commission. A map of social enterprises..., 2015.
103 Chertok, Hammoui, Jamison, 2008.
104 Teasdale, Sunley, Pinch, 2012.
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įmonių paramos sistema priklauso nuo bendro ekonomikos išsivystymo lygio, nuo finansų 
sektoriaus veiklos. Taip pat tai parodo socialinio verslo plėtros politinės, teisinės aplinkos kū
rimo būtinumą – tai ir mokestinės paskatos, skatinančios investuoti į socialinį verslą, spe
cialus socialinio investavimo reguliavimas, finansinės paramos/labdaros socialiniam verslui 
galimybių numatymas ir kt. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad valstybėse, kuriose stiprios filan
tropinės tradicijos, socialinių investuotojų įvairovė didesnė (Lietuvoje filantropinės tradicijos 
dar tik formuojasi). 

Mokslininkai, tyrę socialinio verslo įmonių finansavimo šaltinius, pasinaudoję Jungtinės 
Karalystės duomenų baze „Social Enterprise UK“, nustatė, kad didžioji dalis socialinių įmonių 
naudoja įprastas bankų lėšas105, o tai atitinka pelno siekiančių įmonių praktiką106. Socialinių 
tikslų ir verslo praktikos derinimas sukuria ir kitas socialinio verslo įmonių veiklos proble
mas, ypač kai įmonės keičia veiklos finansavimo modelį ir nuo dotacijų pereina prie aktyvaus 
dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose, t. y. prie sutarčių, susijusių su viešuoju finansavimu. 
Kiek socialinio verslo įmonės geba prisitaikyti prie naujos finansinės aplinkos – ne tik finan
sinis, bet ir gebėjimų bei įgūdžių klausimas. Jei socialinio verslo įmonės kilmė – iš ne pel
no organizacijos, tikėtina, kad bus linkstama pasikliauti finansavimu viešaisiais finansais (žr. 
Dees, Anderson, 2003; Sunley, Pinch, Reimer, 2011). Viena iš finansinių priemonių socialinio 
verslo įmonių finansinio tvarumo problemoms spręsti – gausėjančios specializuotų socialinių 
investicijų programos, tiek siūlančios subsidijuojamas paskolas, tiek turinčios filantropines 
formas107. Tai rodo augančią socialinių investicijų infrastruktūrą (konstatuotinas ir tokios 
infra struktūros poreikis Lietuvoje). „Socialinių investicijų“ forma teikia finansavimą palan
kesnėmis palūkanų normomis ir sujungia paskolas su filantropijos elementais108 ar ilgesnio 
laikotarpio socialinio verslo įmonių investiciniu kapitalu109. 

Išanalizavus augantį socialinio poveikio finansavimą Jungtinėje Karalystėje, nustatyta, 
kad socialinio verslo įmonių, lyginant jas su tradicinėmis verslo įmonėmis, specifika reikalau
ja specialių grąžintinų lėšų formų. Štai keli pavyzdžiai: 2012 m. vyriausybės inicijuotas fondas 
socialinėms įmonėms „Big Society Capital“  – tai tiesioginis finansavimas socialinio verslo 
įmonėms per dotacijas bei inkubatorius, siekiant padėti neseniai įsteigtoms, dar neįsitvirti
nusioms socialinio verslo įmonėms; dar viena forma gali būti įvardytos prekybos dotacijos, 
taip pat nedidelio masto laipsniškai teikiamos dotacijos kaip finansavimo parama ankstyvam 
socialinių įmonių komercinių pajėgumų didinimui110.

Vertinant ES valstybių finansinės paramos sistemas socialinio verslo įmonėms, matyti, 
kad dauguma ES valstybių turi labai ribotas programas, specialiai sukurtas socialinio verslo 
įmonėms; tokių programų yra Austrijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje 
ir kitose valstybėse, taip pat Lietuvoje. Rytų Europos valstybėse ad hoc ir fragmentiškos socia

105 Lyon, Owen, 2019.
106 Teasdale, Lyon, Baldock, 2013.
107 Rizzi, Pellegrini, Battaglia, 2018.
108 Scarlata, Alemany, 2010; Lumpkin ir kt., 2013.
109 Van Sandt, Sud, Marmé, 2009.
110 Lyon, Owen, 2019.
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linio verslo paramos iniciatyvos buvo finansuojamos iš struktūrinių fondų111. Tai reiškia, kad 
socialinių investicijų rinkos ES valstybėse nėra išvystytos, todėl svarbus vaidmuo užtikrinant 
finansinę paramą socialiniam verslui tenka viešiesiems finansams – valstybių dotacijoms, ki
toms finansinėms priemonėms.

Socialinės arba poveikio investicijos (angl. social investment or impact investment) yra 
finansavimas, teikiamas tikintis tiek socialinės, tiek finansinės grąžos. Socialinių investicijų 
rinkų plėtra laikoma pagrindine bet kurios įgalinančios ES socialinių įmonių ekosistemos 
sudedamąja dalimi. Daugumoje ES valstybių socialinių investicijų rinka nėra pripažinta kaip 
investavimo rinka. Socialinių investicijų rinkos egzistuoja tik Belgijoje, Vokietijoje, Olandijo
je ir Jungtinėje Karalystėje112. Socialinio investavimo rinkai funkcionuoti būtinos pelningos, 
gyvybingos socialinio verslo įmonės, veikiančios tvarių verslo modelių pagrindu, generuojan
čios stabilų pelną (t. y. pasižyminčios pajamų generavimo potencialu). Tokios įmonės patrau
klios investuotojams. Tačiau realybė yra tokia, kad socialinio verslo įmonės dažniausiai dirba 
silpnose, suskaidytose rinkose – pavyzdžiui, teikia paslaugas nedideliam mažos perkamosios 
galios vartotojų ratui. Ribota paklausa ir konkurencija su rinkos įmonėmis dar labiau mažina 
socialinio verslo įmonių pajamų iš veiklos generavimo galimybes. 

Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad socialinio verslo įmonės dėl jų hibridinės prigimties 
susiduria su sunkumais: dėl balasuojančios socialinės misijos ir komercinės veiklos jos atrodo 
ne tokios patrauklios skolintojams ir investuotojams113. Skolinimosi galimybių ribotumą gali 
didinti ir informacijos trūkumo problema, pasireiškianti dėl atitinkamų institucijų, – tarp jų 
ir finansinių institucijų atstovų, – žinių ir supratimo apie socialinį verslą trūkumo: nesugebant 
suvokti socialinio verslo įmonių veiklos specifikos, netinkamai įvertinami ir šio verslo pasiū
lymai, ir nesugebama įžvelgti jų perspektyvų. Socialinio verslo įmonių finansinio tvarumo 
problemos sprendžiamos ne tik numatant pakankamą finansinę paramą socialiniam verslui, 
pritaikant investicijas, bet ir tinkamai parenkant ar net formuojant rinkas. Patekimas į rinkas 
yra svarbus užtikrinant socialinio verslo įmonių finansinį savarankiškumą ir veiklos plėtrą. 

Įvertinus, kad socialinio verslo finansinio tvarumo užtikrinimui svarbi socialinio verslo 
įmonių veikla, garantuojanti tvarias pajamas, o socialinio verslo įmonių paslaugų ar produktų 
vartotojai dažniausiai negeneruoja augančių pajamų srautų, rekomenduojama: 
(1) įvairiomis priemonėmis plėsti socialinio verslo rinką, numatant rinkos dalyvių, vartoto

jų atitinkamo elgesio skatinimą (turimas omeny Socialinės vertės aktas Jungtinėje Kara
lystėje (angl. Public Services (SocialValue) Act, 2012), o tai reikalauja įtraukti tam tikrus 
socia linės vertės kriterijus į viešuosius pirkimus); 

(2) viešąsias paslaugas perduoti socialiniam verslui atveriant jam viešuosius pirkimus ir su
teikiant pranašumų, susijusių su socialiniais aspektais. Pavyzdžiui, Čekijos Respublikoje 
dalis savivaldybių į savo strateginius dokumentus įtraukė tam tikrus socialinius kriterijus, 
kuriuos turi atitikti kiekvienas, siekiantis gauti finansavimą114. 

111 European Commission. A map of social enterprises..., 2015.
112 Ten pat, 2015.
113 Doherty, Haugh, Lyon, 2014; Vickers, Andrea, Roger, Brennan, Syrett, 2017.
114 Social enterprises and their ecosystems in Europe: Czech Republic, 2019.
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Socialinio verslo rinkos plėtra

Socialinio verslo dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose  – itin svarbus socialinio verslo 
skatinimo veiksnys. Ši galimybė sietina su dviem procesais: socialinio verslo galimybėmis da
lyvauti viešuosiuose pirkimuose, sudarant palankias sąlygas, ir su sąlygomis, kuriomis sociali
nis verslas gali dalyvauti viešųjų (socialinių) paslaugų perėmimo procese.

Socialinio verslo įtraukimas (ar skatinimas įsitraukti) į viešųjų pirkimų procesą dar yra 
gana naujas reiškinys, todėl susiduriama su sunkumais valdant šį procesą. Kaip teigia Suomi
jos socialinio verslo situaciją tyręs H. Kostilainen, Suomijoje viešųjų pirkimų sistemoje ne
numatyta jokių lengvatų ar priemonių, skatinančių socialinio verslo į(si)traukimą į viešųjų 
pirkimų procesą. Taip pat nurodoma, kad viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžti tam tikri reika
lavimai, susiję su socialinių įmonių pirkimais, ir šie reikalavimai įtvirtinti ganėtinai seniai. Tai 
reikalavimai, susiję su socialinių įmonių veikla – daugiausia su žmonių iš pažeidžiamų grupių, 
žmonių su negalia įdarbinimu115. Matydamas šią situaciją ir ieškodamas sprendimų Suomijos 
inovacijų fondas SITRA parengė viešųjų pirkimų vadovą viešojo sektoriaus organizacijoms, 
kuriuo skatinami į poveikį orientuoti viešieji pirkimai (angl. Impact driven procurement). Ši 
SITRA pasiūlyta priemonė gali būti naudojama viešojo sektoriaus organizacijose rengiant 
viešųjų pirkimų procedūras, keičiant įprastus paslaugų ar produktų įsigijimus į viešuosius 
pirkimus, orientuotus į tvarų rezultatą ir socialinį poveikį. Kaip teigiama SITRA ataskaito
je, kiekvienais metais viešasis sektorius vykdo pirkimų už maždaug 35 milijardus eurų, todėl 
orientacija į poveikį lemtų taip pat ir efektyvų mokesčių mokėtojų pinigų naudojimą116. 

Kai kuriose šalyse, kaip antai Jungtinėje Karalystėje, socialinis verslas glaudžiai susijęs 
su viešuoju sektoriumi dėl valstybės teikiamos paramos ir dėl tam tikrų reikalavimų viešųjų 
pirkimų procedūrose117. Kaip teigiama socialinio verslo situacijos tyrimo ataskaitoje, pastarai
siais metais Jungtinėje Karalystėje vykdoma politika, kuria siekiama daugiau viešųjų paslaugų 
perduoti socialiniams verslams, taip pat skatinamas specialių socialinių verslų, perimančių 
viešąsias paslaugas (su)kūrimas. Tiesa, reikia atkreipti dėmesį, kad yra nemažai prieštaraujan
čių tokiam paslaugų perdavimui, – dėl galimybių privatizuoti viešąsias paslaugas gali sumažėti 
jų prieinamumas ir kokybė118. 

Panaši situacija ir Olandijoje. Kaip teigiama Olandijos socialinio verslo situacijos tyrime, 
šalies valdžios institucijos įžvelgia poreikį ir naudą perduoti viešųjų paslaugų įgyvendinimą 
vietos valdžios institucijoms, vietos bendruomenėms, o pastarosios – socialiniams verslams119. 
Olandijos viešųjų pirkimų įstatyme jau numatytos galimybės socialiniams verslams gauti 
kontraktus (yra įtrauktos specialios sąlygos, numatytos ir ES direktyvose), tačiau tai dar nėra 
įprasta praktika. Olandijos socialinio verslo ataskaitoje nurodoma, kad apie 40 proc. Olandi
jos regionų savivaldybių sukūrusios tam tikras paramos programas socialiniam verslui. Kaip 
teigiama ataskaitoje, nors socialinis verslas iš esmės yra svarbus ir teikiantis naudą, jo vieta 

115 Kostilainen, 2019, p. 37.
116 Ten pat.
117 Lyon, Stumbutz, Vickers, 2019, p. 70.
118 Ten pat, p. 67.
119 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: the Netherlands... 2019, p. 12.
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Olandijos kaip gerovės valstybės ekosistemoje dar nėra aiški, ir kol kas socialinis verslas yra 
naudingas, bet nebūtinas (angl. „nice to have“) valstybės lygmeniu120. 

Sąlygų sudarymas socialiniam verslui dalyvauti viešųjų paslaugų perėmimo procese dėl 
daugelio priežasčių vertinamas gana skeptiškai. Nors valstybės socialinių paslaugų rinkos at
vėrimas suteikia galimybių verslui tapti šių paslaugų teikėju, bet tai gali sukurti ne tik daug 
galimybių, bet ir tam tikrų rizikų, ypač jeigu bus sudarytos sąlygos dėl paslaugų teikimo kon
kuruoti pelno siekiantiems ir pelno nesiekiantiems subjektams. Šiame kontekste socialiniam 
verslui reikės surasti savo nišą. Tokios nišos paieškos turėtų būti susietos su reikalavimais ma
tuoti socialinį poveikį. Juos turėtų kelti viešųjų pirkimų organizatorius (pirkėjas), o prisiim
ti – paslaugų teikėjas. Tai sukurtų papildomų galimybių socialiniam verslui. Socialinio verslo  
į(si)traukimas į viešuosius pirkimus gali padėti ir skatinti įsigyti socialinę vertę kuriančių pro
duktų, paslaugų, o ne rinktis pasiūlytą mažiausią kainą121.

Nefinansinė parama

Akivaizdu, kad socialinio verslo įmonių pobūdis, lemiantis jų veiklos savitumus bei vei
klos tvarumo problemas dėl siekio derinti finansinę ir socialinę grąžą, reikalauja šių įmonių 
gyvybingumą užtikrinti ne tik finansiniais instrumentais. 

Socialiniam verslui finansinę paramą teikiantys investuotojai, tikėdamiesi investicijų sėk
mės (grąžos), patys teikia socialinio verslo įmonėms ir nefinansinę paramą. Tokios paramos 
teikimo tikslas – mažinti investicijų riziką, sukurti sinergiją su kitomis finansinėmis paska
tomis, investicijomis, ieškoti įvairesnių finansavimo strategijų ir kt. Socialinio verslo įmonei 
itin svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp socialinio poveikio ir finansinio gyvybingumo. Jei nėra 
pusiausvyros, kyla grėsmė socialinio verslo įmonės organizaciniam tvarumui. Socialiniai ir 
komerciniai socialinio verslo įmonės tikslai reikalauja savitų verslo strategijų, gebėjimų įsisa
vinti socialines investicijas. 

Nefinansinės paramos poreikį lemia socialinio verslo įmonės kūrimo ypatumai: ne pelno 
organizacijos dažnai yra savo socialinių sričių ekspertės, jos gali būti verslios, tačiau socialinio 
verslo idėjos potencialui realizuoti būtina parama verslo planavimui, valdymui, vystymui. Čia 
į komercinio pobūdžio augimo orientaciją žvelgiama kaip į svarbų strateginį veiksnį, pagrin
džiantį socialinio verslo įmonės tvarumą. Ne pelno siekiančių organizacijų paramos poreikiai 
sietini su socialinių tikslų, socialinio poveikio matavimo gebėjimų vystymu. M. Wronka, tir
dama kritinius socialinio verslo įmonių sėkmės faktorius Vakarų Europoje ir JAV, nustatė aš
tuonis labiausiai paplitusius kritinius sėkmės veiksnius: stiprus lyderis, užtikrinantis tinkamą 
vadovavimą; partnerystės kūrimo gebėjimas, užtikrinantis įmonei naudingų santykių mezgi
mą, ypač su vietos viešojo sektoriaus institucijomis; socialinių ir komercinių tikslų suderina
mumą, kuris parodo socialinio verslo įmonės poveikį ir tvarumą tiek vietos, tiek pasauliniu 
mastu; novatoriškos socialinio verslo koncepcijos patrauklumas ir aiškumas; socialinio verslo 
planavimo ir rinkodaros gebėjimai, kuriuos užtikrina tiek vadovo žinios, tiek socialinio verslo 

120 Ten pat, p. 13.
121 Kostilainen, 2019, p. 49.
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įmonės socialinis kapitalas; trumpalaikio ir ilgalaikio finansinio tvarumo valdymas; tiek ilga
laikės, tiek trumpalaikės naudos savo suinteresuotoms šalims siekis, užtikrinantis jų įsitrauki
mą; vietos bendruomenės dalyvavimas; rizikos valdymas122. Indijos socialinio verslo įmonių 
sėkmės faktoriai, juos tyrusių mokslininkų nuomone, gali būti skirstomi į individualius, or
ganizacinius ir institucinius. Individualiems faktoriams priskirtini verslo planavimo įgūdžiai, 
verslumas, lyderystė, tinklinio bendradarbiavimo gebėjimai. Organizaciniai faktoriai apima 
aštuonis aspektus – (1) inovatyvaus finansavimo pritraukimą, apimantį ir apyvartinio kapitalo 
valdymą; (2) socialinio verslo įmonių hibridinį pobūdį palaikančių veiklų (tvarumo, socialinis 
poveikio, verslumo) planavimą; (3) socialinio verslo rinkodaros įgūdžius; (4) bendruomenės 
įtraukimą; (5) žmogiškųjų išteklių užtikrinimą ir valdymą; (6) organizacinių vertybių kūrimą, 
kuris itin aktualus socialinės misijos vykdymui, socialinio poveikio didinimui; (7) socialinio 
poveikio vertinimo gebėjimus; (8) kukliųjų (asketiškųjų) inovacijų (angl. frugal innovation), 
susiformuojančių technologinių, institucinių ir socialinių inovacijų sankirtoje, pritraukimą ir 
tinkamą naudojimą. Valstybės parama, apimanti socialinio verslo įmonių kūrimui, vystymui 
ir plėtrai palankią kultūrą, teisinio socialinio verslo įmonių statuso įtvirtinimas, finansavimas 
ir kita parama priskiriama instituciniams faktoriams123. Išskirtų faktorių analizė atskleidžia, 
kad verslo įmonių konsultavimas socialinio verslo įmonėms yra nepritaikytas arba taikomas 
nepakankamai. 

EBPO rekomenduoja „persidengiančios (jungtinės) paramos“ (angl. braided support) sis
temą, apimančią ir bendrąją paramą verslui, ir specialiai pritaikytą paramą, palengvinančią 
būtent socialinio verslo įmonių steigimą ir plėtrą. Toks požiūris taikomas formuojant valsty
bės finansuojamą nefinansinę paramą socialinio verslo įmonėms Belgijoje, Prancūzijoje, Ita
lijoje, Lenkijoje, Čekijoje124. 

Svarbus veiksnys siekiant sėkmingos socialinio verslo įmonių veiklos yra bendradarbia
vimas, partnerystė, santykiai su bendruomenėmis, su kitomis socialinio verslo įmonėmis. So
cialinio verslo įmonių tinklai ar skėtinės organizacijos vaidina svarbų vaidmenį remiant so
cialines įmones, – ypač šalyse, kuriose viešai finansuojamos paramos iniciatyvos ribotos arba 
jų nėra. Šie dariniai veikia kaip savitarpio paramos mechanizmas, teikiantis veiklos gaires ir 
patarimus, skatinantis dalintis gerąja patirtimi, kaip sektoriaus atstovas dalyvaujantis derybo
se dėl sutarčių ir sąveikose su viešosiomis įstaigomis kuriant konkrečias viešąsias programas. 
Tokie tinklai ir skėtinės organizacijos atsiranda visoje Europoje ir egzistuoja beveik visose 
šalyse, išskyrus Bulgariją, Latviją ir Slovakiją. Šie tinklai dažnai egzistuoja tiek nacionaliniu, 
tiek regioniniu (vietos) lygiu. 

Nefinansinės paramos sistemą socialinio verslo įmonėms sudaro paramos organizaci
jų teikiama nefinansinė parama, pavyzdžiui, pagalba pasirengti investicinėms programoms, 
organizuojami verslo planavimo ir valdymo, socialinio poveikio vertinimo mokymai; inku
batoriai, teikiantys trumpalaikę pagalbą socialinio verslo įmonėms ankstyvojoje stadijoje – 
mokymai, konsultacijos, darbo erdvės; akseleratoriai, padedantys egzistuojančioms įmonėms 
plėstis – ieškoti investicinių išteklių, dalyvauti mokymuose, gauti konsultacijas; įvairūs tarpi

122 Wronka, 2013.
123 Satar, Shibu, 2016.
124 European Commission. A map of social enterprises..., 2015.
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ninkai, užtikrinantys socialinio verslo įmonių ir tiekėjų, investuotojų, naudos gavėjų ir kitų 
suinteresuotųjų sąveiką, skatinantys (ar ieškantys būdų kurti ir plėtoti) jų bendradarbiavimą.

Daugelyje ES valstybių nėra visapusiškų viešosios paramos priemonių, skirtų socialinio 
verslo įmonėms, – dažniausiai ši parama fragmentiška ir vykdoma ad hoc. Nurodoma, kad 
trūksta tokios paramos socialinio verslo įmonėms formų kaip pagalba pradedant verslą, ypač 
verslo planavimo srityje, verslo inkubatorių ir konsultavimosi galimybių (Portugalijoje, Slo
vėnijoje, Airijoje, Čekijoje ir Vengrijoje), paramos palengvinant socialinių įmonių bendra
darbiavimą ir partnerystę, paramos tinklų, specialiai pritaikytų socialinėms įmonėms, tinklų, 
jungiančių investuotojus, mentorius ir rėmėjus su socialiniais verslininkais125.

Socialiniam verslui būtinos verslumo, ekonomikos ir finansų išmanymo kompetencijos, 
kurios leistų ne tik efektyviai valdyti socialinio verslo įmonės finansus, bet ir pasirinkti atitin
kamą organizacijos struktūrą, finansavimo šaltinius ir pan. Taip sustiprinamas socialinio vers
lo kaip verslo supratimas, ir tai užtikrina verslo tęstinumą teikiant prekes ir paslaugas. Todėl 
socialiniai verslininkai privalo turėti ne tik kompetencijų teikiant socialines paslaugas, bet ir 
ekonomikos žinių126. Socialinio verslo atstovai turi kūrybingai ieškoti finansavimo galimybių, 
taip pat jiems reikalingas ir tiesiogiai nesusijusių su socialinio verslo teikiamomis paslaugomis 
bei produktais sričių išmanymas. Jungtinės Karalystės socialinio verslo atstovai kalbėdami 
apie socialines investicijas įvardino ir gebėjimų kūrimo (angl. capacity building) veiksnį, sieti
ną su kompetencijomis, kurias socialinio verslo atstovai nurodė kaip svarbias, bet trūkstamas. 
Dažniausiai minimos: socialinio poveikio matavimas, ataskaitų rengimas investuotojams127. 
Kaip teigiama Vokietijos situacijos vertinime, socialiniam verslui trūksta vadybos įgūdžių, 
o taip pat prieigos prie paramos sistemų, skirtų veiklą pradedančioms organizacijoms (angl. 
start-ups)128. 

Socialinio poveikio matavimas 

Socialinio poveikio matavimas  – vienas iš esminių reikalavimų ir įsipareigojimų, šiuo 
būdu socialinis verslas įvertina savo veiklos poveikį ir kuriamą pokytį visuomenėje. Tačiau 
kol kas socialinio poveikio matavimai dažniau suprantami tik kaip tam tikri socialinio verslo 
įsipareigojimai siekiant gauti finansavimą: socialinio poveikio matavimas kaip reikalavimas 
dažniausiai keliamas viešųjų pirkimų organizatoriaus (socialinio verslo paslaugos ar produkto 
pirkėjo), bet šį įsipareigojimą socialinis verslas gali prisiimti ir savanoriškai – matuojant so
cialinį poveikį kuriamas socialinio verslo įmonės išskirtinumas ar demonstruojamas konku
rencinis pranašumas. Verta pastebėti, kad socialinio poveikio matavimas reikalauja specialių 
žinių ir kompetencijų, todėl svarbus ir kitų socialinio verslo ekosistemos dalyvių – valstybės 
institucijų, socialinio verslo asociacijų, socialinio verslo vystytojų ir kt. – įsitraukimas į socia
linio poveikio matavimo kompetencijų kūrimo sistemą. Kaip teigia H. Kostilainen, analizuo

125 European Commission. A map of social enterprises..., 2015.
126 Kostilainen, 2019, p. 17.
127 Lyon, Stumbutz, Vickers, 2019, p. 67.
128 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Germany... 2019, p. 104.
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jant socialinio verslo situaciją Suomijoje, reikia išskirti Suomijos socialinio verslo koalicijos 
(ARVO) įkūrimą 2014 m. ir šios koalicijos veiklą, kuria siekiama ne tik vienyti įvairiuose sek
toriuose (sveikatos apsauga, švietimas, apgyvendinimas, integracija į darbo rinką ir konsulta
vimas) veikiančias socialinio verslo įmones, bet ir diegti tokias socialinio poveikio matavimo 
priemones, kurios plėstų bendrą supratimą apie įvairius verslus ir jų poveikį129.

 Socialinio poveikio matavimas gali būti vienu iš įrankių, kuriančių socialinio verslo ma
tomumą ir reikšmę. Privatūs investuotojai ir investuojančios viešosios institucijos, fondų at
stovai ir kiti suinteresuotieji vis dažniau reikalauja iš socialinio verslo atstovų pademonstruoti 
jų kuriamą pridėtinę vertę sprendžiant tam tikras socialines problemas ar teikiant socialines 
paslaugas, tenkinant socialines reikmes. Todėl vis dažniau iš socialinio verslo įmonių reika
laujama matuoti socialinio verslo poveikį130. Tačiau dauguma socialinių verslų turi mažas gali
mybes atlikti tokius matavimus. Kaip matyti iš socialinio verslo situacijos analizės skirtingose 
ES šalyse, tik nedaugelis socialinių verslų matuoja socialinį poveikį; kaip teigiama, ši veikla 
(poveikio matavimas) daugiau priklauso nuo asmeninių įsipareigojimų, o jai atlikti paprastai 
trūksta išteklių – tiek materialių, tiek žmogiškųjų, tiek laiko, taip pat ir žinių. Viena vertus, 
problemos siejamos su nuostata, jog didelis dėmesys, kurį reikėtų skirti poveikio matavimui 
ir vertinimui, gali turėti ir neigiamą poveikį, neva tai nukreiptų dėmesį nuo realaus sociali
nio poveikio darymo (nuo veiklos) į poveikio matavimus. Kita vertus, kalbai pasisukus apie 
socialinio verslo poveikį ir jo matavimą, pabrėžiama socialinio verslo poveikio matavimo kul
tūra: socialinis verslas turi įrodyti poveikį ne tik jį matuodamas, bet ir siekdamas socialinio 
pokyčio, – t. y. socialinis verslas turi demonstruoti atitinkamą verslo kultūrą, orientuotą į tei
giamo socialinio pokyčio kūrimą vykdant socialinio verslo veiklas. Taip pat nurodoma, kad 
socialinio verslo poveikio matavimas reikalauja tam tikrų įgūdžių, finansinių išteklių ir laiko: 
socialiniams verslams dažnai trūksta komandos narių, turinčių tinkamų žinių ir įgūdžių, fi
nansinių išteklių, kurie leistų samdyti turinčius reikalingų įgūdžių darbuotojus ar apmokėti 
mokymams131. 

Viešosios politikos formuotojai atskirose ES šalyse sudaro sąlygas su(si)kurti palaikymo 
ir paramos struktūroms, palengvinančioms socialinio poveikio matavimą socialiniams vers
lams. Kaip atskleidžiama įvairių ES šalių socialinio verslo ekosistemos tyrimų ataskaitose, 
keliose ES valstybėse yra parengtos priemonės, leidžiančios socialiniams verslams matuoti 
poveikį. Šiose priemonėse pateikiami patarimai, kaip nuosekliai vykdyti socialinio poveikio 
matavimo veiklas pateikiant klausimynus, leidžiančius pasitikrinti, ar teisingai vykdomas so
cialinio poveikio matavimas, ir t. t. Tokie socialinio poveikio matavimo įrankiai parengti ir 
taikomi Olandijoje, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, kitose šalyse, tačiau, kaip teigiama atas
kaitose, socialinis verslas vis dar menkai išnaudoja bendruosius poveikio matavimo ir povei
kio valdymo (angl. impact measurement ir impact management) įrankius132. 

129 Kostilainen, 2019, p. 37.
130 OECD / European commission, 2015; Social enterprises and their ecosystems in Europe. 

Country report: Latvia... 2019, p. 84.
131 Boosting Social Enterprise Development. Good Practice Compendium... 2017, p. 28.
132 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: the Netherlands... 2019, p. 75.
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Socialinio verslo suvokimas, matomumas  
ir žinomumas visuomenėje

Socialinio verslo plėtrai, partnerystei ir bendradarbiavimui su socialinio verslo įmonių 
rėmėjais, viešosiomis įstaigomis ir kitais potencialiais socialinio verslo įmonių socialinio 
kapitalo formuotojais aktualus socialinio verslo žinomumo didinimas. Socialinio verslo ži
nomumo didinimas užtikrina ne tik socialinio verslo įmonių matomumą visuomenėje, bet 
ir socialinio verslo poveikio suvokimą, kuris skatina vartotojus teikti pirmenybę prekėms ar 
paslaugoms su socialine verte. Socialinio poveikio suvokimas reikšmingas ne tik užtikrinti, 
didinti socialinio verslo įmonių paslaugų, produktų paklausą, bet ir skatinti į(si)traukti visus, 
suinteresuotus socialinės gerovės sistema: kuo daugiau asmenų suvokia socialines problemas 
ir prisideda prie jų sprendimo, tuo didesnė visuomenės parama. Informacija apie socialinio 
verslo įmonių veiklą, jų matomumo didinimas formuoja ir socialinio verslo įmonių reputaci
ją, lemia pasitikėjimą jomis visuomenėje. 

Nors socialinis verslas, kaip teigiama, turi ilgametes tradicijas daugumoje ES šalių (šeimy
niniai verslai, bendruomenės bendros veiklos ir pan.), visuomenės supratimas apie tai, kas yra 
socialinis verslas, labai menkas. Problemos, lemiančios menką žinojimą arba net ir neigiamas 
nuostatas apie socialinį verslą, nulemtos ankstesnės patirties. Neigiamas vertinimas neretai su
sijęs su įmonių, sietinų su šia sritimi, veikla, kuri ne visuomet vertinama kaip etiška, kartais jį 
lemia ir tam tikras, dažniausiai sovietinio valdymo laikotarpio patirties suformuotas, palikimas.

Socialinis verslas dažnai neigiamai vertinamas dėl nepakankamai aiškios verslo sąvokos 
(kaip jau buvo minėta anksčiau, nesusipratimus kelia neįprastas žodžių „socialinis“ ir „vers
las“ junginys), neaiškus santykis su socialinėmis įmonėmis, kooperatyvais ir pan. Pavyzdžiui, 
Suomijos socialinio verslo situacijos tyrimas133 atskleidė, kad socialinis verslas nėra žinomas 
Suomijoje, kai kalbama apie socialinį verslą, painiojami skirtingi organizacijų tipai. Kroati
jos socialinio verslo ir jo ekosistemos tyrimo ataskaitoje134 nurodoma, kad visuomenės, o ir 
viešojo sektoriaus bei valdžios atstovų, politikų žinios apie socialinį verslą gana skurdžios, ir 
atkreipiamas dėmesys į tai, kad ganėtinai neigiamos nuostatos apie socialinį verslą siejamos 
su socialinėmis įmonėmis bei kitų socialinių paslaugų teikėjų neigiamu įvaizdžiu bei vertini
mu. Vengrijos socialinio verslo tyrimas135 atskleidė, kad šalyje socialinio verslo terminas yra 
vertinamas labai atsargiai, nes vis dar prisimenama socializmo ideologija ir su tuo laikmečiu 
susijęs įsivaizdavimas, kad socialinių problemų sprendimas, sveikatos apsauga, socialinė rū
pyba turėtų būti valstybės atsakomybė. Neva jei verslo asociacijos ir fondai pradėtų teikti to
kias paslaugas, jie sulauktų visuomenės nepasitikėjimo. Dėl priemonių, skatinančių socialinių 
verslų plėtrą regionuose, socialinio verslo terminas Vengrijoje dažnai siejamas su kooperatyvų 
veikla, kas dėl tam tikro istorinio paveldo taip pat kelia visuomenės nepasitikėjimą – socialis
tinėje santvarkoje vyravę kooperatyvai iki šiol Vengrijoje prisimenami kaip netinkama verslo 
organizavimo forma, dažnai susijusi su valdžios institucijų neskaidria veikla, korupcija136.

133 Kostilainen, 2019, p. 48.
134 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report: Croatia... 2019, p. 84.
135 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Hungary... 2019, p. 88.
136 Ten pat, p. 90.
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Socialinio verslo veiklos populiarumui ir žinomumui itin didelę įtaką daro įvairios vie
šinimo kampanijos, kuriomis skatinama įsigyti socialinio verslo produktų, taip didinant ir 
paties socialinio verslo matomumą ir visuomenės supratimą apie jo vykdomas veiklas. Prie 
socialinio verslo žinomumo prisideda augantis visuomenės, ypač jaunimo, domėjimasis so
cialine atsakomybe, socialinių paslaugų teikimu ir savanoryste. Didinant socialinio verslo 
žinomumą ir supratimą visuomenėje dėmesio verta Jungtinės Karalystės patirtis. Kaip tei
giama Jungtinės Karalystės tyrimo ataskaitoje137, socialinio verslo žinomumas šioje šalyje yra 
menkas, ir tai įvardijama kaip viena iš problemų, su kuriomis susiduria socialiniai verslai. 
Didinant socialinio verslo žinomumą itin svarbios socialinės akcijos, kampanijos, kaip Jung
tinėje Karalystėje vykusi „Buy social“ („Pirk socialinio verslo produktą“)138. Pastebėta, kad 
bendruomenių į(si)traukimas į socialinį verslą, aktyvus verslo organizacijų bendradarbiavi
mas su socialiniu verslu siekiant įtraukti jį į tiekimo ar gamybos grandinę, kuria socialinio 
verslo žinomumą139. Dar vienas aspektas, kuris pastebimas Jungtinėje Karalystėje – jaunimas 
žino, kas yra socialinis verslas ir laiko jį patrauklia verslo forma.

Siekiant didinti socialinio verslo, socialinio verslo įmonių matomumą, žinomumą ES 
valstybėse naudojamos įvairios priemonės – komunikacijos kampanijos, pranešimai žinia
sklaidoje, apdovanojimai, specialios etiketės, nurodančios socialinius produktų, paslaugų, 
jų kuriamo socialinio pokyčio (aplinkosauginio, socialinio) aspektus ir kt. Socialinio verslo, 
socialinių įmonių ženklai, etiketės ir sertifikavimo sistemos nėra ypač paplitusios visoje Eu
ropoje, bet šios priemonės įdiegtos keturiose ES valstybėse: Suomijoje – socialinių įmonių 
ženklas (FSEM), Lenkijoje  – socialinės ekonomikos įmonės sertifikatas ([eS]), Jungtinėje 
Karalystėje – socialinių įmonių ženklas, ir Vokietijoje – ženklas „Wirkt“ arba „It Works“. So
cialinio verslo (įmonių, paslaugų, produktų) ženklinimą turi lydėti ir aktyvi tokio ženklinimo 
viešinimo programa. Pavyzdžiui, 2012 m. atlikus Suomijos socialinių įmonių ženklo žino
mumo tyrimą, nustatyta, kad šis ženklas visuomenėje nežinomas, nors apklausoje dalyvavę 
asmenys pripažino, kad rinkdamiesi produktus jie pirmenybę teiktų socialinio verslo įmonių 
produktams, – informantai nurodė, kad socialiniai aspektai, kuriuos žymi ženklas, svarbūs jų 
pasirinkimui140.

137 Lyon, Stumbutz, Vickers, 2019, p. 66.
138 Ten pat, p. 66.
139 Ten pat, p. 66.
140 European Commission. A map of social enterprises..., 2015.
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A P I B E N D R I N I M A S 

ES situacijos analizė atskleidžia socialinio verslo plėtrai aktualias problemi-
nes sritis: socialinio verslo sampratos formavimąsi, įvairovę atskirose ES valstybėse, 
menką šio verslo specifikos supratimą, paramos socialiniam verslui (ypač finansinės 
paramos) problemas, kurios gali būti aktualios ir kuriant socialiniam verslui palankią 
aplinką Lietuvoje, plėtojant Lietuvos socialinio verslo galimybes. 

Kalbant apie socialinio verslo sampratą išryškinami keli socialinio verslo bruožai: 
socialinis tikslas, kuris suprantamas ne tik kaip esminis veiklos siekis, bet ir atliepia es
mines etines ir moralines vertybes, kuriomis grindžiamas šis verslas. Socialinio verslo 
skiriamasis bruožas – socialinės vertės kūrimas, kuris siejamas tiek su socialinės mi
sijos siekiu, tiek su finansiniu tvarumu, socialiniame versle įgyvendinamu jungiant 
pajamas iš socialinio verslo su pajamomis iš kitų finansavimo šaltinių – vyriausybės 
dotacijų, projektinio finansavimo ar rėmėjų. Socialinis verslas retai kada būna itin pel
ningas, ir tai yra viena iš didžiausių rizikų šio verslo tvarumui. 

Dar viena problema yra socialinio verslo apibrėžtis  – tiek teisinė, tiek bendroji 
(socialinio verslo suvokimas visuomenėje). Socialinio verslo sampratos susiaurinimas 
įvairiuose socialinio verslo veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose gali sumažin
ti socialinio verslo iniciatyvų skaičių ir sumažinti paties socialinio verslo kaip verslo 
patrauklumą, o sampratos išplėtimas gali taip pat turėti neigiamų pasekmių,  – pa
vyzdžiui, socialiniams verslams gali būti priskirti ir tie subjektai, kurie orientuoja savo 
veiklą ne į socialinių problemų sprendimą, bet privatiems komerciniams interesams 
tenkinti. Iššūkių šiam verslui kyla ir dėl visuomenės supratimo, kurį lemia ankstesnė 
patirtis (daugiausia sietina su buvusių sovietinio bloko valstybių patirtimi), išanksti
nės, dažniausiai neigiamos, nuostatos, susijusios su pažeidžiamomis visuomenės gru
pėmis, kurių situacijai spręsti dažnai ir taikomos socialinio verslo veiklos.

Socialinio verslo aplinkos vertinimas ES mastu nurodo galimas šio plėtros 
problemas: 

• Socialinio verslo įmonių polinkis pasikliauti parama viešaisiais finansais (dota
cijomis, subsidijomis, projektiniu/programiniu finansavimu ir kt.).

• Socialiniam verslui prieinama išorės finansinė parama vertintina kaip nepakan
kama dėl galybės priežasčių: skurdžios investuotojų žinios apie socialinį verslą, 
menkas investicinis socialinių įmonių patrauklumas, nedidelės galimybės pa
tikrinti socialinio verslo naudojamų verslo modelių tvarumą ir įvertinti jų daro
mą socialinį poveikį. 

• Menkas socialinio verslo įmonių investicinis patrauklumas. Socialinio verslo 
įmonių investicinį patrauklumą mažina tai, kad yra sudėtinga pasiekti sociali
nio verslo produktų, paslaugų komercinį mastą (būtent dėl orientacijos į socia
linį poveikį, dėl nemokių rinkos dalyvių, paslaugų ir produktų vartotojų ir kt.). 
Kadangi socialinių investicijų sistema dar tik formuojasi, nėra gerosios prakti
kos, galinčios padidinti investavimo į šį verslą patrauklumą.
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• Socialinio verslo veiklos pradžiai finansuoti tinkama smulkiam ir vidutiniam 
verslui teikiama parama, vėliau – reikalinga speciali, veiklos ypatumus atitin
kanti parama. Atlikti tyrimai rodo, kad socialinis verslas linkęs naudoti bankų 
lėšas. 

• Socialiniam verslui trūksta vadybos kompetencijų, kurios itin svarbios užtikri
nant socialinio verslo tvarumą.

• Nepakanka visapusiškų viešosios paramos priemonių, skirtų socialiniam vers
lui, socialinio verslo įmonėms, o jei tokia parama yra teikiama, ji yra fragmen
tiška arba remiasi ad hoc principais.

• Socialinio verslo įmonių finansiniam tvarumui didinti siūlomas dalyvavimas 
viešuosiuose pirkimuose menkai prisideda prie tvarumo  – dalyvauti viešuo
siuose pirkimuose nėra jokių teisinių kliūčių ir šiuo metu, bet nėra sukurta 
socia liniam verslui teikiamų pranašumų ar paskatų, kurios padėtų šioms įmo
nėms konkuruoti ypač dėl kuriamo pozityvaus socialinio poveikio. 

• Pastebima, kad ne visose ES valstybėse socialinio verslo problemos yra tokios 
pat, valstybių situacija yra skirtinga. Pavyzdžiui, palyginus su Šveicarija, kur 
galimybės gauti finansavimą yra didesnės, gauti finansinę parama socialiniam 
verslui Olandijoje, Danijoje yra sudėtinga. 
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Socialinio verslo plėtrą skatinančios aplinkos kūrimą Lietuvoje komplikuoja neaiškus tei
sinis socialinio verslo subjektų statusas. Visų pirma tai neaiškumai, susiję su socialinio verslo 
įmonių teisinio statuso apibrėžtimi. Šiuo metu Lietuvoje pripažįstamos tik socialinės įmonės 
(darbo integracijos įmonės), tačiau Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymo 
projekte numatyta socialinio verslo subjektų kaita ateityje išplečiant socialinio verslo subjektų 
ratą, į jį įtraukiant ir socialinio verslo įmones. O štai šiuo metu Lietuvoje suformuota paramos 
socialiniam verslui sistema taikoma tik socialinėms įmonėms. Teisinio reguliavimo ir finan
savimo aspektais socialinės įmonės ir socialinio verslo įmonės suvokiami kaip skirtingi, nieko 
bendro neturintys subjektai. Užuot buvusios integralia socialinio verslo ekosistemos dalimi 
ir konkuravusios socialinių paslaugų teikimo rinkoje, socialinės įmonės veikia kaip uždara, 
valstybės biudžeto subsidijomis ir lengvatomis palaikoma neįgaliųjų įdarbinimo sistema141.

Lietuvos politikos schemos ir paramos struktūros apima kai kurias finansavimo schemas, 
tiesiogiai skirtas socialinei ekonomikai ir ne pelno organizacijoms. Ne pelno organizacijos 
daugiausia finansuojamos iš valstybės ir savivaldybių teikiamų dotacijų ar konkursų metinė
se programose, pavyzdžiui, „Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa“, „Vaikų 
dienos priežiūros paslaugų programa“ „Centrai“. Šiame tyrime neaptariami reikšmingi, tačiau 
ne nacionaliniai socialinės ekonomikos pelno ir ne pelno organizacijų bei įmonių finansinės 
paramos šaltiniai – ES struktūriniai fondai (pavyzdžiui, LEADER programa), tarptautinės ini
ciatyvos (pavyzdžiui, bendras EEE ir Norvegijos finansinis mechanizmas), nors čia svarbu 
paminėti, kad struktūrinių fondų paramos kontekste socialinio verslo subjektai kaip mažos 
ir vidutinės įmonės (MVĮ) gali pretenduoti į 23 skirtingas paramos formas142. Struktūrinių 
fondų ištekliai labai svarbūs paramos socialinio verslo įmonėms sistemoje, tačiau jų poveikio 
vertinime išskiriami ir neigiami aspektai. Tokia parama formuoja fragmentišką, ad hoc finan
sinę socialinio verslo aplinką, neužtikrina prognozuojamo ilgalaikio socialinio verslo įmonių 
finansinio tvarumo.

Vertinant socialinės ekonomikos situaciją matyti, kad Lietuva priskiriama prie valstybių, 
kuriose socialinės ekonomikos koncepcija beveik nežinoma, – šiai grupei priskiriama Austri
ja, Čekija, Estija, Vokietija ir kt. valstybės143. Lietuvoje socialinės ekonomikos samprata politi
niu lygiu pateikiama Socialinio verslo koncepcijoje (2015), nurodant, kad socialinė ekonomi
ka – tai socialinę ir ekonominę vertę kuriantis nacionalinės ekonomikos sektorius, siekiantis 
patenkinti tuos socialinius ir žmogiškuosius poreikius, kurių netenkina privatus ir viešasis 
sektoriai, bei įvardinant, kad šią ekonomiką sudaro du subsektoriai: 

• ne rinkos subsektorius – tokia ekonominė veikla, kuria siekiama socialinės naudos, 
nemokamai arba ekonominiu požiūriu nereikšmingomis kainomis teikiant paslaugas 
ar prekes tikslinėms socialinėms grupėms;

• rinkos subsektorius – tokia ekonominė veikla, kuria siekiama socialinės naudos, pre
kes ar paslaugas parduodant rinkoje ekonomiškai reikšmingomis kainomis, patiriant 
ekonominę riziką.

141 Viešųjų paslaugų perdavimo..., 2019.
142 European Commission. Social enterprises and... Lithuania, 2018.
143 Ten pat.
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Ne rinkos subsektoriuje veikia pelno nesiekiančios organizacijos, t. y. tokie socialinės eko
nomikos subjektai, kurių veikla atitinka du pagrindinius kriterijus: (1) veiklos tikslas nėra 
pelno siekimas; (2) gaunamas pelnas pagal veiklą reglamentuojančius teisės aktus negali būti 
skirstomas steigėjams ir (arba) veiklos dalyviams.

Lietuvoje pelno nesiekiančioms organizacijoms priskiriamos nevyriausybinės organiza
cijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės, politinės partijos, biudžetinės įstaigos. 
Nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organi
zacijų plėtros įstatyme (XII717) apibrėžiamos kaip nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir 
įstaigų nepriklausomi savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantys 
viešieji juridiniai asmenys, kurių tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos 
tikslų įgyvendinimas. Pagal šį įstatymą verslo ar valstybės institucijų asociacijos, valstybės 
valdomos viešosios įstaigos, politinės partijos, profesinės sąjungos, įvairios bendrijos ir šei
mynos nelaikomos nevyriausybinėmis organizacijomis (2 str.). Būtina pastebėti, kad Lietuvoje 
nesutariama dėl bendrojo nevyriausybinių organizacijų apibrėžimo, nes atskirų organizacijų 
steigimą ir veiklą reguliuojančiuose įstatymuose nenurodytos šių organizacijų sąsajos su ne
vyriausybinėmis organizacijomis, o ne pelno veikla būdinga ir kitoms organizacijoms. NVO 
Lietuvoje tradiciškai laikomos asociacijos, labdaros ir paramos fondai bei dauguma viešųjų 
įstaigų. NVO būdingi tokie požymiai: juridinis asmuo, kuris turi būti nepriklausomas nuo 
valdžios ir valstybės valdymo institucijų (įstatymas numato, kad jei visuotiniame dalyvių su
sirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, tai toks subjektas negali turėti 
daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime), tai
komas pelno neskirstymo principas (gautas pelnas nėra paskirstomas tarp steigėjų, darbuoto
jų ar narių, o investuojamas į pagrindinę įstatuose numatytą veiklą); užtikrinama savivalda ir 
savanoriškumas (laisvas narių įstojimas ir išėjimas); veiklos tikslai siejami su visuomenine ar 
viešąja nauda; šios organizacijos nesiekia valdžios ir tiesioginio dalyvavimo rinkimuose.

Rinkos subsektoriaus identifikavimas yra sudėtingesnis, nes tai nėra nei viešasis, nei vers
lo sektorius; jį galima tapatinti iš esmės su visu privačiuoju sektoriumi144. Todėl svarbiu kri
terijumi, identifikuojančiu šį socialinės ekonomikos subsektorių, tampa ekonominės veiklos 
tikslas – tai socialinės naudos siekis. Šį subsektorių iš esmės apibūdina du esminiai veiklos 
tikslo kriterijai: ekonominės naudos ir socialinio tikslo siekiai. Šių dviejų siekių persipynimas 
formuoja socialinio verslo kryptį.

Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studijoje (2016) nurodoma, kad, nors įvai
riose valstybėse socialinių verslų pagrindinė misija suvokiama kaip visuomeninių ir socialinių 
poreikių tenkinimas, šie verslai gali turėti ir kitų tikslų. Socialinių verslų kriterijų skirtumai 
valstybėse gali atsirasti dėl skirtingų suinteresuotųjų grupių, skirtingos socialinio verslo poli
tikos, savitų socialinio verslo administravimo poreikių. Socialinio verslo subjekto teisinė api
brėžtis formuojama pagal kriterijus, kuriuos valstybė nustato socialiniam verslui (kiek svarbūs 
verslumo, socialinės misijos ir organizacinis kriterijai; kaip, įvertinus jų svarbą, jie apibrėžia
mi). Kartu su socialinio verslo subjekto teisine apibrėžtimi būtina sudaryti šiems subjektams 
tiek atitinkamas veiklos galimybes ir sąlygas, tiek sukurti jų veiklos stebėsenos sistemą.

144 Europos Sąjungos socialinė ekonomika..., 2012.



 3. SOCIALINIS VERSLAS IR JO APLINKA LIETUVOJE 50/

Teisinė socialinio verslo  
subjektų apibrėžtis 

Lietuvai yra būdinga dualistinė arba dvipakopė socialinio verslo subjektų raida. 
2004 m. buvo priimtas Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas (IX2251), ku

riuo sudarytos galimybės Lietuvoje veikti socialinėms įmonėms. Socialinio verslo plėtros Lie
tuvoje galimybių studijoje (2016) teigiama, kad ekonominę atskirtį patiriančių ir pažeidžiamų 
visuomenės grupių integracija į darbo rinką yra viena iš dominuojančių sričių socialiniame 
versle įvairiose užsienio valstybėse (Čekijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir 
kt.). Dažnai šiose valstybėse dėl finansinės valstybės paramos tokioms įmonėms suteikiamas 
savitas statusas ar juridinė forma (pavyzdžiui, Italijoje, Lenkijoje – socialiniai kooperatyvai, 
Prancūzijoje – ekonominės veiklos reintegracijos įmonės ir kt.)145 

Lietuvoje socialinė įmonė gali pasirinkti bet kokią steigimo formą (nėra specialios for
mos skirtos tik tokioms socialinėms įmonėms), gali veikti įvairiose verslo srityse. Lietuvo
je socialinės įmonės grindžiamos atitinkamu teisiniu pripažinimu, jų steigimas palaikomas 
fiskalinėmis paskatomis. Socialinių įmonių įstatymas buvo skirtas spręsti vieną iš aktualių 
socialinių problemų – didinti asmenų su ribotu darbingumu užimtumą. Socialinių įmonių 
įstatymo 2  straipsnyje nustatyta, kad socialinių įmonių tikslas  – įdarbinant šiame įstatyme 
nurodytoms tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, praradusius profesinį ir bendrąjį 
darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rin
koje, skatinti šių asmenų grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją ir mažinti socialinę 
atskirtį. Socialinių įmonių įstatyme reglamentuojami reikalavimai socialinių įmonių statusui 
suteikti ir netekti. Tai: atitiktis smulkaus ir vidutinio verslo subjekto reikalavimams (pagal 
Smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme nustatytas sąlygas), reikalavimų tikslinėms darbuotojų 
grupėms (tokių darbuotojų turi būti ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose 
esančių darbuotojų skaičiaus, bei tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų skai
čius turi būti ne mažesnis kaip keturi), reikalavimų tokios įmonės steigimo tikslams steigimo 
dokumentuose (reikalaujama, kad steigimo tikslu būtų nurodyti ir tikslai, susiję su tikslinėms 
grupėms priklausančių asmenų įdarbinimu, jų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimu bei 
socialine integracija) ir reikalavimų tokios įmonės veiklai tenkinimas (įmonė neturi vykdyti 
veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, patvirtintą Vyriausybės 
ar jos įgaliotos institucijos, arba iš tokios veiklos gautos pajamos neturi sudaryti daugiau kaip 
20 procentų visų įmonės pajamų). 2006 m. pakeitus Socialinių įmonių įstatymą atsisakyta 
reikalavimo, kad socialinė įmonė atitiktų Smulkaus ir vidutinio verslo įstatyme nustatytas są
lygas, keliamas smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. 2015 m. įstatymo pakeitimu tikslinė 
darbuotojų grupė papildyta vyresniais kaip 50 metų asmenimis, teritorinėje darbo biržoje (da
bar – Užimtumo tarnyboje) įsiregistravusiais kaip bedarbiai. 2017 m. įstatymo pakeitimu tokių 
asmenų sąrašas buvo dar labiau išplėstas įtraukiant asmenis, grįžusius iš laisvės atėmimo vie
tų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip šeši mėnesiai, vaiko motiną (įmotę) arba 
tėvą (įtėvį), vaiko globėją arba rūpintoją, vienus auginančius vaiką (įvaikį) iki aštuonerių metų 

145 Socialinio verslo plėtros..., 2016, p. 81.
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arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų; asmenis, priklausomus nuo narkotinių, psichotropinių 
ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigusius psichologinės socialinės ir (ar) profesinės rea
bilitacijos programas ir kt., detalizuojant reikalavimus šiems asmenims. Naujoje Socialinių 
įmonių įstatymo redakcijoje, priimtoje 2019 m. rugsėjo 19 d. Nr. (XIII2427), patikslintos įdar
binamų asmenų tikslinių grupių apibrėžtys, numatyti papildomi reikalavimai tokių asmenų 
įdarbinimui bei darbui socialinėse įmonėse. Šiame dokumente socialinių įmonių statuso su
teikimas ir valstybės paramos teikimas susiejamas su papildomais reikalavimais – nurodo
mas reikalavimas per kalendorinius metus iš veiklos, kuri nėra įtraukta į socialinių įmonių 
neremtinų veiklos rūšių sąrašą, gauti pajamų ne mažiau nei per kalendorinius metus suteikta 
valstybės pagalba, taip pat reikalavimas ne mažiau kaip 75 proc. pelno panaudoti socialinės 
įmonės veiklos tikslams, susijusiems su socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinių gru
pių grįžimo į darbo rinką ir jų socialinės integracijos skatinimu, socialinės atskirties mažini
mu ir pan. Socialinių įmonių įstatyme išskiriama savita socialinių įmonių rūšis – neįgaliųjų 
socialinės įmonės, kurias identifikuoja vienas kriterijus – reikalavimai tikslinėms darbuotojų 
grupėms, jų įdarbinimui.

Akivaizdu, kad socialinėms įmonėms buvo keliami tik tam tikri verslumo, socialiniai kri
terijai (tinkamai nepagrįsti reikalavimais) ir nekeliami specifiniai organizaciniai arba valdymo 
kriterijai. Tačiau 2019 m. Socialinių įmonių įstatymo redakcijoje šioms įmonėms jau keliamas 
pelno reinvestavimo reikalavimas (reikalaujama reinvestuoti 75 proc. pelno), pagrindžiantis 
socialinių kriterijų svarbą, o tai patvirtina šių įmonių įtrauktį į socialinio verslo subjektų eko
sistemą.

Socialinių įmonių veiklos vertinimas (ypač neįgaliųjų socialinių įmonių) susijęs su ak
tyvios darbo rinkos politikos priemonių neįgaliesiems (valstybės remiamu užimtumu; para
ma steigiant naujas darbo vietas, taip pat ir profesine reabilitacija; neformaliu mokymu) įgy
vendinimo vertinimu. Viena vertus, išsakoma kritika dėl valstybės teikiamos paramos šioms 
įmonėms. Teigiama, kad taip iškreipiama rinka: kai veikiančiose socialinėse įmonėse nau
dojami verslo modeliai pritaikomi prie valstybės paramos, jie grindžiami pigia ir valstybės 
subsidijuojama darbo jėga, neplėtojamos verslo inovacijos, todėl palaikant ir plėtojant finan
sinės paramos socialinėms įmonėms programas, jos taps nekonkurencingos ir priklausomos 
nuo valstybės paramos146. Vis dėlto neįgaliųjų socialinių įmonių veikla vertinama teigiamai: 
2012 m. atliktame „Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtros tyrime“ teigiama, kad socialinių 
įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių veikla plečiasi ir įmonių skaičiaus dinamikos rodikliai 
liudija, kad ši priemonė daro teigiamą poveikį neįgaliųjų įdarbinimui147; 2018 m. gruodžio 
10 d. asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ įvertino neįgaliųjų socialines įmones kaip efek
tyvią neįgaliųjų užimtumo priemonę, užtikrinančią augantį neįgaliųjų įdarbinimą, nurodė, 
kad valstybės išlaidų neįgaliųjų įdarbinimui atviroje darbo rinkoje bei socialinėse įmonėse ir 
įdarbintų neįgaliųjų skaičiaus proporcija rodo, kad valstybės pinigai efektyviau panaudojami 
socialinėse įmonėse: atviroje darbo rinkoje valstybė išleidžia 3,5 mln. eurų subsidijuoti 575 ne
įgalių darbuotojų darbo vietas, o socialinėse įmonėse išleidžiama maždaug 8 kartus daugiau, 
tačiau įdarbinama daugiau nei 12 kartų daugiau neįgalių asmenų. Diskusijos politiniu lygiu, 

146 Atskirties grupių įdarbinimo atviroje darbo rinkoje rėmimo koncepcija, 2017.
147 Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių..., 2012.
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įtraukiančios suinteresuotuosius, parodo ne tik socialinių įmonių veiklos svarbą socialinės 
gerovės sistemoje, bet ir šių socialinio verslo subjektų politinio, teisinio, organizacinio regu
liavimo kaitos poreikį – šių įmonių statuso, veiklos sąlygų persvarstymą tiek aktyvios darbo 
rinkos priemonių, tiek socialinio verslo įmonių plėtros kontekste. 

Socialinių įmonių įstatymo pagrindu Lietuvoje buvo taikoma siauroji socialinio verslo 
įmonės samprata, pagal kurią socialinio verslo įmonė buvo suvokiama tik kaip socialinė įmo
nė ir siejama tik su riboto darbingumo asmenų integraciją skatinančiomis įmonėmis, – t. y. 
šioms įmonėms buvo keliamas tik siauros apimties socialinis kriterijus. Būtina pabrėžti, kad 
šiandien situacija pakitusi, ir socialinės įmonėms taikomi svarbiausi socialinio verslo subjek
tus apibrėžiantys kriterijai, – kitaip sakant, socialinės įmonės tapo socialinio verslo sistemos 
dalimi. Iš tiesų šios įmonės yra vienintelis socialinio verslo subjektas, kurio teisinis statusas 
yra apibrėžtas, taip pat sukurta veikianti paramos šiems socialinio verslo subjektams sistema.

Tačiau socialinio verslo subjektų visuma įvairesnė – socialinio verslo įmonės yra platesnio 
spektro, jos nukreiptos spręsti ir kitas socialines, viešąsias problemas. Socialinio verslo įmonės 
gali būti steigiamos ne tik darbo integracijai, bet ir, pavyzdžiui, vietos bendruomenės vys
tymui, aplinkos apsaugai, kultūros plėtrai, etiškam finansų naudojimui skatinti, socialinėms 
paslaugoms teikti ir pan. Tai reiškia, kad socialinės įmonės samprata turėtų būti daug platesnė, 
apimti ne tik darbo integracijos įmones148.

Moderni socialinio verslo subjektų sampratos plėtra Lietuvoje pradėta 2015 m. LR Ūkio 
ministerijai patvirtinus Socialinio verslo koncepciją, kuri vertintina kaip politikos lygmens 
dokumentas patvirtinus Socialinio verslo skatinimo 2015–2017 metų veiksmų planą ir 2016 m. 
LR Ūkio ministerijai patvirtinus Lietuvos socialinio verslo kriterijų rekomendacijas, papildan
čias Socialinio verslo koncepciją. Socialinio verslo koncepcija (toliau – Koncepcija) grindžiama 
Europos Komisijos 2011 m. spalio 25 d. komunikate Nr. (2011) 682 „Socialinio verslo iniciaty
va. Socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų ekonomi
koje“ pateikta nenormine socialinio verslo apibrėžtimi, pagrįsta daugumos ES valstybių narių 
taikomais bendraisiais principais. 

Koncepcijoje socialinis verslas apibrėžiamas kaip verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant 
rinkos mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su socialiniais tikslais ir prioritetais, remia
masi socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis, tai
komos socialinės inovacijos. Koncepcijoje nurodoma, kad socialiniam verslui būdingi trys 
pagrindiniai aspektai, detalizuoti 2016 m. papildant koncepciją LR ūkio ministro įsakymu: 

• Verslumo aspektas (nuolatinė ūkinė komercinė veikla) – nuolatinė komercinė veikla gali 
būti vystoma teikiant paslaugas ir (arba) prekes, skirtas socialinėms reikmėms, arba ga
minant prekes, arba teikiant paslaugas tokiu būdu, kad būtų siekiamas socialinio pobū
džio tikslas. Detalizuojant šį kriterijų nurodoma, kad turi būti vykdoma nuolatinė eko
nominė veikla siekiant pelno ir turi būti sukuriamos darbo vietos. Didžiąją dalį sociali
nio verslo pajamų turi sudaryti rinkos įplaukos (prekių arba paslaugų pardavimas) – taip 
privalu gauti daugiau nei 50 proc. pajamų, išskyrus investicijas į verslo plėtrą. 

• Socialinis aspektas (socialinių tikslų siekimas)  – socialinis tikslas kaip pagrindinis 
tikslas turi būti įtvirtinamas juridinio asmens įstatuose ar kitame įstatymu nustaty

148 Defourny, Nyssens, 2006.
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tame juridinio asmens steigimo dokumente, šį tikslą sudaro išmatuojamas teigiamas 
socialinio verslo poveikis. Detalizuojant šį kriterijų nurodoma, kad socialinių tikslų 
galima siekti bet kuriame socialinio verslo grandinės etape – apsirūpinant ištekliais, 
įdarbinant darbuotojus, kuriant produktus (paslaugas), vykdant rinkodarą ir kt. Nuro
dant, kad socialinis tikslas gali būti identifikuojamas pagal tikslinę auditoriją, numato
ma, kad socialinis verslas atitiks bet vieną požymį: orientacija į asmenis, kurie atskirti 
nuo įvairių visuomenės gyvenimo sričių, yra jautresni socialiniams ir ekonominiams 
iššūkiams ir rizikoms bei turi mažiau išteklių su jais sėkmingai susidoroti; orientacija 
į visuomenę, kai veikla turi didesnį teigiamą poveikį aplinkai, didesnę naudą (pavyz
džiui, mažina pagrindinių ūkio šakų poveikį aplinkai), užtikrina efektyvesnį išteklių 
naudojimą, atliekų tvarkymą, poveikio aplinkai mažinimą, biologinės įvairovės apsau
gą, gyvūnų globą, pasaulio klimato kaitos ir jos padarinių švelninimą, kraštovaizdžio 
apsaugą ir tvarkymą, Lietuvos kultūrinio savitumo išsaugojimą, visuomenės kūrybin
gumo skatinimą, kultūros paslaugų prieinamumo plėtojimą, ligų ir priklausomybių 
prevenciją, pacientų telkimą ir jų teisių gynimą bei tarpusavio pagalbos stiprinimą, 
sveikatos apsaugą, socialinį turizmą, žmogaus teisių ir lygių galimybių gynimą ir už
tikrinimą, bendruomeninių organizacijų veiklą, tenkinančią gyvenamosios vietovės 
bendruomenės viešuosius poreikius, pilietiškumo, patriotiškumo ugdymą, visuome
nės švietimą ir informavimą valstybės gynybos klausimais, paramą socialiniam verslui 
ir nevyriausybinėms organizacijoms, socialinės atskirties mažinimą ir integracijos į 
darbo rinką skatinimą.

• Valdymo aspektas (ribotas pelno paskirstymas, skaidrus valdymas)  – valdoma turi 
būti atskaitingai ir skaidriai, turi būti viešinamas socialinio verslo pelnas, sąžiningai 
nustatomas darbo užmokestis, teikiama pelno reinvestavimo informacija, į valdymą 
įtraukiami suinteresuotieji subjektai ar jų teisėti atstovai, kuriems daro poveikį vyk
doma veikla. Socialinis verslas turi būti nepriklausomas nuo valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų, bei įmonių, įstaigų, organizacijų, kurių pagrindinė veikla orien
tuota ne į socialinių tikslų įgyvendinimą, bet skirta kitiems šių įmonių, įstaigų, orga
nizacijų tikslams įgyvendinti (pavyzdžiui, politinės partijos, religinės bendruomenės 
ir pan.). Didžioji dalis pelno – daugiau nei 50 proc. – turi būti reinvestuojama sociali
niam tikslui įgyvendinti.

Koncepcijoje nurodyta, kad socialinį verslą gali vykdyti tiek pelno siekiančios įmonės, 
numačiusios socialinius veiklos tikslus, tiek pelno nesiekiančios organizacijos, savo veikloje 
taikančios verslo modelius. Socialinis verslas gali būti įvairių teisinių formų: bendrijos, ben
d rovės, kooperatyvai, savitarpio draudimo įmonės, asociacijos, susivienijimai, fondai ir kt. 
Koncepcijoje pripažįstama socialinio verslo modelių įvairovė – atlygintinų paslaugų modelis, 
paslaugų subsidijavimo modelis, užimtumo modelis ir kt., taip pat finansinių išteklių įvairo
vė – ekonominės veiklos pajamos, paskolos, subsidijos, narystės mokesčiai, aukos, nepinigi
niai ištekliai ir kt. 

Klausimų kelia koncepcijoje nurodytas vienareikšmiškas pelno nesiekiančių organizacijų 
priskyrimas socialinio verslo subjektams, nes šios organizacijos nėra verslo subjektai (įmo
nės), jų tiesioginis esminis tikslas nėra verslas, jos nesiekia savitikslės ekonominės naudos. 
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Todėl jos neturėtų būti laikomos socialinio verslo veiklą plėtojančiomis organizacijomis, nes 
šios organizacijos užsiima ne socialinio verslo veikla, o socialine veikla. Atkreipiamas dėme
sys, kad socialinio verslo hibridiškumas neeliminuoja verslumo kaip socialinio verslo subjek
to kriterijaus, – verslumo požymis numato reikalavimą vykdyti nuolatinę ekonominę veiklą 
siekiant pelno, bei reikalavimą, kad didžiąją dalį pajamų sudarytų rinkos įplaukos (daugiau 
nei 50 proc. pajamų, išskyrus investicijas į verslo plėtrą). Pelno nesiekiančių organizacijų stei
gimą, veiklą ir likvidavimą reguliuojančiuose įstatymuose numatyta, kad šios organizacijos be 
socialinės (ar viešąjį interesą tenkinančios) veiklos turi teisę vykdyti ir komercinę veiklą bei 
gauti tokios veiklos pajamas, tačiau jeigu viešąjį interesą tenkinanti veikla sudaro nereikšmin
gą veiklos dalį, laikoma, kad tai neatitinka pelno nesiekiančio vieneto kriterijaus. Tai reiškia, 
kad ne pelno organizacijos turėtų rinktis tik tokį verslo modelį, kuris užtikrintų pelną iš viešą 
interesą tenkinančios veiklos.

Požiūrio į socialinio verslo subjektus, socialinį verslą modernėjimą Lietuvoje skatino so
cialinio verslo plėtros galimybių įžvalgos. Lietuvoje socialinio verslo plėtra aktuali ir kitų, ne 
tik darbo integracinių socialinių problemų sprendimui – socialinio verslo galimybės spren
džiant socialines problemas aktualizuotos spręsti kaimo plėtros socialines problemas – skatin
ti socialinę įtrauktį, mažinti skurdą, didinti užimtumą kaimo vietovėse. Tam Lietuvoje buvo 
panaudotos ES programos LEADER priemonės, padėjusios atsirasti bendruomeniniam (vie
tos veiklos grupės) verslui, turinčiam socialinio verslo potencialą. 

Vadovaudamasi Lietuvos socialinio verslo koncepcija 2017 m. lapkričio 9 d. LR Žemės 
ūkio ministerija, siekdama sklandaus socialinio verslo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos 
kaimo plėtros programą, įgyvendinimo, patvirtino Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gaires (įsakymo Nr. 3D720, pakeitimas 
2017 m. lapkričio 29 d., Nr. 3D764; toliau – Gairės). Gairėse socialinis verslas apibūdinamas 
kaip verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su 
visuomenei naudingais tikslais ir prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo 
ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos. Šiame doku
mente nurodoma, kad socialinis verslas gali būti plėtojamas pasirinktinai pagal vieną ar ke
lis verslo modelius: išorinį, įtrauktinį ar integruotą. Gairėse pateikta bendruomeninio verslo 
(angl. community enterprise) sąvoka, – tai bendruomeninės organizacijos inicijuotas verslas, 
kai pagal kaimo plėtros programą remiama ekonominė veikla vykdoma remiantis socialiai 
atsakingo verslo nuostatomis, o gaunamas pelnas skiriamas bendruomenės veiklai užtikrinti, 
jos aktualioms problemoms spręsti.

Paramos teikimas pagal kaimo plėtros programą (2014–2020 m.) nulemtas reikalavimo 
įvertinti, ar paramos prašantis subjektas atitinka socialinio verslo subjekto statusą pagal Gai
rėse pateikiamus socialinio verslo kriterijus. Atitikčiai nustatyti turi būti pateikiamas vidaus 
procedūrų tvarkos aprašas arba kita dokumento forma, kurioje yra informacija apie socialinio 
verslo kriterijus. Socialinio verslo kriterijai Gairėse nurodomi apibendrintai, jų neišskiriant, 
įtvirtinant bendrą sampratą, kad socialinis verslas siejamas su nuolatine ekonomine veikla, 
kuria turi būti siekiama išmatuojamo teigiamo socialinio poveikio. Tačiau analizuojant Gai
rėse pateikiamus reikalavimus akivaizdu, kad detalizuojami visi socialinio verslo aspektai – 
ekonominiai, socialiniai ir valdymo. Ekonominiai paramos gavėjų socialinio verslo aspektai 
siejami su reikalavimu vykdant nuolatinę ekonominę veiklą iš jos gauti daugiau nei 50 proc. 
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pajamų. Parama, labdara, dovanos, dotacijos, lėšos, gautos iš valstybės ir (arba) savivaldybės 
biudžeto konkurso ir (arba) ne konkurso būdu, skirtos konkretiems projektams finansuoti, 
nelaikomos pajamomis iš ekonominės veiklos. Gairėse įtvirtinti ir socialinio verslo vykdytojo 
veiklos kokybės reikalavimai: paslaugų, suteiktų sprendžiant socialinę problemą ir įgyvendi
nant socialinę misiją, kokybė turi atitikti analogiškų kitų rinkos dalyvių teikiamų paslaugų 
kokybę. Socialiniai aspektai siejami su reikalavimu, kad juridinio asmens dokumentuose būtų 
nurodoma, kokia ekonominė veikla vykdoma, įvardinama tikslinė grupė, socialinio poveikio 
tikslas (socialinė problema, kuri bus sprendžiama, kokiose srityse numatomas socialinis po
veikis), konkretinant socialinį poveikį šiose srityse: užimtumo skatinimo; sveikatos apsaugos; 
švietimo ir prevencijos, – bei atkartojamos Socialinio verslo koncepcijoje įvardytos papildo
mo socialinio poveikio sritys. Gairėse nustatomi reikalavimai socialinio poveikio numatymui 
(planavimui), jo stebėsenai ir matavimui: reikalaujama nustatyti aiškius, pamatuojamus pa
grindinius socialinio poveikio rodiklius, pagal kuriuos bus atliekama nuolatinė (kasmetinė) 
vykdomo socialinio verslo stebėsena ir numatyto socialinio poveikio matavimas; nustatyti 
aiškią socialinio poveikio teritoriją; nurodyti socialinės problemos nustatymo būdą ir mastą 
socialinio poveikio teritorijoje, pagrindžiamą aktualiais statistiniais duomenimis, moksliniais 
tyrimais, kitais oficialiais dokumentais. Gairių prieduose pateikiamos socialinio poveikio 
matavimo skaičiuoklės ir metodinės jų pildymo rekomendacijos, socialinio poveikio plana
vimo ir matavimo rekomendacijos. Gairėse keliami ir socialinės atsakomybės reikalavimai 
socialiniam verslui: vadovautis sąžiningumo, protingumo, naudos visuomenei siekimo, so
cialinio jautrumo, visuotinio gėrio principais; socialinio verslo pripažinimo fakto nenaudoti 
nesąžiningai konkurencijai ir kt. Numatomas reikalavimas reinvestuoti pelną pagal iš anksto 
apibrėžtas pelno paskirstymo procedūras ir taisykles, siekiant pagrindinių ir papildomų socia
linio verslo tikslų bei rodiklių. Reinvestavimas apima ir investicijas į verslo infrastruktūros 
kūrimą, plėtrą, įrangą ar procesus, išskyrus įstatinio kapitalo didinimą, kai tokios investicijos 
gali turėti tiesioginės įtakos geresniems socialinio poveikio rezultatams. Gairėse numatomi 
skirtingi reinvestavimo reikalavimai viešiesiems juridiniams asmenims ir privatiems juridi
niams asmenims: iš viešųjų juridinių asmenų reikalaujama reinvestuoti visą iš ekonominės 
veiklos vykdymo gautą pelną (100 proc.), iš privačių juridinių asmenų – reinvestuoti ne ma
žiau kaip 80 proc. iš ekonominės veiklos vykdymo gauto pelno. Gairėse pateikiami ir reikala
vimai, susiję su socialinio verslo valdymo aspektais: reikalaujama, kad būtų viešai skelbiamas 
pelno paskirstymo dokumentas su visais priedais; kad socialinio verslo subjektas būtų valdo
mas atskaitingai ir skaidriai, vadovaujantis demokratinio valdymo ir partnerystės principais; 
turi būti dokumentuotas suinteresuotųjų dalyvavimo, įtraukimo mastas, jų pareigos priimant 
valdymo sprendimus, turinčius įtakos socialinio poveikio mastui, bei priimamų sprendimų 
galia. Gairėse įtvirtinamas ir socialinio verslo subjektų nepriklausomumas nuo valstybės ir 
savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešojo sektoriaus organizacijų, pabrėžiant jo verslo spren
dimų savarankiškumą. Bet čia nurodoma, kad viešųjų juridinių asmenų vykdomame sociali
niame versle (steigėjo ar dalyvio teisėmis) nepažeisdamos Lietuvos Respublikos nevyriausy
binių organizacijų plėtros įstatymo nuostatų gali dalyvauti savivaldybių ar valstybės instituci
jos. Gairėse nurodoma, kad socialinis verslas gali turėti partnerių, tokiu atveju santykiai tarp 
partnerių aptariami partnerystės (bendradarbiavimo) arba jungtinės veiklos sutartyje, kurioje 
negali būti numatyta socialinio verslo savarankiškumą varžančių nuostatų, pavyzdžiui, kad 
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dėl suteiktos finansinės paramos socialinio verslo atstovai įsipareigoja pirkti iš partnerio pas
laugas ar prekes visus metus, ar pan.

Vis dėlto, nors Gairėse socialinio verslo kriterijai aiškiai detalizuoti, yra sritis, kurioje čia 
pateikiama socialinio verslo subjekto apibrėžtis taikoma itin siaurai – tai Lietuvos kaimo plėt
ros 2014–2020 metų programos priemonės. 

Šiuo metu Lietuvoje situacija nepasikeitusi – dar nepriimtas norminis socialinio verslo 
subjektų apibrėžimas, nedetalizuoti socialinio verslo subjekto kriterijai. Įstatyminiu lygiu tai 
bandoma padaryti: paskutiniajame 2018 m. gruodžio 3 d. LR Seimui pateiktame Lietuvos Res
publikos socialinio verslo plėtros įstatymo projekte (186947(3), toliau – Įstatymo projekte) 
nustatoma, kad socialinio verslo subjekto statuso suteikimas juridiniam asmeniui priklauso 
nuo šių reikalavimų: juridinis asmuo turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė; metinės 
pajamos iš ekonominės veiklos turi sudaryti daugiau nei 50 procentų visų socialinio verslo su
bjekto pajamų; toks juridinis asmuo turi siekti socialinio poveikio; daugiau nei 80 procentų iš 
ekonominės veiklos gauto pelno (jei yra gaunamas pelnas) turi būti skiriama socialiniam po
veikiui; juridinio asmens valdyme turi dalyvauti asmenys, kuriems daro socialinį poveikį so
cialinio verslo subjekto vykdoma veikla, šiems asmenims turi būti sudaryta galimybė pareikšti 
nuomonę ir pateikti pasiūlymų, kaip siekti socialinio poveikio, bei reguliariai susipažinti su 
socialinio poveikio siekimo rezultatais. Socialinio verslo subjekto tikslas siekti socialinio po
veikio turi būti numatytas socialinio verslo subjekto steigimo dokumente. Socialinio poveikio 
turi būti siekiama ir vykdant veiklą, sprendžiančią visuomenės socialines problemas bent vie
noje iš Socialinio verslo koncepcijoje aptartų sričių. Įstatymo projekte nustatyta, kad socia
linio verslo subjektas negali būti: juridinis asmuo, kurį kontroliuoja valstybė ar savivaldybė; 
politinė partija, religinė bendruomenė ar bendrija bei juridinis asmuo, siekiantis vykdyti arba 
vykdantis ekonominę veiklą tokiose srityse kaip sprogmenų gamyba, prekyba ar naudojimas, 
civilinių pirotechnikos priemonių eksportas, importas, įvežimas, išvežimas, platinimas, ga
myba ir naudojimas, karinės technikos ir jos įrangos, ginklų ir amunicijos gamyba ir prekyba, 
alkoholinių gėrimų gamyba, importas ir prekyba, tabako gaminių gamyba, importas ir preky
ba, azartinių lošimų organizavimas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad socialinio verslo įmonėms keliamas reikalavimas daugiau 
kaip 80 procentų iš ekonominės veiklos gauto pelno (jei yra gaunamas pelnas) skirti socia
liniam poveikiui iš socialinio verslo sistemos vėl gali eliminuoti socialines įmones (dalį jų), 
nes Socia linių įmonių įstatymo redakcijoje, priimtoje 2019 m. rugsėjo 19 d. Nr. (XIII2427), 
įtvirtintas reikalavimas ne mažiau kaip 75 proc. pelno panaudoti socialinės įmonės veiklos 
tikslams, susijusiems su socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinių grupių grįžimo į 
darbo rinką ir jų socialinės integracijos skatinimu, socialinės atskirties mažinimu. Tai reiškia, 
kad dalis socia linių įmonių, kurios reinvestuos ne mažiau kaip 75 proc. pelno, bet ne daugiau 
nei 80 proc. pelno, turės socialinių įmonių statusą, bet negalės būti laikomos socialinio verslo 
įmonėmis, o dalis jų, kurios reinvestuos daugiau nei 80 procentų iš ekonominės veiklos gauto 
pelno, tokį statusą turės.

Įstatymo projekte nustatomos dvi socialinio verslo subjektų grupės: 
• Socialinio verslo subjektai, kurių veikla susijusi su socialinio poveikio profesinės in

tegracijos srityje asmenims, atskirtiems nuo įvairių visuomenės gyvenimo sričių, jau
tresniems socialiniams ir ekonominiams iššūkiams bei rizikoms ir turintiems mažiau 
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išteklių minėtoms problemoms savarankiškai išspręsti. Tokių asmenų kategorijos su
konkretinamos įstatymo projekte, kur nurodoma, kad jų turėtų sudaryti ne mažiau 
kaip 50 procentų visų socialinio verslo subjekto darbuotojų. Tačiau šie socialinio vers
lo subjektai nepakeičia Socialinių įmonių įstatyme nurodytų socialinių įmonių. So
cialinių įmonių įstatymas lieka galioti, vadinasi, išlieka ir socialinės įmonės – verslo 
subjektai, dalis kurių pagal Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymo 
projektą negalės būti laikomos socialinio verslo subjektais, jei neatitiks socialinio vers
lo subjektų kriterijų.

• Socialinio verslo subjektai, kurių veikla sprendžia kitas visuomenės socialines proble
mas, įtrauktas į ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą visuomenės socialinių 
problemų sąrašą. Šie socialinio verslo subjektai kreipdamiesi dėl socialinio verslo su
bjekto statuso suteikimo privalo ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka pa
grįsti, kaip prisideda ir (ar) prisidės prie visuomenės socialinių problemų sprendimo 
(3 pav.)
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Socialinio verslo subjekto statusą juridiniam asmeniui jo prašymu ekonomikos ir inovacijų 

ministro nustatyta socialinio verslo subjekto statuso suteikimo ir netekimo tvarka suteikia Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija arba įstaiga neterminuotam laikui, kol juridinis asmuo 
atitinka Įstatymo projekte nustatytus kriterijus. Socialinio verslo subjekto statusas įpareigoja 
socialinio verslo subjektą Įgaliotai institucijai pateikti ekonomikos ir inovacijų ministro nustatytos 
formos ir turinio ataskaitą dėl socialinio verslo subjekto veiklos praėjusiais kalendoriniais metais, 
kuri viešai skelbiama įstaigos interneto svetainėje. 

Įstatymo projekte nustatoma, kad socialinio verslo subjektams gali būti taikomos šios 
skatinimo formos: lengvatinis pelno mokesčio tarifas; išimtys, suteikiančios teisę gauti valstybės ir 
savivaldybių turtą panaudos pagrindais; išimtys, nustatytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme, nustatančios teisę socialinio verslo subjektams dalyvauti rezervuotuose viešuosiuose 
pirkimuose; finansinės paramos priemonės (subsidijos, dotacijos, lengvatinės paskolos ir kt.); 
nefinansinės paramos priemonės (mokymas, informavimas, konsultavimas ir kt.); viešųjų paslaugų 
socialiniam verslui teikimas. Taip pat gali būti teikiamos ir savivaldybių skatinimo formos: vietinių 
rinkliavų lengvatos; teisė gauti savivaldybių turtą panaudos pagrindu; kitos savivaldybių institucijų 
nustatytos skatinimo formos. 

Konkrečios socialinio verslo subjektams siūlomos paramos formos turėtų būti detalizuojamos 
kitų įstatymų, – pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo, Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo 
ir disponavimo juo įstatymo, – pakeitimais.  

Priėmus Socialinio verslo plėtros įstatymą socialinio verslo samprata ir apibrėžimas atitiks 
bendrą Europos lygmens socialinio verslo, socialinio verslo subjekto supratimą. Įstatymas išspręstų 
ir vieną svarbiausių šiandien Lietuvos socialinio verslo subjektų veiklos problemų – institucinio 
pripažinimo trūkumą. Tikimasi, kad bus atkreiptas dėmesys ir į bendros teisinės aplinkos 
suderinamumą, pašalinantį šiuo metu egzistuojančią kelių skirtingų, nors ir susijusių terminų, 
naudojamų socialinio verslo srityje ir reikalingų paaiškinti jų tarpusavio santykį, problemą: 

Socialinio verslo subjekto statusą juridiniam asmeniui jo prašymu ekonomikos ir inovaci
jų ministro nustatyta socialinio verslo subjekto statuso suteikimo ir netekimo tvarka suteikia 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija arba įstaiga neterminuotam laikui, kol 
juridinis asmuo atitinka Įstatymo projekte nustatytus kriterijus. Socialinio verslo subjekto sta
tusas įpareigoja socialinio verslo subjektą Įgaliotai institucijai pateikti ekonomikos ir inovacijų 
ministro nustatytos formos ir turinio ataskaitą dėl socialinio verslo subjekto veiklos praėju
siais kalendoriniais metais, kuri viešai skelbiama įstaigos interneto svetainėje.

Įstatymo projekte nustatoma, kad socialinio verslo subjektams gali būti taikomos šios ska
tinimo formos: lengvatinis pelno mokesčio tarifas; išimtys, suteikiančios teisę gauti valstybės 
ir savivaldybių turtą panaudos pagrindais; išimtys, nustatytos Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatyme, nustatančios teisę socialinio verslo subjektams dalyvauti rezervuotuose vie
šuosiuose pirkimuose; finansinės paramos priemonės (subsidijos, dotacijos, lengvatinės pa
skolos ir kt.); nefinansinės paramos priemonės (mokymas, informavimas, konsultavimas ir 
kt.); viešųjų paslaugų socialiniam verslui teikimas. Taip pat gali būti teikiamos ir savivaldybių 
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skatinimo formos: vietinių rinkliavų lengvatos; teisė gauti savivaldybių turtą panaudos pa
grindu; kitos savivaldybių institucijų nustatytos skatinimo formos.

Konkrečios socialinio verslo subjektams siūlomos paramos formos turėtų būti detalizuo
jamos kitų įstatymų, – pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo, Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, – pakeitimais. 

Priėmus Socialinio verslo plėtros įstatymą socialinio verslo samprata ir apibrėžimas ati
tiks bendrą Europos lygmens socialinio verslo, socialinio verslo subjekto supratimą. Įstaty
mas išspręstų ir vieną svarbiausių šiandien Lietuvos socialinio verslo subjektų veiklos proble
mų – institucinio pripažinimo trūkumą. Tikimasi, kad bus atkreiptas dėmesys ir į bendros 
teisinės aplinkos suderinamumą, pašalinantį šiuo metu egzistuojančią kelių skirtingų, nors 
ir susijusių terminų, naudojamų socialinio verslo srityje ir reikalingų paaiškinti jų tarpusavio 
santykį, problemą: socialinė įmonė149; socialinis verslas150; bendruomenės įmonė, socialinio 
verslo subjektas151. EBPO/ES atliktame tyrime kritikuojamas Socialinio verslo plėtros įstatymo 
projekte įtvirtintas reikalavimas, kad socialinio verslo subjektais gali būti labai mažos, mažos 
arba vidutinės įmonės, teigiant, kad tai apribos didesnių įmonių galimybes veikti sprendžiant 
socialines problemas bei gali lemti įmonių mažėjimą152. Vis dėlto būtina atkreipti dėmesį į tai, 
kad, kaip ir pažymima EBPO/ES atliktame tyrime, išskyrus keletą tarptautinių (pavyzdžiui, 
Raudonasis Kryžius ar Caritas) ar nacionalinių organizacijų (pavyzdžiui, JAVL Norvegijoje), 
socialinės ekonomikos subjektams priskiriamos įmonės ir organizacijos dažniausiai yra ma
žos ir veikia vietos lygmeniu (jų veiklos sritis yra regionas ar konkreti vietovė), o nedidelis 
tokioje įmonėje dirbančiųjų skaičius (mažiau nei 50) lemia nesudėtingas organizacines struk
tūras, yra palankus partnerystei. Matyti, kad socialinio verslo įmonėms keliamas labai mažos, 
mažos arba vidutinės įmonės reikalavimas be šių privalumų užtikrina ir galimybę pretenduoti 
į labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms skiriamą paramą, tačiau atsižvelgiama į visų 
socialinės ekonomikos subjektų kontekstą.

Taigi matyti, kad pateiktame Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymo pro
jekte įtvirtinus socialinio verslo subjekto kriterijus socialinės ekonomikos srityje, Lietuvoje 
formuojama savita socialinės ekonomikos struktūra: ne rinkos sektoriuje socialinės ekono
mikos srityje svarbiausiu veikiančiu subjektu išlieka NVO, rinkos sektoriuje greta socialinių 
įmonių atsiranda ir socialinio verslo įmonės.

 NVO priskyrimo socialinės ekonomikos sričiai Lietuvoje argumentai išdėstyti Lietuvos 
Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme (XII717) (bei Lietuvos Respubli
kos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimo projekte, užregistruotame Lietu
vos Respublikos Seimo kanceliarijoje 2019 m. birželio 18 d., Nr. TAP19566(3), NVO statusą 
susiejant su viešosios naudos kūrimu ar teikimu NVO dalyviams arba visuomenei. Lietuvoje 
ne rinkos socialinės ekonomikos subjektams (NVO) suteikiama rinkos subjekto galimybė, t. y. 

149 Socialinių įmonių įstatymas, 2004.
150 Socialinio verslo koncepcija, 2015, 2016.
151 Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones 

gairės, 2017.
152 OECD. Boosting Social Entrepreneurship..., 2019.
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galima socialinio verslo subjekto transformacija (pagal Lietuvos Respublikos socialinio verslo 
plėtros įstatymo projektą, 1814984(2). Be to, Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros 
įstatymo projekte įtvirtintas reikalavimas, kad socialinio verslo subjektas būtų juridinis as
muo, kuris turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė, nurodo, kad tokiu būdu atskiriami 
rinkos (įmonės) ir ne rinkos (NVO) socialinės ekonomikos subjektai. Iš socialinio verslo su
bjektų eliminuojamos pelno nesiekiančios organizacijos, savo veikloje taikančios verslo mo
delius (ši nuostata buvo įtvirtinta Socialinio verslo koncepcijoje). Tikimasi, kad Lietuvos Res
publikos socialinio verslo plėtros įstatymo projekte neaprėptos galimos probleminės sociali
nio verslo subjektų veiklos sritys bus detalizuojamos įstatymą įgyvendinančiais teisės aktais. 
Tikėtina, kad skirtingi socialinio verslo radimosi „keliai“ – ar socialiniu verslu užsiims įmonė, 
kilusi iš NVO, ar verslo subjektai (įmonės), pasirinkusios socialinį verslą – lems skirtingus 
paramos poreikius. Lenkijos patirtis rodo, kad socialinių įmonių (darbo integracijos įmonių) 
bendrabūvis su kitomis socialinio verslo įmonėmis, jų priskyrimas socialinio verslo sistemai 
yra sudėtingas: socialinės įmonės nepripažįsta savęs kaip vieningos socialinio verslo sekto
riaus dalies153. Taip pat galima ir konkuravimo situacija tarp NVO, siejamų su ne pelno veikla, 
tačiau gaunančių pelną iš savo veiklos, ir socialinio verslo įmonių dėl skirtingų, bet viena kitą 
papildančių socialinę gerovę užtikrinančių veiklų, socialinių problemų sprendimo vaidmenų, 
priskirtų tiek NVO, tiek socialinio verslo įmonėms. Tai reiškia kad socialinio verslo įmonių 
veikla socialinės gerovės sistemoje skatina ir NVO veiklos peržiūrą – mokslininkai atkreipia 
dėmesį ir į mažėjantį finansavimą šioms organizacijoms, vis tiek reikalaujant iš jų veiksmingai 
teikti viešąsias paslaugas ar vykdyti kitą veiklą154. Dar viena problema, į kurią atkreipiamas dė
mesys – tai verslumo (komercinės veiklos, komerciškumo) akcentavimas ir socialinio verslo 
įmonės apibrėžtyje, ir tokios įmonės veikloje; tai gali turėti įtakos viešuosius finansus skirs
tančių institucijų klaidingiems lūkesčiams dėl socialinės veiklos savifinansavimo, kurie lemtų 
socialinių problemų sprendimo finansavimo naštos perkėlimą socialinio verslo įmonėms, jų 
ekonominę veiklą klaidingai laikant vieninteliu tokios veiklos finansavimo šaltiniu, pabrėžiant 
tai kaip nepriklausomybę nuo valstybės, vietos savivaldos. Panaši situacija galima ir Lietuvoje. 

Viešųjų finansų telkimas socialinių problemų sprendimui užtikrina, kad socialinio verslo 
įmonės yra socialinės gerovės sistemos dalis, kad jos nėra įprasti rinkos subjektai. Tik toks 
socialinio verslo konceptualizavimo, legalizavimo, veiklos užtikrinimo būdas neprieštarauja 
tam, kaip socialinis verslas suprantamas Europos Sąjungos lygmeniu. Šiame kontekste reikš
minga ir rinkos katalizatorių veikla kuriant, palaikant ir plečiant Lietuvos socialinio investa
vimo rinką. Šioje srityje konstatuotina pozityvi veikla – Lietuvoje pastebime socialinio vers
lo įmonių rinkos plėtrą, susijusią su planuojamu viešųjų paslaugų teikimo perkėlimu šiems 
subjektams. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad socialinio verslo įmonių poreikiai valstybės 
paramai (tiek finansinei, tiek nefinansinei) turi būti įvertinti ir socialinio verslo įmonių kaip 
verslo įmonių gyvavimo ciklo savitumų kontekste.

Atlikus socialinio verslo situacijos gerosios praktikos užsienio valstybėse tyrimą matyti, 
kad tarp dominuojančių socialiniame versle paslaugų svarbią vietą greta verslo paramos, kon
sultavimo, švietimo paslaugų, aplinkosaugos ir kultūrinės veiklos užima sveikatos ir sveikati

153 European Commission. Social Enterprises and their Ecosystems..., 2016.
154 Johnson, 2000; Reis, Clohesy, 1999.
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nimo, sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos, socialinio darbo paslaugos. Pavyzdžiui, didžioji 
dalis Estijos socialinių įmonių (93 proc.) veikia žmonių sveikatos ir socialiniame sektoriuose 
arba švietimo srityje; svarbiausios socialinių įmonių tikslinės grupės yra socialiai remtini as
menys, kuriems teikiamos integracijos į darbo rinką paslaugos; kita pagrindinė tikslinė gru
pė – vaikai ir pagyvenę žmonės155, Latvijoje nemaža dalis socialinių įmonių užsiima paslaugų 
sektoriumi (ypač teikiančiu socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas) 156 – tai taip pat aktua
lu įvertinti formuojant socialinio verslo plėtros įstatymo įgyvendinimo sistemą.

O kaip atrodo socialinio verslo plėtra socialinių inovacijų skatinimo kontekste? Socialinės 
inovacijos laikomos inovatyviu socialinių problemų sprendimo būdu, socialinę inovaciją api
brėžiant kaip naują, tvarų ir efektyvų sprendimą neatidėliotinoms socialinėms problemoms 
visuomenėje157.

Akivaizdu, kad dėl hibridinės socialinio verslo prigimties, Lietuvoje vykstančios politi
nio, teisinio socialinio verslo reguliavimo, socialinio verslo subjekto apibrėžties kaitos, plė
tojant socialinį verslą rinkos sąlygomis aktualu kurti įgalinančią ir socialinio verslo plėtrą 
palaikančią aplinką, užtikrinančią didesnį socialinio verslo poveikį socialinės gerovės siste
mai Lietuvoje. 

Socialinio verslo finansavimas: 
finansinė parama socialiniam verslui

Analizuojant valstybės finansinę paramą socialinio verslo įmonėms matyti, kad tokia 
parama pagal jos tikslingumą gali būti skirstoma į kelias grupes:

• parama, skirta pelno įmonėms, atitinkančioms atitinkamus kriterijus (pavyzdžiui, 
mažoms ir vidutinės įmonėms (toliau – MVĮ), nevertinant atitikties socialinio verslo 
įmonės kriterijams); 

• parama, skirta socialinei ekonomikai ir ne pelno įmonėms (pavyzdžiui, NVO, neverti
nant jų atitikties socialinio verslo įmonės kriterijams); 

• parama socialinio verslo įmonėms (socialinėms įmonėms ir socialinio verslo įmonėms 
kaip vieningos sistemos dalims). 

Nors tai reiškia, kad Lietuvoje socialinio verslo subjekto teisinį statusą turinčios įmonės 
galės pretenduoti į MVĮ skirtą finansavimą (jei atitinka paramos kriterijus), tačiau tokia vals
tybės finansinė parama nevertinama kaip užtikrinanti socialinio verslo įmonių tvarumą, nes 
socialinio verslo įmonės konkuruoja dėl valstybės paramos su visais paramos sąlygas atitin
kančiais subjektais. Tai taip pat reiškia, kad tik tam tikros teisinės formos socialinės įmonės 
gali pretenduoti į tam tikrą valstybės paramą (pavyzdžiui, MVĮ skirta parama dažniausiai 
pasinaudoja akcinės bendrovės ir individualios įmonės)158. Nors MVĮ taikoma parama labiau

155 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Estonia... 2019, p. 35–36.
156 Social enterprises and their ecosystems in Europe. Country report. Latvia... 2019, p. 48.
157 Licite, GrinbergaZalite, 2018.
158 Ten pat, p. 53.
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siai aktuali socialinio verslo įmonėms, ji gali būti pritaikoma taip vadinamos persidengiančios 
(jungtinės) paramos kontekste derinant šią paramą su išskirtinai socialinio verslo įmonėms 
skirta parama. Tačiau šioje studijoje didžiausias dėmesys skiriamas tiesioginei paramai socia
linio verslo subjektams aptarti. Šiuo metu tiesioginė valstybės parama teikiama tik socialinėms 
įmonėms, galimus paramos kontūrus kitiems socialinio verslo subjektams galima įžvelgti ana
lizuojant Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymo projektą lydinčius kitų teisės 
aktų pakeitimų projektus.

Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatyme (XIII2427) nustatyta, kad valstybė įsta
tymų nustatytomis priemonėmis teikia pagalbą juridiniams asmenims, turintiems socialinės 
įmonės statusą. Šiame įstatyme valstybės pagalba socialinėms įmonėms apibrėžiama subsidijų 
priemonėmis: subsidija darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms; sub
sidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigy
ti ar pritaikyti; subsidija tikslinėms asmenų grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti. 
Socialinių įmonių įstatyme aptarti subsidijų dydžiai, mokėjimo laikotarpiai. Valstybės pagal
ba šioms įmonėms pradedama teikti po 6 mėnesių nuo socialinės įmonės statuso suteikimo, 
pateikus mokėjimo prašymus gauti valstybės paramą; šios įmonės siekdamos paramos turi 
pateikti ataskaitas apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą, pelno panaudoji
mą socialinės įmonės tikslams. Parama priklauso ir nuo reikalavimo, kad socialinė įmonė per 
kalendorinius metus gautų pajamų iš veiklos, kuri nėra įtraukta į socialinių įmonių remtinų 
veiklos rūšių sąrašą, ir šios pajamos negali būti mažesnės negu per kalendorinius metus su
teikta valstybės pagalba. Įstatymas numato ir kitus reikalavimus socialinėms įmonėms, sie
kiančioms valstybės paramos.

Socialinių įmonių įstatymas buvo kelis kartus keičiamas išryškinant socialinės įmonės 
veiklos socialinius aspektus ir mažinant šių įmonių veiklos fiskalines paskatas, griežtinant rei
kalavimus darbo integracijos tikslinėms grupėms, ribojant galimybes piktnaudžiauti valstybės 
parama keičiant įprastas darbo vietas darbo vietomis tikslinėms grupėms. Valstybės paramą 
šioms įmonėms komplikuoja ir tai, kad ji turėtų būti derinama su aktyviomis darbo rinkos 
priemonėmis. Politiniu lygiu atkreipiamas dėmesys, kad reikia platesnio požiūrio į neįgaliųjų 
ir kitų atskirtį patiriančių grupių integraciją į darbo rinką, t. y. siekiama skatinti kurti daugiau 
formų neįgaliųjų integracijai į darbo rinką, šalia šiuo metu jau egzistuojančių – darbo įprastoje 
įmonėje, socialinėje ar neįgaliųjų socialinėje įmonėje ir įsidarbinant pagal užimtumo rėmimo 
programą.

Socialinėms įmonėms papildomai numatyta ir kita valstybės parama: Lietuvos Respubli
kos pelno mokesčio įstatyme (IX675) numatyta, kad juridiniai asmenys, kurių pajamos už jų 
pagamintą produkciją sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų, ir kuriuose dirba 
riboto darbingumo asmenys, gali sumažinti apskaičiuotą pelno mokestį. Jei riboto darbin
gumo asmenų dalis tarp visų dirbančių asmenų yra daugiau kaip 50 proc. – pelno mokestis 
nemokamas, jei 40–50 proc. – pelno mokestis mažinamas 75 proc., jei 30–40 proc. – pelno 
mokestis mažinamas 50  proc., jei tokių asmenų dalis tarp visų dirbančių asmenų yra 20–
30 proc. – pelno mokestis mažinamas 25 proc. (58 str., 16 d., 3 p.).

Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (I1491) socialinėms įmonėms per
kančiosios organizacijos sprendimu gali būti suteikiamos išskirtinės galimybės dalyvauti pir
kimuose, įtvirtinant rezervuotą teisę dalyvauti pirkimuose. Rezervuotų viešųjų pirkimų gali
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mybė buvo perkelta iš ES direktyvos (Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2014/24/ES) 
į Lietuvos nacionalinę teisę. Rezervuota teisė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose reiškia, kad 
perkančioji organizacija gali pirkimo dokumentuose nustatyti sąlygas, sudarančias galimybes 
pirkimuose dalyvauti tik socialinėms įmonėms (taip pat ir neįgaliųjų socialinėms įmonėms), 
taip pat perkančioji organizacija atlikdama supaprastintus pirkimus įpareigojama ne mažiau 
kaip 2 procentus visų per kalendorinius metus atliktų supaprastintų pirkimų vertės rezervuoti 
socialinėms įmonėms, išskyrus atvejus, kai šios įmonės perkančiajai organizacijai reikiamų 
prekių negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka (23 str.). Kartu su Socialinio verslo 
plėtros įstatymo projektu (186947(2)) teikiamame pakeitimų kitiems įstatymams projekte 
siūlomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (I1491, 23 str.) pakeitimas, kuria
me numatyta galimybė supaprastintų pirkimų atveju dalyvauti ir socialinio verslo subjekto 
statusą turintiems juridiniams asmenims. Plečiant socialinio verslo subjektų ratą socialinio 
verslo įmonėms aktuali tampa rezervuota teisė dalyvauti paslaugų pirkimuose. Ji reiškia, kad 
perkančioji organizacija tam tikroms, – sveikatos, socialinėms, kultūros, – paslaugoms, ati
tinkančioms įstatyme įvardytus Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodus, dalyviais pirkimo 
dokumentuose gali numatyti tik tiekėjus, atitinkančius tokias sąlygas kaip: veiklos tikslas yra 
viešosios paslaugos, kurių pelnas naudojamas tik įmonės veiklos tikslams pasiekti, pelnas pa
skirstomas ar perskirstomas tik atsižvelgiant į dalyvavimo įmonės valdyme veiksnius; įmonės 
valdymo ar dalininkų struktūra pagrįsta darbuotojams suteikiamų nuosavybės ar dalyvavi
mo įmonės valdyme teisių principais arba reikalauja aktyvaus darbuotojų, paslaugų gavėjų 
ar suinteresuotų subjektų dalyvavimo įmonės valdyme. Taip pat tokiai įmonei keliamas pa
pildomas reikalavimas, kad perkančioji organizacija neturi būti su šia įmone per paskutinius 
3 metus sudariusi pirkimo sutarties pagal šias sąlygas. 2018 metais jokia valstybės institucija 
rezervuoto pirkimo teisės galimybe nepasinaudojo159. Rezervuota teisė dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose nėra populiari, manoma, kad esminė kliūtis taikyti rezervuotus pirkimus yra pre
cedentų nebuvimas, taip pat ir tai, kad reikalavimai, kuriuos turi atitikti tokio pirkimo tiekėjai, 
yra neaiškiai suformuluoti160. Būtina pastebėti, kad rezervuota pirkimo teise gali naudotis tiek 
socialinio verslo subjektai, tiek socialinės įmonės, tiek NVO.

Lietuvoje yra įdiegta „tvarių viešųjų pirkimų“ koncepcija. Europos Komisija, vertindama 
bendrą Lietuvos viešųjų pirkimų sistemą, ją įvertino aukščiau nei ES vidurkis, šiame verti
nime Lietuvos viešųjų pirkimų sistema vertinama panašiai kaip daug didesnę patirtį viešų
jų pirkimų srityje turinčių valstybių  – Vokietijos, Prancūzijos ir kt., Nepaisant to, kad kai 
kurie viešųjų pirkimų sistemos vertinimo rodikliai įvertinti aukščiausiai, penki iš dvylikos 
rodiklių Lietuvoje yra įvertinti „nepatenkinamai“ (didelė sutarčių dalis sudaryta tik remiantis 
mažiausia kaina, ir nedidelė sutarčių, sudarytų su MVĮ, dalis). Būtent šie rodikliai parodo 
socialinio verslo subjektų padėtį viešuosiuose pirkimuose, nes dauguma socialinių įmonių 
Lietuvoje priklauso MVĮ kategorijai161. EBPO/ES atliktame tyrime atkreipiamas dėmesys į 
trūkumus, kurie trukdo aktyvesniam socialinių įmonių, socialinio verslo subjektų bei NVO 
dalyvavimui viešuosiuose pirkimuose: neproporcingai ilgos ir sudėtingos sutartys, nerealus 

159 Nevyriausybinių organizacijų informacijos..., 2019.
160 Viešųjų paslaugų perdavimo..., 2019.
161 European Commission. The EU Single Market..., 2018.
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trumpas laikas dalyvauti konkurse, didelės sandorių sąnaudos, specifikacijų nelankstumas, 
sprendimų priėmimo kriterijų skaidrumo trūkumas ir kt.162 Minėtina ir tai, kad valstybės ir 
savivaldybių įstaigos nėra priėmusios strateginių sprendimų įsigyti paslaugų iš šių subjektų 
(tiek viešųjų pirkimų būdu, tiek koncesijų ar kitais būdais), trukdis yra ir įsigyjamų paslau
gų standartizavimas163. Socialinio verslo ir socialinių įmonių bei NVO galimybes dalyvauti 
viešuosiuose pirkimuose komplikuoja ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pastebėti 
viešųjų pirkimų sistemos trūkumai, susiję su ilga viešųjų pirkimų trukme, su viešųjų pirkimų 
sistemos sudėtingumu, nepakankamų žinių apie viešųjų pirkimų organizavimą, viešųjų pir
kimų organizavimo specialistų trūkumo, nepakankamos Viešųjų pirkimų tarnybos teikiamos 
metodinės pagalbos, netinkamai pasirinktų mokymų būdų ir formų, neužtikrinančių viešųjų 
pirkimų specialistų mokymų efektyvumo164. Tačiau reikia nepamiršti ir kompetentingų insti
tucijų organizuojamų mokymų, didinančių viešųjų pirkimų gebėjimus, – pavyzdžiui, Valsty
bės kontrolės mokymų apie supaprastintus mažos vertės pirkimus, sutarčių sudarymą, viešųjų 
pirkimų rizikos valdymą, viešųjų pirkimų sutartis, ar Centrinės perkančiosios organizacijos 
(CPO) vykdomų mokymų.

Savita valstybės pagalbos socialinėms įmonėms rūšis yra Lietuvos Respublikos valstybės ir 
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (XII802) numatytos ga
limybės socialinėms įmonėms, turinčioms juridinio asmens statusą, laikinam neatlygintinam 
valdymui ir naudojimui perduoti valstybės ir savivaldybių turtą, jei tokios įmonės pagrindžia, 
kad panaudos pagrindais prašomas suteikti turtas reikalingas vykdomai veiklai ir turto nau
dojimo paskirtis atitinka socialinės įmonės veiklos sritis ir tikslus, nustatytus steigimo doku
mentuose, ir kad socialinės įmonės veiklos rezultatai užtikrina naudą visuomenei ar jos daliai 
(14 str.). Ilgalaikis materialusis turtas socialinėms įmonėms gali būti perduotas panaudos teise 
ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Socialinės įmonės 
panaudos sutartimi yra įpareigojamos naudoti savo lėšas perduoto nekilnojamojo daikto ei
namajam ir statinio kapitaliniam remontui, kito ilgalaikio materialiojo turto remontui atlikti, 
apmokėti visas turto išlaikymo išlaidas, apdrausti gaunamą ilgalaikį materialųjį turtą ir kt. 
Tačiau 2019 m. liepos 25 d. priėmus šio įstatymo pakeitimus situacija pasikeitė – nuo 2019 m. 
spalio 10 d. įstatymo pakeitimais patikslinta savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir dis
ponavimo tvarka, sumažintas subjektų, kuriems valstybės ir savivaldybių turtas gali būti per
duotas valdyti ir naudotis, skaičius: teisę šį turtą valdyti ir naudotis patikėjimo teise (10 str.), 
panaudos teise (14 str.) turės biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos (viešojo sektoriaus subjek
tai pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą), egzilio sąlygomis 
veikiančios aukštosios mokyklos, asociacijos bei labdaros ir paramos fondai (veikiantys su 
tikslu spręsti socialines problemas) (4 str.). Socialinio verslo subjektams tokia teisė Valstybės 
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimuose nebenu
matoma. Tačiau kartu su Socialinio verslo plėtros įstatymo projektu (186947(2) teikiamame 
pakeitimų kitiems įstatymams projekte yra siūlomas Lietuvos Respublikos valstybės ir savi
valdybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII729 14 straipsnio 

162 OECD, Boosting Social Entrepreneurship... Lithuania, 2019.
163 European Commission. Social enterprises and... Lithuania, 2018.
164 Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimas..., 2018.
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pakeitimas numatant galimybę valstybės ir savivaldybės turto panaudos teises suteikti ir so
cialinės įmonės ir (arba) socialinio verslo subjekto statusą turintiems juridiniams asmenims.

2018 m. gruodžio 3 d. LR Seimui pateiktame Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėt
ros įstatymo projekte (186947(2), toliau – Įstatymo projekte) numatyta, kad socialinio verslo 
subjektams gali būti teikiamos tokios valstybinio skatinimo formos: 

• Teisė gauti valstybės turtą panaudos pagrindu; 
• Rezervuota teisė dalyvauti pirkimuose, nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirki

mų įstatyme; 
• Viešųjų paslaugų socialiniam verslui teikimas Įgaliotoje įstaigoje, verslo inkubatoriuo

se, verslo informacijos centruose, mokslo ir technologijų parkuose ir kituose juridi
niuose asmenyse, kurių steigimo dokumentuose nustatytas šių paslaugų teikimas; 

• Skatinimo priemonės, numatytos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo 
plėtros įstatyme (8 str.). 
■ Finansinės priemonės: dalinis ar visiškas palūkanų dengimas, tam tikrų išlaidų 

(steigimo, tyrimų, garantijų mokesčių, kredito draudimo įmokų, sertifikavimo (re
gistravimo), atitikties įvertinimo ir kitų) kompensavimas, subsidijos, dotacijos ir 
skatinamosios finansinės priemonės, labai mažų, lengvatinių (t. y. palankesnėmis 
sąlygomis nei siūloma komercinėje paskolų rinkoje) ir kitų paskolų arba kitos prie
monės. 

■ Nefinansinės priemonės: informavimas ir (ar) konsultavimas socialinio verslo su
bjektui aktualiais klausimais, mokymo, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo, 
metodinės paslaugos, patalpų, techninės ir biuro įrangos nuoma šias patalpas nuo
mojančiam socialinio verslo subjektui.

■ Savivaldybių skatinimo formos: vietinių rinkliavų lengvatos; teisė gauti savivaldy
bių turtą panaudos pagrindu; kitos savivaldybių institucijų nustatytos skatinimo 
formos.

Matyti, kad nėra aiškaus teisinio reguliavimo apibrėžiant santykius tarp šiame įstatymo 
projekte išskiriamų socialinio verslo subjektų ir Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įsta
tyme išskiriamų socialinio verslo subjektų – socialinių įmonių (darbo integracijos įmonių). 
Tikėtina, kad dalis socialinio verslo subjektų galės pretenduoti į pajamų mokesčio lengvatas, 
numatytas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme (IX675), jei atitiks nustatytus kri
terijus (pajamos už pačių pagamintą produkciją sudarys daugiau kaip 50 procentų visų gau
tų pajamų, ir juose dirba riboto darbingumo asmenys), nes šie kriterijai kaip apibūdinantys 
socialinio verslo subjektą nurodomi tiek Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatyme, 
tiek Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymo projekte. Dalis socialinio verslo 
įmonių, atitinkančių kitus socialinio verslo subjekto kriterijus pagal Lietuvos Respublikos so
cialinio verslo plėtros įstatymo projektą, tokios lengvatos neturės.

Pagal šiuo metu esantį teisinį socialinių įmonių reguliavimą ir planuojamą socialinio 
verslo įmonių teisinį reguliavimą finansinės valstybės paramos skirtumai šiems subjektams 
išlieka, tačiau atsiranda ir valstybės finansinės paramos persidengimo galimybės, nes: dalis 
socialinių įmonių galės pretenduoti į socialinio verslo įmonės statusą ir joms skirtą paramą, o 
dalis socialinio verslo įmonių, kurių tikslas – asmenų integracija skatinant numatytą asmenų 
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arba jų grupių užimtumą, galės pretenduoti ir į dalį socialinėms įmonėms numatytos paramos 
(1 lentelė).

1 lentelė. Valstybės parama socialinėms įmonėms ir socialinio verslo įmonėms (pagal Lietuvos 
Respublikos socialinių įmonių įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymo 
projektą ir jį lydinčius įstatymų pakeitimų projektus)

Socialinė įmonė Socialinio verslo įmonė

Pelno mokesčio lengvatos. Pelno mokesčio lengvatos daliai įmonių, kuriose 
pajamos už pačių pagamintą produkciją sudarys 
daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų, ir jose 
dirbs riboto darbingumo asmenys.

Skatinimo priemonės, numatytos Lietuvos Respubli
kos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Skatinimo priemonės, numatytos Lietuvos Respubli
kos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Parama pagal socialines programas, finansuojamas 
valstybės biudžeto ir pinigų fondų lėšomis.

Parama pagal socialines programas, finansuojamas 
valstybės biudžeto ir pinigų fondų lėšomis.

Savivaldybių skatinimo formos: vietinių rinkliavų 
lengvatos; teisė gauti savivaldybių turtą panaudos 
pagrindu; kitos savivaldybių institucijų nustatytos 
skatinimo formos daliai socialinių įmonių, kurios 
atitiks socialinio verslo įmonės reikalavimus.

Savivaldybių skatinimo formos: vietinių rinkliavų 
lengvatos; teisė gauti savivaldybių turtą panaudos 
pagrindu; kitos savivaldybių institucijų nustatytos 
skatinimo formos.

Subsidijos (darbo užmokesčiui, valstybinio sociali
nio draudimo įmokoms, neįgalių darbuotojų darbo 
vietoms įsteigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms 
įsigyti ar pritaikyti tikslinėms asmenų grupėms pri
klausantiems darbuotojams mokyti), taip pat papil
domos subsidijos (neįgalių darbuotojų darbo aplin
kai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti, 
administracinėms ir transporto išlaidoms, asistento 
(gestų kalbos vertėjo) išlaidoms).

Subsidijos (darbo užmokesčiui, valstybinio sociali
nio draudimo įmokoms, neįgalių darbuotojų darbo 
vietoms įsteigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms 
įsigyti ar pritaikyti tikslinėms asmenų grupėms pri
klausantiems darbuotojams mokyti), taip pat papil
domos subsidijos (neįgalių darbuotojų darbo aplin
kai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti, 
administracinėms ir transporto išlaidoms, asisten
to (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms) daliai įmonių, 
kuriose dirbs riboto darbingumo asmenys, ir kurios 
atitiks socialinių įmonių kriterijus.

Rezervuota teisė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Rezervuota teisė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Gauti valstybės ir savivaldybės turto panaudos teises. Gauti valstybės ir savivaldybės turto panaudos teises. 

Finansinės priemonės: dalinis ar visiškas palūkanų 
dengimas, tam tikrų išlaidų (steigimo, tyrimų, ga
rantijų mokesčių, kredito draudimo įmokų, sertifi
kavimo (registravimo), atitikties įvertinimo ir kitų) 
kompensavimas, subsidijos, dotacijos ir skatinamo
sios finansinės priemonės, labai mažų, lengvatinių 
(t. y. palankesnėmis sąlygomis nei siūloma komer
cinėje paskolų rinkoje) ir kitų paskolų, arba kitos 
priemonės daliai socialinių įmonių, kurios atitiks 
socialinio verslo įmonės reikalavimus.

Finansinės priemonės: dalinis ar visiškas palūkanų 
dengimas, tam tikrų išlaidų (steigimo, tyrimų, ga
rantijų mokesčių, kredito draudimo įmokų, sertifi
kavimo (registravimo), atitikties įvertinimo ir kitų) 
kompensavimas, subsidijos, dotacijos ir skatinamo
sios finansinės priemonės, labai mažų, lengvatinių 
(t. y. palankesnėmis sąlygomis, nei siūloma komer
cinėje paskolų rinkoje) ir kitų paskolų, arba kitos 
priemonės. 
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Besiformuojančią Lietuvos socialinio verslo sistemą atitinka ir Lietuvos socialinio inves
tavimo rinka. Lietuvos socialinio investavimo rinka vertinama kaip ankstyvosios stadijos rin
ka, todėl čia neveikia rizikos pasidalijimo mechanizmai, sudarantys sąlygas ir suteikiantys 
garantijas investuotojams, teikiantiems paramą socialinio verslo įmonėms, o tai reiškia, kad 
Lietuvos socialinio investavimo rinka praktiškai yra radimosi stadijoje. EBPO tyrime įvardi
nami trys kritiniai socialinio investavimo rinkos Lietuvoje veiksniai: ribotos socialinio verslo 
įmonių finansavimo priemonės, kurios lemia ir ribotą jų paklausą; investuotojų nepasitikė
jimas socialinio verslo modeliu, mažinantis finansavimo teikimą; specializuotų tarpininkų, 
kurie palengvintų socialinio verslo įmonių ir investuotojų sąveiką, užtikrintų funkcinių so
cialinių investicijų srautus, trūkumas165. EBPO/ES Lietuvos socialinio verslo įmonių veiklai 
užtikrinti rekomenduoja sukurti specialų fondą, kuris visą įmonių gyvavimo ciklą tenkintų 
socialinių įmonių poreikius; fondui būtų pavedama kurti įvairias programas, padedančias 
socialinėms įmonėms pradėti veiklą (apimančias tiek finansines priemones, tiek kitą verslo 
plėtros paramą), užtikrinti platesnę partnerystę su vietos bendruomenėmis ir fondais; fondui 
būtų sudaromos galimybės pasinaudoti ir įvairiais privačiais finansiniais šaltiniais166. 

Socialinio investavimo rinkos trūkumus galima kompensuoti užtikrinant, kad socialinio 
verslo įmonėms būtų prieinama MVĮ teikiama parama, įskaitant bankų paskolas ir garantijas 
(pavyzdžiui, socialinio verslo galimybės pasinaudoti INVEGA paslaugomis). INVEGA yra 
valstybės įsteigta finansų įstaiga, kurios pagrindiniai veiklos tikslai  – teikti finansines pas
laugas, įgyvendinti ir administruoti finansines bei kitokio pobūdžio verslo finansavimo prie
mones; INVEGA vykdo NPĮ funkcijas smulkiojo ir vidutinio verslo ir ūkio subjektų veiklos 
pradžios, vykdymo ir plėtros srityse, įskaitant inovacijas; čia teikiamos garantijos, panašios į 
valstybės garantijas, kredito įstaigoms, siekiant išspręsti kredito įstaigai nepatrauklaus ar ne
pakankamo užstato problemą (pavyzdžiui, INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grą
žinimą kredito įstaigai iki 80 proc., teikia individualias garantijas, eksporto kredito garantijas 
ir kt.). INVEGA yra įsteigusi patronuojamąją (dukterinę) įmonę UAB „Kofinansavimas“, kuri 
užsiima rizikos kapitalo fondų steigimu ir valdymu, rizikos kapitalo investavimu bei investi
cinėmis ir finansinėmis konsultacijomis. UAB „Kofinansavimas“ valdo viešąjį rizikos kapitalo 
fondą „Koinvesticinis fondas“, kuriuo siekiama vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti 
naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir tokiu būdu suteikti platesnį kapitalo prieinamumą 
naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų 
siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis. Lengvatines paskolas per AB banką „Citadele“ 
ir UAB „Medicinos bankas“ teikia ir Atviras kreditų fondas 2 (AKF2), kuris sudaro palankias 
sąlygas gauti finansavimą verslo projektams įgyvendinti, ypač pirmuose plėtros etapuose. Tik 
įsteigtas verslas (iki 1 metų) gali pasiskolinti lėšų savo veiklos pradžiai ir plėtrai, pavyzdžiui, 
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdo finansavimo priemonę „Verslumo skatinimas 
2014–2020“, pagal šią priemonę verslo paskolas išduoda LKU grupės kredito unijos (tačiau 
ši priemonė nefinansuoja tam tikrų verslo sektorių, taikomi apribojimai dėl įmonės veiklos 
laikotarpio, savininko amžiaus, o ir pats procesas savo terminais ir rizikos vertinimu panašus į 
bankinį skolinimo procesą). Norintiems pasinaudoti šių fondų parama teikiamos nemokamos 

165 OECD (2019), Boosting Social Entrepreneurship... Lithuania, 2019.
166 Ten pat.
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individualios konsultacijos dėl verslo plano parengimo ir įgyvendinimo. Verslo subjektai (taip 
pat ir socialinio verslo įmonės) gali pasinaudoti ir Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo įmo
nių teikiamomis finansinėmis paslaugomis (pavyzdžiui, OpenCircleCapital investuoja į Lietu
voje kuriamus ir plėtojamus startuolius bei naujas kuriamas technologijas ir jų komercializa
vimą; fondo investicijos siekia iki 3 milijonų eurų ir skiriamos labai mažų, mažų ir vidutinių 
Lietuvos įmonių akciniam kapitalui; PracticaVentureCapital investuoja į ankstyvos stadijos 
(angl. seed, startup) ir vėlesnės stadijos jau veikiančių bendrovių verslo plėtros projektus iki 
3 mln. eurų į nuosavybės (įmonės akcijos) ir pusiau nuosavybės (konvertuojama skola ir pan.) 
kapitalą; Lietuvos verslo angelų tinklas (Lithuanian Business Angels Network – Litban) vieni
ja verslininkus, kurie sukaupę verslo patirties ir lėšų bei investuoja į įmones esant dar labai 
ankstyvai stadijai. Jie neretai prisideda prie projekto ne tik finansiškai, bet ir savo patirtimi bei 
ryšiais ir kt. Svarbu ir tai, kad fondų teikiamas finansavimas apima MVĮ poreikius įvairiuose 
jų gyvavimo ciklo etapuose; finansinius fondus gali panaudoti ir investuotojai, orientuoti į 
socialinio verslo įmones. Tačiau Lietuvos verslumo situacijos analizė rodo, kad 2018 m. ma
žėjo skolinimas labai smulkiam verslui (turinčiam iki 10 darbuotojų), skolinimas mažoms ir 
vidutinėms (nuo 10 iki 249 darbuotojų) įmonėms tą patį laikotarpį didėjo167, tai įspėja apie 
smulkių socialinio verslo subjektų finansavimo šaltinių susitraukimo grėsmę. Vienu svarbiau
sių socialinės verslininkystės plėtros trukdžių laikomas finansinės inžinerijos instrumentų ir 
mikrokreditų, tiesiogiai skirtų socialinio verslo subjektams, trūkumas168.

Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studijoje (2016) rekomenduojama apsvarstyti 
galimybes sukurti socialinio verslo pradžiai skirtą priemonę, – pavyzdžiui, „socialinio verslo 
pradžios krepšelį“, – kuri užtikrintų galimybes pradedančiajam socialinio verslo subjektui tiek 
gauti lėšų pradinėms investicijoms, tiek konsultacines paslaugas, – arba sukurti atskirą priemo
nę, nukreiptą į Lietuvos NVO sektoriaus potencialo tapti socialinio verslo subjektais stiprinimą, 
kuri būtų naudinga suformuojant pradinį veiklos kapitalą, vykdant partnerystės projektus su 
tradiciniu verslu bei užtikrinant valstybės paramą socialinio verslumo „startui“ 169. 

EBPO/ES Lietuvos socialinio verslo įmonių veiklai užtikrinti rekomenduoja sukurti rin
kos katalizatorių Lietuvos socialinio investavimo rinkos plėtrai, kuris galėtų būti grindžiamas 
esamos struktūros, pavyzdžiui, „Versli Lietuva“, naudojimu ir plėtra. Kuriant rinkos katali
zatorių svarbu išsamiai įvertinti dabartinę padėtį ir socialinio investavimo rinkos poreikius, 
išnagrinėti galimybę išplėsti esamus finansavimo šaltinius, didinti informuotumą apie hibri
dinį socialinių įmonių pobūdį. Taip pat svarbu sudaryti socialinio verslo įmonėms galimybes 
naudotis ne tik MVĮ, bet ir ne pelno organizacijoms skirtais finansavimo šaltiniais170. Rinkos 
katalizatoriaus veikla leistų aptikti tiek teisinio socialinio verslo reguliavimo spragas, kompli
kuojančias socialinio verslo įmonių kūrimą, veiklą bei jos plėtrą, tiek socialinio verslo finan
savimo spragas, rodančias ribotą socialinio verslo įmonių finansavimo schemų prieinamumą 
ar įvairovę. Tiek EBPO/ES ekspertų Lietuvai rekomenduojamas specialus fondas, tiek rinkos 
katalizatorius sudarytų Lietuvos socialinio verslo finansinės ekosistemos branduolį, leistų 

167 Verslumo tendencijos Lietuvoje..., 2019.
168 European Commission. Social enterprises and... Lithuania, 2018.
169 Socialinio verslo plėtros..., 2016, p. 214.
170 OECD. Boosting Social Entrepreneurship... Lithuania, 2019.
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nustatyti aktualius socialinio verslo įmonių finansavimo poreikius, užtikrintų specializuotų 
finansuotojų prieinamumą ir skatintų finansuotojų norą remti socialinį verslą. Socialinio vers
lo finansinei ekosistemai pravartus ir socialinio verslo įmonių rinkos žemėlapių sudarymas. 
Pavyzdžiui, Škotijoje įmonė „Social Investment Scotland“, atlikusi socialinio verslo rinkos 
vertinimą pagal geografiją ir veiklos sritį, nustatė tarpininkus, teikiančius paslaugas socialinio 
verslo įmonėms, ir sukūrė socialinio verslo duomenų bazę171, aprėpiančią paslaugų sociali
niam verslui sistemą, įtraukiančią specializuotų pasaugų teikėjus – konsultantus, teisininkus 
ir buhalterius, – padedančius socialinio verslo įmonėms kurtis ir plėtoti finansinio tvarumo, 
organizacinio atsparumo ir socialinio poveikio vertinimo gebėjimus.

Plečiant socialinio verslo subjektų rinką Lietuvoje svarstomos viešųjų paslaugų perdavimo 
socialinio verslo subjektams galimybės. Pastebima, kad Lietuvoje iki 85 proc. valstybės išlaidų 
tenka viešųjų ir administracinių paslaugų teikimui172. Pagrindinis viešųjų paslaugų perdavimo 
socialiniam verslui privalumas yra kaštų panaudojimo efektyvumas  – privatus sektorius, so
cialinis verslas veikia efektyviau, jo veikla orientuota į rezultatą, nes susiduriama su bankroto 
rizika, kuri viešajam sektoriui neaktuali173. Lietuvoje atlikti tyrimai parodė, kad savivaldybės ne
pajėgios patenkinti tam tikrų viešųjų paslaugų paklausos, dažniausiai – naujų paslaugų, kurių 
dar neteikia savivaldybės kontroliuojama biudžetinė ar kt. įstaiga. Ypač tai aktualu regioninėms 
savivaldybėms, kai rajono socialinė infrastruktūra nebepatenkina išaugusio paslaugų poreikio. 
Dar vienas veiksnys, skatinantis viešųjų paslaugų perdavimą socialiniam verslui – savivaldybės 
nepajėgios identifikuoti socialinių paslaugų poreikio174. 2017 m. Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos atliktame tyrime apžvelgus NVO vaidmenį teikiant viešąsias paslaugas nustatyta, kad 
79 proc. apklaustų savivaldybių ir 77 proc. apklaustų NVO (60 proc. apklausoje dalyvavusiųjų 
teikė viešąsias paslaugas) nurodė, kad NVO instituciniai pajėgumai teikti viešąsias paslaugas – 
pakankami. Be to, apklaustos NVO parodė didelį aktyvumą teikdamos viešąsias paslaugas ir 
padidino pajėgumus teikti jas tvariai. Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad šiuo metu Lietuvoje 
tas pačias paslaugas skirtingose savivaldybėse teikia skirtingi subjektai: socialinis verslas, NVO, 
religinės bendruomenės ar privatus verslas. Tai rodo išplėtotą konkurencinę socialinio verslo 
subjektų veiklos teikiant viešąsias paslaugas aplinką. 

Didžioji dalis perduotų viešųjų paslaugų yra socialinės paslaugos: bendruomeninio tipo, 
kompleksinės paslaugos ir kitos175. Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studijoje 
(2016) pastebėta, kad socialinio verslo veiklos ir jų spektras glaudžiai susijęs su socialinių 
paslaugų sektoriumi, ir laikomasi nuomonės, kad viešųjų paslaugų perdavimo tikslinga siek
ti tokiose srityse: socialinėje, kultūros ir švietimo bei aplinkosaugos srityse. Tačiau, atsižvel
giant į valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų teikiamų viešųjų paslaugų perdavimo 
socialiniam verslui galimybes, siūloma apsiriboti socialinėmis paslaugomis176. Todėl vertinant 
viešųjų (socialinių) paslaugų perdavimo socialinio verslo subjektams galimybes yra aktuali 

171 Social Investment Scotland..., 2018.
172 Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų..., 2019.
173 Viešųjų paslaugų perdavimo..., 2019.
174 Ten pat.
175 Viešųjų paslaugų perdavimo..., 2019.
176 Socialinio verslo plėtros..., 2016, p. 80, p. 107–108.
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viešosios paslaugos (taip pat ir socialinės paslaugos) samprata, apibrėžianti socialinio verslo 
rinkos plėtros potencialą.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (VIII1234) apibrėžiamos admi
nistracinės ir viešosios paslaugos bei numatoma galimybė šias paslaugas teikti ne tik valstybės 
ar savivaldybių kontroliuojamiems juridiniams asmenims, bet ir kitiems asmenims. Šiame 
įstatyme viešoji paslauga apibūdinama kaip veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, 
mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas, t. y. viešoji paslauga apibūdi
nama per konkrečias sritis („statiška“ viešosios paslaugos samprata), jos turinys nėra viena
reikšmiškas ir aiškus. Viešųjų paslaugų katalogas konkretinamas Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos administruojamame viešųjų paslaugų kataloge (PASIS). Tačiau Lietuvos 
Respublikos valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje nėra bendro viešosios paslau
gos sąvokos suvokimo, o internetinis portalas „Lietuvos paslaugų katalogas“ veikia netinka
mai ir ne visu pajėgumu, informacinėje sistemoje nėra išsamių duomenų apie paslaugas177. 
Teigiama, kad Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintas „statiškas“ 
viešosios paslaugos apibrėžimas patogus valstybės institucijoms, remiantis tokio apibrėžimo 
pagrindu paslaugos tampa tipinės ir menkai orientuotos į paslaugos gavėjų specifinius po
reikius. Todėl perspektyvesne reikėtų laikyti „dinamišką“ viešosios paslaugos apibrėžtį, pagal 
kurią viešoji paslauga būtų suvokiama kaip tam tikrą laiką finansuojamas projektas – atitin
kamos institucijos administruojamas ir bent iš dalies finansuojamas socialinių intervencijų 
planas, kuriame numatomas, aprašomas ir įvertinamas siūlomas gėris bei apskaičiuojami 
įgyvendinimo kaštai178. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (X493) socialinės 
paslaugos apibrėžiamos kaip paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl 
amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba 
praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu 
ir dalyvauti visuomenės gyvenime (3str. 1d.). Socialinės paslaugos yra dviejų rūšių: bendro
sios (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrinės paslaugos, 
transporto organizavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais 
ir avalyne bei kitos paslaugos), specialiosios (socialinė priežiūra  – pagalba į namus, socia
linių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo bei kitos paslaugos; socialinė 
globa – dienos, trumpalaikė, ilgalaikė kompleksinė pagalba). Už socialinių paslaugų teikimą 
joms priskirtose teritorijose atsako savivaldybės, kurias įstatymas įpareigoja viešuosius pirki
mus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka pirkti socialines paslaugas savo teritorijos 
gyventojams, jos gali teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, 
naudojimą ir disponavimą, nustatyta tvarka perduoti savivaldybei priklausančias patalpas so
cialinių paslaugų įstaigoms panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, 
bei yra įpareigotos rūpintis socialinių paslaugų įstaigomis, užtikrina jų funkcionavimą, rengia 
ir įgyvendina savivaldybės socialinių paslaugų priemones ir kt. Tokiu būdu šiame įstatyme 
numatyta galimybė socialinėms paslaugoms teikti pasitelkti kitus subjektus, įskaitant socia
linio verslo įmones. Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studijoje (2016) pastebima, 
kad atliekant tyrimą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamų viešųjų paslaugų 

177 Ar pasirengta priimti sprendimus..., 2017.
178 Viešųjų paslaugų perdavimo..., 2019.



 3. SOCIALINIS VERSLAS IR JO APLINKA LIETUVOJE 70/

perdavimo NVO, tradiciniam verslui arba socialiniam verslui lygis buvo labai žemas179. 2018 
metais Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (NIPC), atlikęs visų 
Lietuvos 60 savivaldybių biudžetų analizes, taip pat Nacionalinio valstybės biudžeto ir jo pa
skirstymo tarp LR Seimo, LR Vyriausybės ir jos 14 ministerijų ir įstaigų analizę, nustatė, kad 
savivaldybėse viešųjų paslaugų perdavimas NVO siekia 7 proc.180.

Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad dauguma tyrime dalyvavusių savivaldybių atstovų teigia
mai vertina viešųjų paslaugų perdavimą socialinio verslo subjektams: beveik 66 proc. apklaustų
jų mano, kad socialinio verslo įtraukimas teikiant socialines paslaugas galėtų padidinti paslaugų 
kokybę, nes pačios savivaldybės negali teikti visų reikalingų paslaugų (tai nurodė 62,1 proc. ap
klaustųjų). Tyrimo duomenys atskleidžia, kad būtų tikslinga socialiniam verslui perduoti įvairias 
socialines paslaugas: vaikų užimtumo, asmens higienos, senelių dienos centrų paslaugas, psi
chosocialinės pagalbos, neįgaliųjų asmenų slaugos ir kitas socialines paslaugas181. 

Sėkmingam viešųjų paslaugų perdavimui trūksta ne tik aiškios teisinės aplinkos, bet ir 
stiprių socialinių verslų, kuriems būtų galima perduoti viešąsias paslaugas. Aktualios ir finan
savimo priemonės, potencialių viešųjų (ypač socialinių) paslaugų teikimą reikšmingai paska
tintų tinkama ir kuo paprastesnė teisinė bazė, mokymai tiek savivaldybių darbuotojams, tiek 
potencialiems paslaugų teikėjams, tinkamas finansavimas, patalpų suteikimas veikloms vyk
dyti, viešinimas bei palankesnės sąlygos vystyti smulkųjį verslą. Taip pat atkreipiamas dėme
sys ir į tai, kad socialiniams verslams trūksta kompetencijos dalyvauti viešųjų pirkimų proce
se, socialinis verslas susiduria su ribotu finansavimu administracinėms ir išlaikymo išlaidoms 
dengti182. Socialinių paslaugų perkėlimo trūkumai atliktame tyrime siejami su abejonėmis, 
kad ilgainiui išaugs šių paslaugų teikimo kaina, taip pat matoma grėsmė, kad socialiniai verslai 
gali atsisakyti teikti paslaugas specialiuosius poreikius turintiems „sudėtingesniems“ paslaugų 
gavėjams ir pasirinkti lengvesnius atvejus siekdami išvengti sunkių (angl. cherry-picking mo
delis)183. Kitų valstybių patirtis rodo, kad socialinių paslaugų perdavimas kitiems subjektams 
nepanaikina savivaldybių pareigos užtikrinti socialinių paslaugų teikimą jo reikalingiems su
bjektams, – t. y. tiems, kurių nepasiekia socialinis verslas. Todėl savivaldybei gali tekti sun
kiausi, daugiausia pastangų ir laiko reikalaujantys atvejai, be to, atidavusi paslaugų teikimą 
savivaldybė liktų iš esmės vien tik sutarčių administratore ir sutarčių rizikos valdytoja, o tai 
lemtų administracinių išteklių mažėjimo tikimybę, siekį mažinti administracinį darbą, admi
nistravimo sąnaudų mažėjimą susiejant su kompleksinių, stambių pasiūlymų protegavimu.

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ įtvirtintas siekis, kad viešasis sektorius teik
tų tik tas viešąsias paslaugas, kurių negali teikti NVO, bendruomeninės organizacijos ir verslo 
įmonės. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu (Nr. 1482) patvir
tinta 2014–2020 metų Nacionalinės pažangos programa numato, kad iki 2020 m. ne mažiau 
kaip 15 proc. savivaldybių viešųjų paslaugų turi būti perduota bendruomenėms, NVO ar pri
vačiam sektoriui. Įgyvendinant šiuos siekius Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 

179 Socialinio verslo plėtros..., 2016, p. 204.
180 Nevyriausybinių organizacijų informacijos..., 2019.
181 Ten pat.
182 Ten pat.
183 Ten pat.
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ministerijoje sudaryta darbo grupė 2018 m. pabaigoje parengė Rekomendacijas dėl laipsniško 
viešųjų paslaugų perdavimo socialinio verslo subjektams modelių (toliau – Rekomendacijos). 
Rekomendacijos nustato valstybės ir savivaldybių institucijoms rekomenduojamus viešųjų 
paslaugų teikimo perdavimo socialinio verslo subjektams būdus. Pagrindinis tokių paslau
gų perdavimo būdas – viešieji pirkimai. Rekomendacijose viešųjų paslaugų teikimo perdavi
mui patariama pasirinkti skelbiamų derybų viešųjų pirkimų vykdymo būdą, kuomet pirkimo 
dokumentuose nurodomi tik siekiami tikslai, poveikio rezultatai ir abstraktus teisės aktuose 
nurodytų paslaugų aprašymas. Kitas viešųjų paslaugų perdavimo būdas siejamas su krepšelių 
principo, kuris Lietuvoje veikia švietimo, sveikatos, kultūros srityse, taikymu paslaugų finan
savimui. Šio principo esmė  – vienam paslaugos gavėjo vienetui nustatoma fiksuota pinigų 
suma, kuri dotacijų būdu paskirstoma pagal paslaugos gavėjo vienetų skaičių; paslaugų teikė
jai iš institucijos gauna tiek krepšelių, kiek paslaugų yra suteikę. Dar vienas rekomenduojamas 
viešųjų paslaugų perdavimo būdas – apmokėjimas už šias paslaugas konkursinio finansavimo 
būdu, t. y. pirmiausia organizuojama paslaugų teikėjų atranka pagal jų teikiamas paraiškas, 
atitinkančias konkurso nuostatus ir kriterijus, pagal konkurso nuostatuose įvardintus kriteri
jus atrenkami geriausi teikėjai gauna numatytą finansavimą ribotam laikui (dažniausiai – vie
neriems metams) arba konkrečiai konkurso idėjai įgyvendinti. Rekomenduojamos ir finan-
savimo sutartys, kurios taikomos finansuojant viešąsias paslaugas, vykdant viešųjų paslaugų 
programas. Tokiu atveju savivaldybė teikiamas paslaugas finansuoja tiesiogiai sudarydama 
finansavimo sutartis su licencijuotais paslaugų teikėjais. Tiek viešieji pirkimai, tiek krepšelių 
sistema, tiek konkursinis finansavimas prieinami daugeliui paslaugų teikėjų – verslo, viešųjų 
subjektų, NVO, o tai reiškia, kad visi šie subjektai konkuruos tarpusavyje. Akivaizdu, kad kon
kurencijos skatinimas remiantis vien finansiniais kriterijais yra nepalankus socialinio verslo 
subjektams. Visų tipų paslaugų teikėjams sudarant vienodas konkuravimo sąlygas neatsižvel
giant į jų teikiamą bendrą naudą mažinamos socialinio verslo subjektų galimybės konkuruoti, 
o taip pat ir jų vaidmuo diegiant socialines inovacijas. 

Rekomendacijose pristatant viešojo ir privataus sektorių partnerystės galimybių panau
dojimą viešųjų paslaugų perdavimui aptariami šie būdai: 

• Koncesija – viešojo sektoriaus subjekto leidimas privataus sektoriaus subjektui teikti 
viešąsias paslaugas prisiimant su šia veikla susijusią riziką, teises ir pareigas, privataus 
ūkio subjekto atlyginimą sudaro viešojo sektoriaus subjekto mokamas atlyginimas bei 
pajamos už viešųjų paslaugų teikimą;

• Valdžios ir privataus sektoriaus subjektų partnerystė – pagal valdžios ir privataus subjektų 
partnerystės sutartį privatus subjektas investuoja į valdžios subjekto funkcijoms priskir
tas veiklos sritis, šiai veiklai vykdyti reikalingą valstybės arba savivaldybės turtą ir vykdo 
atitinkamą veiklą, už kurią privačiam subjektui atlyginimą sumoka valdžios subjektas;

• Mišraus kapitalo įmonių steigimas – institucinė viešojo ir privataus sektorių partne
rystė, kai konkrečiai veiklai vykdyti steigiamas mišraus kapitalo juridinis asmuo, ir 
valstybės ar savivaldybių turtas investuojamas kaip viešojo sektoriaus įnašas į bendros 
įmonės kapitalą.

Laipsniško viešųjų paslaugų perdavimo socialinio verslo subjektams modelių svarba ir 
pritaikymas socialinio verslo subjektų veikloje reikalauja šių subjektų diskusijų ir aptarimo.
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Nefinansinė parama socialinio verslo subjektams,  
socialinio poveikio matavimas, socialinio verslo 
subjektų statistika

Kita, nefinansinė parama socialinio verslo subjektams Lietuvoje pirmiausia teikiama kaip 
parama verslo subjektams, – t. y. socialinio verslo įmonės gali naudotis valstybės verslo su
bjektams teikiama parama. Valstybės parama verslo įmonėms, apimanti tiek finansinę, tiek 
nefinansinę paramą, apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įsta
tyme (VIII935). Šiame įstatyme numatytos tokios nefinansinės verslo rėmimo priemonės: 
administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimas verslo informaciniuose cent
ruose, verslo inkubatoriuose, mokslo ir technologijų parkuose ir kituose juridiniuose asmeny
se, kurių steigimo dokumentuose nustatytas šių paslaugų teikimas. Viešaisiais ištekliais, kurie 
apima ir ES fondus, finansuojama nefinansinė parama leidžia socialinio verslo subjektams dėl 
paramos verslo konsultavimui kreiptis į: Verslo konsultantas LT – verslininkai, labai mažos, 
mažos ir vidutinės įmonės, veikiantys ne ilgiau kaip trejus metus, gali kreiptis dėl 2000 eurų 
verslo konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius; Eco konsultantas LT – labai mažos, 
mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis dėl 4000 eurų efektyvesnio išteklių naudojimo, gamti
nių resursų tausojimo konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius, Expo konsultantas 
LT – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis dėl 4000 eurų eksporto konsultacijų 
išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius. Socialinio verslo subjektams verslo steigimo ir verslo 
plėtros parama šiuo metu teikiama tik kaip parama verslo įmonėms, pavyzdžiui, Verslumas 
LT28, Verslumas FP29, Tarptautiškumas LT30, Expo Konsultantas LT31, E-verslas LT32, Dizai-
nas LT33, tačiau nuo 2015 m. veikia ir verslo inkubatorius, padedantis socialinėms įmonėms 
konsoliduoti savo verslo modelį. Konsultacijos verslui, kuriomis gali pasinaudoti ir socialinio 
verslo subjektai, teikiamos ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įsteigtoje agentūroje „Versli 
Lietuva“, „Startup Lithuania“ renginiai ir konsultacijos startuoliams, galimybės pasinaudoti 
bendradarbystės centrais „Spiečius“ Alytuje, Šiauliuose, Tauragėje, Panevėžyje ir Klaipėdoje, 
galimybė įmonėms padengti dalį savo darbuotojų mokymų išlaidų (Kompetencijų vaučeris), 
galimybė konsultuotis su patyrusiais verslininkais (Verslo mentorių tinklas), verslo informa
cijos centruose, turizmo ir verslo informacijos centruose, verslininkų namuose, verslo inku
batoriuose, ekonominėse ar regiono plėtros agentūrose, mokslo ir technologijų parkuose184. 
Socialinio verslo subjektai turi galimybes pasinaudoti ir bendros paskirties erdvėmis, įsikū
rusiomis dideliuose biurų pastatuose (pavyzdžiui, „Workland“, „Uma“ , „B Easy“ , „Monday“, 
„Regus ParkTown“( bei specializuotomis, skirtingų industrijų profesionalus vienijančiomis 
erdvėmis, įsikūrusiomis atskiruose objektuose – „Rise Vilnius“, „Pakrantė“, „NVO Avilys, Vil
niaus technologijų parkas, „Fridge“, „WorkInn“. Tačiau būtina pastebėti, kad labai smulkios 
ir smulkios įmonės, turinčios nuo 0 iki 9 darbuotojų, Lietuvoje sudaro daugiau nei 80 proc. 
visų veikiančių įmonių185, o tai rodo didelę konkurenciją socialinio verslo įmonėms naudo

184 Verslo inkubatoriai, informaciniai centrai. Lietuvos verslo paramos agentūra. http://lvpa.lt/lt/
versloinkubatoriaiinformaciniaicentrai.

185 Verslumo tendencijos Lietuvoje..., 2019.
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jantis valstybės finansuojamomis paslaugomis. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad NVO 
ir socialinio verslo sektoriui reikia specialių konsultacijų – ir ypač supažindinti su įvairiomis 
paramos verslui galimybėmis. Verslo subjektams, pasirinkusiems socialinio verslo kryptį, ak-
tualios su socialiniais aspektais susijusios konsultacijos, o jų trūksta. Valstybės finansuojami 
verslo inkubatoriai neturi užtektinai galimybių ir kompetencijų specialioms konsultacijoms 
socialinio verslo subjektams186.

Lietuvos socialinio verslo sistemoje savo veikla šiuo metu išsiskiria socialines įmones vie-
nijantys dariniai: Lietuvos socialinių įmonių asociacija, Socialinių įmonių asociacija „Kylanti 
gervė“, Socialinių įmonių asociacija, Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga, Dirbančių neįga-
liųjų asociacija ir kt. Svarbu pastebėti, kad socialinės įmonės turi savo uždarą ekosistemą, skė-
tinės jų organizacijos atstovauja tik šių įmonių interesus187. Tačiau plečiantis socialinio verslo 
ekosistemai atsiranda nauji veikėjai, sudarantys galimybes bendradarbiauti, socialiniam vers-
lui teikiantys nefinansinę paramą, kaip antai Socialinio verslo forumas SUMMIT, socialinio 
verslo ir inovacijų festivalis BiZzZ, Change Makers On organizuojami C’MON hakatonai ir 
„C’MON boost camp“ stovyklos, Reach for Change socialinio verslo akseleratoriai ir inkuba-
torius, organizuojamos tarptautinės konferencijos, skirtos aktualiems socialinio verslo klau-
simams aptarti, „Geri norai LT“ organizuojami socialinių verslininkų pusryčiai, ES socialinio 
fondo finansuojami projektai „Kurk lokaliai“, „Įgūdžių laboratorija“ ir kiti.

Analizuojant nefinansinę paramą socialiniam verslui pastebėta, kad mažoka socialinio 
verslo inkubatorių bei tarpdalykinės paramos, trūksta paramos sutarčių sudarymo, verslo val-
dymo kokybei gerinti, nepakankama prieiga prie infrastruktūros, pasigendama ir tikslingai į 
socialinį verslą orientuotos viešųjų pirkimų paramos188. Lietuvoje neužtikrinamas ryšių ko-
ordinavimas tarp suinteresuotųjų  – trūksta paramos socialinių įmonių bendradarbiavimui 
ir partnerystei, paramos tinklų, specialiai pritaikytų socialinėms įmonėms, taip pat tinklų, 
jungiančių investuotojus, mentorius ir rėmėjus su socialiniais verslininkais.

Socialinio verslo žinomumas Lietuvoje nėra didelis. 2017 m. atnaujintoje VšĮ „Versli Lie-
tuva“ interneto svetainėje paskelbta informacija apie geriausius socialinio verslo pavyzdžius 
pasaulyje ir sėkmingiausius Lietuvos socialinio verslo verslus189. 

Socialinio poveikio matavimas

Lietuvoje nėra visuotinai taikomos rekomenduojamos specialios socialinio poveikio ver-
tinimo metodikos (dėl nedidelės socialinio verslo subjektų veiklos patirties), rekomenduoja-
ma socialinio verslo veiklos ir socialinį poveikį vertinti taikant kaštų-naudos analizės meto-
dą; taip pat socialinio poveikio vertinimui taikyti du indikatorius: socialinio verslo subjektų 
sukurtų ar išsaugotų darbo vietų skaičius; socialinių paslaugų teikimui ir socialinių paslaugų 
įgyvendinimui iš pelno skiriamų lėšų suma. 

186 European Commission. Social enterprises and... Lithuania, 2018.
187 Ten pat, 2018.
188 Ten pat, 2018.
189 Socialinis verslas. Versli Lietuva. https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/socialinisverslas/
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Lietuvoje yra bandymų matuoti socialinį poveikį: ES fondų, skatinusių kurti socia linius 
verslus ir paremti socialines iniciatyvas, lėšomis vykdyto „Skalvijos“ kino centro sociali-
nio-edukacinio projekto socialinio poveikio matavimas190; Reach for change inkubatoriaus 
dalyviai naudoja tarptautinės organizacijos sukurtus įrankius, padedančius planuoti ir matuo-
ti socialinį poveikį, tarptautiniai renginiai, kurių metu kalbama apie socialinį poveikį ir jo ma-
tavimo praktikas, kaip antai „Geri norai LT“ organizuojamos tarptautinės konferencijos „So-
What“191, Britų Tarybos Lietuvoje finansuoti projektai – Socifaction, kurių metu, pasitelkus 
Jungtinėje Karalystėje veikiančios organizacijos (https://www.goodfinance.org.uk) metodiką.  

Lietuvoje sukurtos ir diegiamos kelios priemonės, leidžiančios matuoti socialinį poveikį: 
„Verslios Lietuvos“ suburtos ekspertų grupės parengtos socialinio poveikio matavimo gairės, 
priemonės LEADER pareiškėjams „Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos priemones gairės“, kuriose apibrėžiama ir socialinio poveikio 
bei teigiamo socialinio poveikio matavimo samprata. Taip pat šiose gairėse yra reikalavimas, 
kad projektų pareiškėjai aiškiai suformuluotų siekiamą socialinį poveikį ir nustatytų rodi-
klius, leidžiančius matuoti socialinį poveikį, įsipareigotų projekto vykdymo metu kartą per 
metus matuoti socialinį poveikį. Šis dokumentas rodo, kad vertinami kiekybiniai rodikliai, 
teigiant, kad kokybiniai rodikliai tik sustiprina kiekybinius rodiklius192. Verta pastebėti, kad  
LEADER programos reikalavimuose įtvirtintas socialinio poveikio matavimas pateikiamas 
kaip įsipareigojimas teikiant paraiškas, o jo rezultatai pristatomi teikiant veiklos ataskaitas. 
Šios socialinio verslo skatinimo priemonės pagal LEADER programą skirtos skatinti socia-
linius verslus kurtis regionuose, kaimo bendruomenėse. Tokia situacija yra tipiška daugelyje 
šalių, nes socialinis poveikis ir jo matavimas dažnai suvokiami kaip priemonė, įrodanti socia-
linio verslo efektyvumą, teikiamą naudą ir dažnai reikalaujama ataskaitų formose193. Tačiau 
socialinis poveikis, ypač jei socialinio verslo organizacijos savo veikloje remiasi pokyčių te-
orijos (angl. Theory of change) nuostatomis, įvardijančiomis socialinio verslo kaip socialinio 
pokyčio kūrimo prigimtį, turėtų pačios nusistatyti siekiamą socialinį pokytį, jo siekti vykdo-
momis veiklomis ir jį matuoti. 

Bet socialinio poveikio matavimas yra sudėtingas ir laiko bei žmogiškųjų bei finansinių 
išteklių reikalaujantis procesas, kuriam socialinis verslas dažnai neturi galimybių ir sąlygų, 
reikiamų kompetencijų. Todėl dažnai socialinis pokytis įrodomas pateikiant kiekybinę in-
formaciją apie naudos gavėjų skaičius, suteiktų paslaugų skaičių ir kainas, kas tik iš dalies 
atspindi socialinį pokytį. Kaip teigiama Lietuvos socialinio verslo situacijos vystymo apžval-
goje194, nors Vyriausybė yra parengusi socialinio poveikio, jo matavimo ir ataskaitų formas ir 

190 Informacijos apie tyrimą galima rasti čia: Giedrė Kvieskienė. Sumanioji edukacija – socialinėms 
industrijoms Socialinis ugdymas / Sumanioji edukacija Social Education / Smart Education 2015, 
t. 41, Nr. 2, p. 5–16.

191 Vilniuje vykusi konferencja „SoWhat“, 2018.
192 Boosting Social Enterpreneurship and Social Enterprise Development in Lithuania. In depth – 

policy review... 2019, p. 38.
193 Kodėl ir kaip matuoti socialinio verslo poveikį? Interviu su Marku Richardsonu. Bernardinai.lt, 

2018-11-12.
194 Boosting Social Enterpreneurship and Social Enterprise Development in Lithuania. In depth – 

policy review... 2019, psl. 38–39.
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reikalavimus, kol kas socialinio poveikio matavimas Lietuvoje yra vystymosi stadijoje. Dažnai 
skirtingos socialinio poveikio interpretacijos, galimybės taikyti skirtingus socialinio poveikio 
metodus kuria sumaištį. Egzistuoja ir tam tikras nesusikalbėjimas tarp socialinių verslininkų 
ir suinteresuotųjų dėl socialinio poveikio įrodymų. Ir dėl šios, ir dėl kitų priežasčių, ir ypač dėl 
to, kad socialinis verslas Lietuvoje yra vis dar steigimosi etape, socialinis verslas vertina ne so
cialinio poveikio matavimo privalumus ir galimybes, išryškinančias socialinio verslo naudą, 
bet trūkumus ir problemas, kurias sukuria reikalavimas matuoti socialinį poveikį, mat verčia 
besisteigiančias, veiklą pradedančias socialinio verslo įmones skirti dėmesį ne socialinio vers
lo veikloms vykdyti ir vystyti, bet matavimams, kurie, kaip matyti socialiniams verslininkams, 
neįdomūs tiems, kurie jų reikalauja195.

Socialinio verslo statistika Lietuvoje

Lietuvoje socialinio verslo statistikos rinkimas ir analizė yra komplikuotas procesas, nes 
Lietuvoje socialinio verslumo ekosistemą sudaro įvairios struktūros – nėra įstatymo lygmeniu 
įtvirtinto socialinio verslo subjekto apibrėžimo, socialiniu verslu užsiima socialinės įmonės, 
dalis NVO, juo gali užsiimti ir tradicinio verslo subjektai, taip pat randasi ir socialinio verslo 
subjektai. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo minis
terijos duomenimis Lietuvoje veikia 176 socialinės įmonės, 59 iš jų yra neįgaliųjų socialinės 
įmonės196. Neįgaliųjų socialinės įmonės vykdo 54 skirtingų rūšių veiklą, dauguma įmonių vyk
do keletą susijusių veiklų, dauguma neįgaliųjų socialinių įmonių (61,1 proc.) teikia paslaugas. 
Lietuvos socialinės įmonės dažniausiai sutelktos didžiuosiuose miestuose ir aplink juos – Vil
niaus apskrityje (38 proc.), Kauno apskrityje (22 proc.) ir Klaipėdos apskrityje (12 proc.)197. 
VšĮ „Versli Lietuva“ duomenimis 2018 m. pradžioje šalyje veikė 62 įmonės, kurios gali būti 
priskirtos socialinio verslo įmonėms. Realus NVO skaičius Lietuvoje nežinomas. Dauguma 
nevyriausybinių organizacijų ir asociacijų neatitinka NVO apibrėžimo teisės aktuose, todėl 
sunku atskirti NVO pagal teisines formas ar veiklos rūšis (nevyriausybinės organizacijos, 
verslo aljansai, profesinės organizacijos ir kiti). Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir 
paramos centro (NIPC) NVO duomenų bazėje fiksuojamos 1669 NVO. NVO iniciatyva veikia 
tinklalapis https://nvoatlasas.lt/, kuriame fiksuojamos 2109 NVO. Statistikos departamento 
duomenys rodo, kad 2018 m. Lietuvoje buvo 1712 asociacijos, 70 fondų ir 1694 valstybinės 
įmonės198.

195 Boosting Social Enterpreneurship and Social Enterprise Development in Lithuania. In depth – 
policy review... 2019, p. 39.

196 Socialinių įmonių sąrašas. Užimtumo tarnyba prie LR SADM, 2019; https://www.ldb.lt/
Informacija/PaslaugosDarbdaviams/Puslapiai/soc_imones_sarasas.aspx

197 Statistikos departamentas, 2018.
198 Statistikos departamentas, 2018.
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A  P  I  B  E  N  D  R  I  N  I  M  A  S

Lietuvos besiformuojančios socialinio verslo aplinkos analizė atskleidžia sociali
nio verslo plėtrai aktualias problemines sritis Lietuvoje: pasigendama įstatyminės 
socialinio verslo subjekto apibrėžties, įstatyminio paramos socialiniam verslui siste
mos apibrėžimo – mokesčių, finansinės ir nefinansinės valstybės pagalbos, valstybės 
ar savivaldybės turto naudojimo, atsiskaitymo už suteiktą pagalbą taisyklių (situacija 
pasikeis priėmus jau įstatymo leidėjo svarstytus atitinkamo įstatymo projektus) ir šios 
paramos sistemos sukūrimo. 

•	 Vertinant planuojamą valstybės paramos sistemą socialinio verslo įmonėms ir 
susiklosčiusią paramos sistemą socialinėms įmonėms, matyti ne tik šių paramos 
sistemų skirtumas, bet ir sanklota.

•		 Vertinant planuojamą valstybės paramos socialiniam verslui sistemą, nurodo
ma, kad paramą socialinio verslo įmonėms smulkaus ir vidutinio verslo sektoriui 
teikiamomis paramos galimybėmis reikėtų papildyti specialia socialinio verslo 
poreikius atitinkančia parama.

•		 Paramos socialinio verslo įmonėms sistemoje numatomos finansinės paramos 
galimybės (dalinis ar visiškas palūkanų dengimas, tam tikrų išlaidų (steigimo, ty
rimų, garantijų mokesčių, kredito draudimo įmokų, sertifikavimo (registravimo), 
atitikties įvertinimo ir kitų) kompensavimas, subsidijos, dotacijos ir kt.) turi būti 
derinamos su socialinio verslo įmonių komercinės veiklos stiprinimu sudarant 
galimybes šioms įmonėms įgyti gebėjimų generuoti pajamų srautus. Todėl tokia 
valstybės parama turėtų būti siejama tiek su socialinio verslo įmonės gyvavimo 
ciklu, tiek su įmonės socialinės misijos aktualumu. Socialinio verslo sektoriaus 
finansinio tvarumo užtikrinimui reikalinga persidengianti finansinė parama, so
cialinio investavimo sistemos sukūrimas užtikrinant galimybes plėtoti socialinio 
verslo komercinę veiklą, generuojančią pajamų srautus.

•		 Tobulinant finansinės paramos socialiniam verslui sistemą svarbu įvertinti socia
linio verslo įmonių hibridinį pobūdį ir numatyti finansinės paramos diversifikavi
mą – socialinio verslo įmonių finansavimą greta valstybės paramos ir iš komerci
nių, ir iš filantropinių šaltinių. Todėl reikalingas ir mokestinių paskatų, skatinančių 
investuoti į socialinį verslą, numatymas bei specialus socialinio investavimo re
guliavimas. 

•		 Parama socialiniam verslui sietina ir su socialinio verslo rinkų plėtimu – Lietuvoje 
planuojamu laipsnišku viešųjų paslaugų teikimo perkėlimu socialiniam verslui ir 
NVO. 

•		 Vertinant kuriamą paramos sistemą socialiniam verslui, reikia stiprinti vietos, 
savivaldos lygmens galias teikiant tokią paramą, o tam reikia atitinkamų teisės 
aktų, užtikrinančių paramos skaidrumą.

•		 Finansinės paramos socialiniam verslui kontekste ryškėja konkurencija tarp 
socia linio verslo ir kitų subjektų, pretenduojančių į valstybės paramą, viešųjų 
paslaugų teikimą.
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•		 Socialinio verslo plėtrai Lietuvoje aktualios ir visapusiškos viešosios paramos 
priemonės, skirtos socialinio verslo įmonėms, stiprinant tiek jų verslumo gebė
jimus, tiek gebėjimus siekti, įvertinti veiklos socialinius aspektus; tikėtinas skir
tingos nefinansinės paramos poreikis pagal socialinio verslo įmonės „kilmės“ 
būdą – ar tokia įmonė atsiranda iš verslo įmonės, ar iš NVO sektoriaus.

•		 Svarbi yra ir parama, palengvinanti socialinio verslo įmonių bendradarbiavimą 
ir partnerystę, kurianti tiek bendradarbiavimo, tiek paramos, specialiai pritaiky
tos socialinio verslo įmonėms, tinklus. Socialinio verslo konkurenciniams gebėji
mams stiprinti aktualus tiek verslumo gebėjimų, tiek kitų socialinio verslo plėtrai 
aktualių gebėjimų stiprinimas. 
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Lietuvoje tyrimų, analizuojančių socialinio verslo situaciją ar socialiniam verslui aktua
lius paramos, rinkos plėtros klausimus, nėra gausu (pavyzdžiui, Nevyriausybinio sektoriaus 
raidos tyrimas, 2014; Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studija, 2016; Viešųjų pas
laugų perdavimo gidas, 2019; J. Kuklytės ir J. Vveinhardt, V. Grigaitienės, G. Prakapavičiūtės 
ir kt. tyrimai).

Lietuvos besiformuojančios socialinio verslo aplinkos analizė atskleidė socialinio verslo 
plėtrai aktualias problemines socialinio verslo sritis, kurios reikalauja praktinio šių proble
minių socialinio verslo aspektų aptarimo ir vertinimo. Lietuvos socialinio verslo plėtrą skati
nančios aplinkos kūrimas yra pradiniame etape, todėl paramos efektyvumui ir tikslingumui 
įvertinti bei galimų paramos priemonių įvesties poreikiui nustatyti aktualu sukonkretinti so
cialinio verslo subjektų paramos poreikius 

Socialinio verslo problemų aptarimas ir suinteresuotųjų šalių socialinio verslo paramai 
taikomų priemonių vertinimas, tinkamų paramos priemonių siūlymas leis nustatyti socialinio 
verslo paramos sistemos plėtojimo kryptis, užtikrinančias palankios socialinio verslo kūri
mosi ir vystymosi aplinkos sukūrimą, o taip pat padės nustatyti galimybes šalinti nustatytas 
problemas, skatinti socialinio verslo plėtrą Lietuvoje.

Tyrimo metodika

Tyrimo tikslas – įvertinti pagrindines problemas socialinio verslo kūrimo ir plėtojimo 
lauke Lietuvoje, socialinio verslo kūrimą ir plėtrą skatinančios aplinkos kūrimo priemonių 
vertinimą ir poreikį. 

Pagrindiniai tyrimo klausimai: 
•	 Kaip tyrimo dalyviai vertina socialinio verslo būklę Lietuvoje? 
•	 Kokia socialinio verslo bendradarbiavimo su valstybės institucijomis patirtis? 
•	 Kokia socialinio verslo bendradarbiavimo su pelno siekiančiu verslu patirtis? 
•	 Kaip vertinamos socialinio verslo poveikio matavimo priemonės? 

Tyrimo metodai ir tyrimo vykdymas. Siekiant atsakyti į šiuos klausimus buvo vykdomas 
tyrimas, derinant du kokybinius duomenų rinkimo metodus: diskusijų grupes (fokusuotos 
grupės, 5) ir individualius (ekspertinius, 12) interviu. Remiantis ankstesniuose skyriuose pa
teikta analize suformuluotos bazinės klausimų gairės, kuriose bendrieji tyrimo klausimai kon
kretinami ir pritaikomi prie konkrečių dalyvių patirties bei žinių. Priklausomai nuo tyrimo 
dalyvių ekspertinės srities ir anksčiau surinktų duomenų, taip pat siekiant patikslinti gautą 
informaciją, diskusijų grupių ir interviu metu buvo užduodami ir papildomi klausimai. Klau
simynas pateikiamas prieduose (žr. Priedas 1).

Į atskiras diskusijų grupes buvo kviečiami dviejų tikslinių grupių atstovai: 
1)  Socialinio verslo atstovai (užtikrinant jų patirties įvairovę): naujai besikuriančių ir 

neseniai veikiančių, patyrusių ir daugiau nei 5 metus rinkoje veikiančių organizacijų 
atstovai; įkūrėjai, kurie į socialinio verslo sritį atėjo tiek su verslo, tiek su socialinio sek
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toriaus patirtimi; skirtingose veiklos srityse (socialinės problemos, senėjimas, negalia, 
aplinkosauga) veikiančios organizacijos; dalyvavę ir nedalyvavę įvairiose kompetenci
jų kėlimo programose. Į atskirą diskusiją buvo kviečiami ir socialinių įmonių atstovai, 
tačiau jie visi tyrime dalyvauti atsisakė. Citatų kodai: DG–SV1, DG–SV2, DG–SV3.

2)  Trečiojo sektoriaus atstovai – priklausantys miesto ir regioninėms vietos veiklos gru
pėms (VVG), skėtinėms NVO, politikos analizės organizacijoms. Citatų kodai: DG–
NVO2, DG–NVO1. 

Dalyvauti duodant interviu buvo kviečiami šių veiklos sferų atstovai: 
1)  Sėkmingais, žinomais atvejais laikomų socialinių verslų atstovai, su kuriais nepavyko 

suderinti dalyvavimo diskusijų grupėse ir kurių patirtis buvo svarbi užtikrinant gilesnį 
temos atskleidimą. Citatų kodai: I–SV1, I–SV2, I–SV3. 

2)  Socialinio verslo politikos formuotojai, dirbantys skirtingais nacionalinės politikos 
formavimo ir vykdymo lygmenimis: Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respub
likos Vyriausybės kanceliarijoje, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoje, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos agentūroje VšĮ „Versli Lietuva“. 
Citatų kodai: I–PE1, I–PE2, I–PE3, I–PE4. 

3)  Socialinio verslo politikos formuotojai bei vystytojai, advokataujantys NVO sektoriaus 
ir socialinio verslo interesams. Citatų kodai: I–PE5, I–PE6, I–PE7, I–PE8.

Duomenų rinkimas vyko 2019 m. rugsėjo–spalio mėnesiais. Iš viso surinktos 5 diskusijų 
grupės ir atlikta 12 ekspertinių interviu. Tyrimo dalyviai buvo raštu (prieš tyrimą) ar žodžiu 
(vykdant diskusijų grupes, interviu) informuojami apie tyrimo užsakovą, tyrimo tikslą, pokal
bio įrašymą, konfidencialumo užtikrinimą tyrimo metu, rezultatų panaudojimą. Visi tyrimo 
dalyviai tyrime dalyvavo savanoriškai.

Socialinio verslo apibrėžtis, socialinio verslo  
vertinimas bei socialinio verslo problemos 

Socialinio verslo apibrėžimas ir teisinis statusas

Tyrimo dalyviai, kurie pasisakė šia tema, sutartinai tvirtino, kad socialinio verslo api
brėžimas yra svarbus sričiai, kuri menkai žinoma, todėl jį būtina ne tik suformuluoti, bet ir 
komunikuoti, – neįmanoma plėtoti veiklos, kol nėra politinio ir visuomeninio susitarimo, kas 
yra socialinis verslas. Socialinio verslo apibrėžtis gali nulemti ir supratimo apie šio verslo ku
riamą naudą ir vertę nebuvimą, todėl tik įtvirtinus socialinio verslo apibrėžtį, supratimą, gali 
būti kuriami atitinkami šio verslo steigimą ir palaikymą užtikrinantys mechanizmai. 

Tyrimo dalyviai, svarstydami apie socialinio verslo vietą Lietuvoje, nurodė, kad valstybi
nės institucijos jau ganėtinai ilgai derina teisinę bazę ir rengia socialinio verslo reglamentavi
mą: „Kas tas socialinis verslas? Kol valstybė išsigrynins, man atrodo, mes spėsime ir pasenti, ir 
dar po 15 verslų sukurti ar... emigruoti“ (DG–SV2). Kaip teigė tyrimo dalyviai, svarbu, kad legi
timuojant socialinio verslo apibrėžimą būtų įtraukti tie, kurie realiai vykdo socialinius verslus, 
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arba mano, kad jų vykdoma veikla galėtų būti priskirta socialiniam verslui. Visų pirma visi 
veikiantys šiame sektoriuje turi sutarti dėl vieningos socialinio verslo sąvokos, o tik tuomet 
reikėtų įtvirtinti tokią valstybės politiką, kuri užtikrintų reikiamas priemones, įgalinančias 
socialinio verslo sektoriaus plėtrą teikiant jam reikiamą finansinę paramą. Tyrimo dalyviai 
referuoja ir į OECD ekspertinio vertinimo rezultatuose nurodytą pastabą dėl teisinio apibrė
žimo trūkumo. Politikos formuotojai ir kai kurie socialinio verslo vystytojai taip pat pastebėjo, 
kad šiuo metu siūloma socialinio verslo įstatymo redakcija įneštų daugiau painiavos ir nebūtų 
naudinga socialinio verslo laukui, tačiau pripažįstama, kad tam tikras teisinis reguliavimas yra 
būtinas, ypač kuriant finansines paramos priemones. 

Tarp pačių socialinių verslininkų vyrauja nuostata, kad esminis socialinio verslo bruo
žas  – atliekama misija: „pirminė mintis  – kurti pridėtinę vertę kitiems, (...) gerinti kažkokią 
situaciją“ (I–SV1). Kiti skiriamieji socialinio verslo bruožai, kuriuos minėjo tyrimo dalyviai – 
pelno reinvestavimas į veiklą, produktų ir paslaugų atitikimas tikslams, tikslinių grupių įtrau
kimas į produktų ar paslaugų kūrimą, visuomenės įtraukimas į organizacijos valdymą. Dalis 
socialinių verslų, veikiančių ilgą laiką (5 ir daugiau metų) teigė, kad jie susikūrė spontaniškai, 
reaguodami į pastebėtą nišą, atliepdami į užčiuoptą paklausą arba mėgindami įgyvendinti 
patikusią idėją. Kai kurie tyrimo dalyviai išsakė griežtą nuomonę, kad socialiniame versle 
tik 100 proc. pelno turi būti reinvestuojama į įmonės veiklą: „socialinis verslas turi būti šimtu 
procentų socialinis verslas“ (I–SV2). Kritikuojami socialinių įmonių teisinės bazės ir politikos 
formavimo rezultatai Lietuvoje: kaip teigia tyrimo dalyviai, socialinių įmonių sistema buvo 
kuriama nesiremiant pagrindiniais socialinio verslo principais, o atsirandančios pavienės ini
ciatyvos greitai užgesdavo. Tyrime dalyvavę politikai pastebėjo, kad socialinės įmonės šiuo 
metu kuria tam tikrą segregaciją, nes remiamos įmonės, o ne pats asmuo, kuriam reikia pa
galbos. O juk valstybės parama turėtų būti skirta konkrečius asmenis įgalinti rinkoje, o ne 
įtraukti juos į darbo rinką „uždaruose getuose“.

Socialinio dėmens ir verslo dėmens jungimas – neįprastas ir prieštaringai vertinamas 
Lietuvos kultūriniame ir socialiniame kontekste. Visuomenės ir politikų supratimas dažnai 
remiasi dualistiniu požiūriu: arba veikla yra priskiriama pelno siekimui, komerciniam sekto
riui, arba projektiniam, savanoriškam labdaros ir paramos sektoriui: „(...) ilgainiui supratau, 
kaip skiriasi verslo kalba ir NVO kalba, ir koks tarp jų pleištas“ (I–PE5). Manoma, kad jungti 
šiuos skirtingus dėmenis  – kol kas išskirtinė veikla: „socialinis verslas  – gyvenimo būdas“ 
(DG–SV2), kuriai būdinga ambicija „padaryti daugiau nei įmanoma“ (DG–NVO1), „susi-
vienodinti ir išnaudoti tą NVO jautrumą ir verslo verslumą“ (I–PE5). Patiems socialiniams 
verslininkams arba norintiems jais tapti ne visada iki galo aišku, kaip subalansuoti gauna
mas pajamas su socialiniu pokyčiu. Kartu buvo paminėti išskirtiniai socialiniams verslams 
keliami lūkesčiai: „[turi] ir gerus darbus daryti, ir būti tvariu verslu, ir dar sako: neprašykite 
paramos“ (I–PE5). 

Dalis socialinių verslininkų vengia naudoti socialinio verslo etiketę, nes nemano, kad ji 
suteikia verslui pridėtinės vertės, nenori sumaišties komunikacijoje su savo tikslinėmis grupė
mis: „socialinė verslininkė esu tik mugėse, susirinkimuose, o kasdieniame gyvenime – viešosios 
įstaigos žmogus, kuris (...) kalbasi su savo tiksline grupe“ (DG–SV2). Esą įrodinėjimas, aiškini
mas, kas yra socialinis verslas ir jo misija, užima per daug laiko ir yra neproduktyvus. Aiškin
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dami, ką reiškia teiginys, kad nėra kultūrinio pamato socialiniam verslui, diskusijų dalyviai 
minėjo, kad trūksta atpažįstamos socialinio verslo tapatybės su aiškiais prioritetais teikiant 
paraiškas finansinei paramai, dalyvaujant konkursuose, taip pat trūksta ir vieningos strategi
jos ir supratimo iš valstybės institucijų. Socialinio verslo sąvoką dažniau vartoti paskatintų ir 
socialinio verslo modelį suprasti, priimti ir pozityviai vertinti pagelbėtų: a) tikslinė valstybės 
institucijų arba privačių fondų finansinė parama; b) teigiamas visuomenės požiūris į sociali
nį verslą, palaikymas, įvertinimas, formuojantis socialinio verslo žinomumą, gerą reputaciją. 
Pastebėta, kad tie verslai, kurie prisiskiria save socialiniam verslui dėl siekio gauti atitinkamą 
paramą, neteikia šiai sąvokai didelės reikšmės: „[ŽŪM paramos gavėjai] buvo priversti pasi-
vadinti [socialiniais verslais], bet jie to nenori, (...) jie gyvena savo gyvenimą negalvodami apie 
socialinį verslumą [taip] kaip tie ambicingi jaunuoliai, kurie perdega bandydami jį kurti, bet 
neturėdami tų išteklių, kuriuos gauna ŽŪM paramos gavėjai“ (I–PE1). 

Socialiniame versle ryškėjantis verslo (komercinės veiklos) aspektas – priežastis, kodėl 
visuomenės požiūris į socialinį verslą yra problemiškas; visuomenė arba rodo abejingumą, 
arba turi neigiamų konotacijų. Konkurencinėje rinkos aplinkoje galutiniai vartotojai dažnai 
neišskiria, ar verslas yra socialinis, ar pelno siekiantis – atsakingi produktų gamintojai lygio
mis sąlygomis konkuruoja su masiniais gamintojais arba pardavėjais, o paslaugos unikalu
mas daliai galutinių vartotojų lieka neaktualus: „socialinis verslas – kaip prierašas, bet mūsų 
klien tams – vienodai šviečia“ (DG–SV2). Taip pat pabrėžiama, kad privatus sektorius atsisako 
žengti į problemines socialinės veiklos sferas, todėl inovatyvumas ir laisvų nišų užėmimas, 
tinkamas paslaugų ar produktų pozicionavimas gali padėti socialiniams verslams išvengti 
konkurencijos su komerciniu verslu. Visuomenėje ir valstybės institucijose kartais socialiniu 
verslu klaidingai vadinamas tradicinis verslas, kuris dalį pelno skiria labdarai arba socialinės 
atsakomybės projektams. Taip pat teigiama, kad socialinių įmonių įvaizdis kenkia socialinio 
verslo įvaizdžiui. Anot tyrimo dalyvių, visuomenėje vyraujantis socialinių įmonių įvaizdis – 
darbuotojų išnaudojimas, didelio pelno pasidalinimas. Šios dvi sąvokos – socialinis verslas ir 
socialinė įmonė – gali būti painiojamos, nors jų sprendžiamos problemos ir veikimo principai 
gali radikaliai skirtis. Politikos formavimo ekspertai pridūrė, kad kai kurie viešumoje esantys 
nuogąstavimai dėl socialinių įmonių veiklos turi pagrindo.

Kita socialinio verslo problema yra socialinio verslo įmonių ir NVO statuso ir veiklos 
sankirta, lemianti NVO veiklos projektinio finansavimo mažinimą, siekį tokią veiklą finan
suoti savarankiškai NVO/socialinio verslo įmonės uždirbamomis pajamomis – trūksta aiš
kaus socialinio verslo pozicionavimo „šalia senojo NVO sektoriaus“ (DG–SV2). Socialinis 
verslas laikytinas NVO plėtros rezultatu – teigiama, kad šiuo metu NVO šia linkme žengia 
pirmus žingsnius, ir joms išsilaikyti iš savarankiškai gaunamų pajamų nėra lengva. Šiuo metu 
nėra tikslių skaičiavimų, kiek yra tokių organizacijų ir koks jų potencialas tapti socialiniais 
verslais. LR SADM kuriamas NVO fondas, kurio tikslas bus stiprinti ne tik NVO institucinius 
gebėjimus ir gebėjimą teikti viešąsias paslaugas, bet ir generuoti pajamas. Tačiau NVO atveju 
pajamos iš produktų ar paslaugų pardavimo yra tik papildomos lėšos, kurios neleidžia pilnai 
padengti organizacijos patirtų išlaidų. Todėl įžvelgiamas valstybės dalyvavimo kuriant, plė
tojant socialinį verslą (pagal dabartinį NVO sektoriaus projektinės veiklos rėmimo modelį) 
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poreikis, teigiama, kad visuomenei toks modelis keltų daugiau pasitikėjimo nei kitas modelis, 
kai bandoma iš dalies generuoti pardavimų pajamas (komercinė veikla) ir atlikti savo misiją 
(socialinė veikla). Kuriant socialinį verslą viešosios įstaigos juridinė forma įvaizdžio prasme 
nebūtinai tinkamiausia. Tai aiškinama tuo, kad ši juridinė forma sukuria paramos skirsty
tojų – labdaros fondų – įvaizdį bei klaidingą įsitikinimą, kad visą organizacijos veiklą remia 
valdžios institucijos. 

Tyrimo metu buvo išsakyta nuomonė, kad pokyčiai, naujos socialinio verslo iniciatyvos 
kuriasi nepriklausomai nuo politikos formavimo: „(...) tai kyla daugiau iš globalaus poveikio, 
bet ne kažkokių konkrečių fondų ar advokacijos. Daug žmonių nori socialinių pokyčių, nebeno-
ri tiesiog dirbti versle, pilietiškumas įgauna naujas formas“ (I–PE6). O štai valstybės politika 
socialinio verslo srityje įvairių tyrimo dalyvių buvo vertinama kaip fragmentiška, neturinti 
bendros vizijos, neatitinkanti realių socialinio verslo poreikių. Už socialinio verslo vystymą 
skirtingų programų rėmuose atsakingos trys ministerijos: Socialinės apsaugos ir darbo minis
terija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Žemės ūkio ministerija. Politikos formuotojai 
išsakė nuomonę, kad svarbu matyti visumą – socialinę ekonomiką, kurioje veikia tiek NVO, 
tiek socialiniai verslai. Šiame socialinės ekonomikos lauke privalo būti vieningas reglamenta
vimas (šiuo metu ydingai segmentuotas į socialines įmones, NVO, socialinį verslą) – „žaidimo 
laukas turi būti bendras, su vienodomis taisyklėmis“ (I–PE2). 

Kas yra socialinis verslas ir kaip jis veikia, anot socialinį verslą atstovaujančių tyrimo da
lyvių, geriausiai supranta tie, kurie jį kuria – todėl labai svarbus bendro intereso atstovavimas 
ir advokatavimas: „Vienareikšmiškai manau, kad socialinio verslo silpniausia dalis yra lobizmas 
ir susiskaldymas“ (I–PE5). Kartu buvo paminėta, kad trūksta vieningumo sektoriaus viduje, 
tam, kad nereikėtų derinti vieningos pozicijos, organizacijų atstovai linkę į valstybės instituci
jas kreiptis asmeniškai, o ne koordinuotai. Pastebėta, kad derinti interesus sudėtinga tais atve
jais, kai visi nori individualių lengvatų ir paramos. Tai silpnina sektoriaus atstovų derybines 
galias, jie parodo savo susiskaldymą, o valstybinėms institucijoms reikalingas suderintas su
sitarimas apie socialinio verslo lūkesčius. Iš asocijuojančių struktūrų tikimasi, kad jos, užuot 
kaip dabar stiprinusios savo narius, daugiau orientuosis į advokaciją ir politikos formavimą. 
Taip pat buvo pabrėžta, kad asocijuotos struktūros turi aiškiai nustatyti narystės kriterijus, 
koncentruotis į praktikus – realiai veikiančio socialinio verslo atstovus, o ne kitas sritis atsto
vaujančių organizacijų (pavyzdžiui, pelno siekiančio verslo asociacijų) poziciją. 

Problemos, su kuriomis susiduria  
socialiniai verslai Lietuvoje

Anot skirtingų sektorių ir organizacijų atstovų, dalyvavusių tyrime, pagrindinės proble
mos, su kuriomis susiduria socialiniai verslai Lietuvoje, išvardintos 2 lentelėje. 
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2 lentelė. Pagrindinės socialinių verslų problemos Lietuvoje

Politiniai ir teisiniai veiksniai Organizaciniai veiksniai

• Trūksta socialinio verslo teisinio statuso ir įstaty
minio reguliavimo.

• Trūksta atviro ir lankstaus valstybės institucijų 
požiūrio į socialinio verslo kūrimą bei plėtrą.

• Susiskaldymas, stabilumo, skaidrumo trūkumas 
dėl politinių sprendimų, priimamų konkrečiais 
veiklos atvejais  – pavyzdžiui, miestų VVG vei
kloje, kai Vilniuje buvo kuriamas vienas VVG 
veikimo modelis (su numatytomis socialinio 
verslo programomis), o vėliau jį pakeitė kitas 
modelis, reorganizuojant jau įkurtas struktūras 
ir perskirstant lėšas.

• Kai keičiasi ES struktūrinių fondų veiklos priori
tetai, prie jų reikia iš naujo prisitaikyti ir pritai
kyti veiklą. ES investicijų paraiškų vertinimo ir 
administravimo sistema yra per sudėtinga ir per 
biurokratiška socialinio verslo praktikams.

• Nėra finansinių priemonių socialiniams startuo
liams išbandyti (patikrinti) socialinę inovaciją ir 
įvertinti jos tinkamumą konkrečiam kontekstui. 

• Trūksta žmogiškųjų išteklių  – ne tik todėl, kad 
nėra finansinių galimybių specialistų samdai, bet 
ir todėl, kad veikiant tam tikrose nišinėse, socia
liai jautriose srityse sudėtinga rasti konkrečiai 
organizacijai tinkantį, motyvuotą ir turintį kom
petencijų darbuotoją.

• Socialinio verslo kaštus gali auginti papildomi 
etatai, kurių nereikia analogiškam pelno siekian
čiam verslui – pavyzdžiui, psichologo, socialinio 
darbuotojo, kurie padeda įgyvendinti socialinės 
problemos sprendimą. 

• Aktyvių žmonių perdegimas ir nuovargis.
• Darbas su jautriomis socialinėmis grupėmis ke

lia papildomų iššūkių, tikslinės grupės gali sun
kiai priimti socialines inovacijas, į bendruome
ninę veiklą jungiasi tik aktyviausi, o uždaruosius 
sunku pasiekti. 

• Dėl veiklos specifikos produktų ar paslaugų tei
kimo modelis gali turėti papildomų apribojimų, 
su kuriais nesusiduria analogiškoje srityje vei
kiantys pelno siekiantys verslai, pavyzdžiui, ka
vinė, kurioje įdarbinamos socialiai pažeidžiamos 
tikslinės grupės, neprekiauja alkoholiu, todėl 
gauna mažiau pajamų nei galėtų.

Ekonominiai ir finansiniai veiksniai Socialiniai veiksniai

• Veiklos išlaikymo kaštus ne visada įmanoma pa
dengti pajamomis iš parduodamų produktų arba 
paslaugų. 

• Trūksta lėšų, kurias būtų galima investuoti į rin
kodarą, žmogiškuosius išteklius, o tai trukdo plė
trai. 

• Maža Lietuvos rinka, ribotas potencialių vartoto
jų skaičius, ypač regionuose.

• Socialinio verslo produktų kaina (tais atvejais, 
kai dėl veiklos specifikos ji aukštesnė) nepatrau
kli galutiniam vartotojui. 

• Žemas „socialinės empatijos“ lygis, dažnai tei
kiamas prioritetas mažiausiai kainai (tiek tarp 
vartotojų, tiek tarp valstybės institucijų), ne 
socia liniam produkto arba paslaugos aspektui. 

• Trūksta viešinimo, visuomenės edukacijos apie 
socialinį verslą, šio sektoriaus specifiką, teikiamą 
naudą, daromą socialinį pokytį.

• Trūksta vietos valdžios institucijų suvokimo apie 
bendruomenių ir pilietinės visuomenės įtrauki
mo į socialinių problemų sprendimą naudą. 

Komunikacija ir visuomenės informavimas  
bei nuomonės formavimas

Daugelio tyrimo dalyvių išsakyta problema – menkas visuomenės supratimas apie socia
linį verslą kaip veiklos formą: „visuomenė nežino, kokia yra socialinio verslo teikiama nauda 
visai visuomenei“ (I–SV1), „nėra aktyvios diskusijos, kas tai yra“ (DG–SV3). Tai reiškia, kad 
visuomenėje nėra socialinio verslo veiklos palaikymo, tik nedidelė dalis galutinių vartotojų 
sąmoningai renkasi socialinio verslo produktus ir paslaugas, kad paremtų socialinių verslų 
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vykdomą socialinę misiją. Keisti visuomenės nuostatas – nuoseklus, ilgalaikis procesas. Pavie
niai socialiniai verslai tam neturi pajėgumų: „socialiniai verslai negali savarankiškai edukuoti 
vartotojų, todėl reikalinga didesnė valstybės institucijų veikla, finansavimas [viešinimui]“ (I–
PE1). Tai ypač aktualu, kai valstybė finansiškai remia socialinius verslus, apie kuriuos niekas 
nesužino plačiau – dažna situacija regionuose. Teigiami pavyzdžiai, jų sklaida prisidėtų ir prie 
viso sektoriaus potencialo augimo – skatinant didesnį socialinio verslo paslaugų ir produktų 
naudojimą bei didinant paskatą rastis naujoms iniciatyvoms: „teigiami pavyzdžiai įkvepia, pa-
viešinimai veikia, tai formuoja natūralų augimą“ (I–PE6).

Užsienio patirties perkėlimas

Dalis tyrimo dalyvių sutiko, kad atnešti į Lietuvą užsienio patirtį – svarbu, nes kuriant viską 
nuo nulio gali būti „išradinėjamas dviratis“ (I–SV1). Tačiau kita dalis tyrimo dalyvių neturė
jo nuomonės apie užsienio patirtį, minėjo informacijos trūkumą. Todėl svarbu turėti užsienio 
patirties perėmimo ir pritaikymo Lietuvoje platformą ir kaupti joje geruosius pavyzdžius apie 
konkrečių problemų sprendimą. Socialinis verslas, turintis daug tiesioginės patirties tarptauti
nėse veiklose, vienareikšmiškai teigė, kad „tarptautinis aspektas yra labai svarbu“ (I–SV2), nes iš 
kitų valstybių galima atsivežti tiek naujų darbo metodų ir praktikų, galima dalintis informacija 
apie veikiančius socialinės problemos sprendimo modelius, dalintis gerąja patirtimi, užmegzti 
partnerystes konkrečiam socialiniam tikslui įgyvendinti. Naudos gali gauti tie socialiniai verslai, 
kurie dalyvauja tarptautinių mainų programose (pagal Erasmus, ESFA priemones, kitas prog
ramas). Daug metų veikianti tarptautinėje plotmėje, matoma organizacija gali tapti savotišku 
autoritetu ir perduoti savo veiklos modelį kitų valstybių organizacijoms. 

Tyrimo dalyviai minėjo konkrečius jiems žinomus užsienio patirties pavyzdžius, kuriuos, 
jų nuomone, reikėtų pritaikyti Lietuvoje („Verslios Lietuvos“ viešųjų paslaugų perdavimo gide 
išanalizuoti Didžiosios Britanijos, Norvegijos, Olandijos patirties atvejai tyrimo dalyvių mi
nimi nebuvo): 

•	 Idėjų konkursai: socialinio verslo idėjų konkursas Hult Prize (http://www.hultprize.
org/), sutelkiantis socialinius verslus spręsti realias globalines problemas; 

•	 Poveikio investavimo fondai: su Skandinavijos pavyzdžiais siejami fondai, kurie in
vestuoja ne į infrastruktūrą, bet į daromą poveikį, jie matomi kaip būdas pakelti į kitą 
lygį esamas veiklas; 

•	 Organizacijos valdymo modelis: su Airija, Švedija siejamas socialinių verslų valdymo 
modelis, kai bendruomeninės asociacijos tampa socialinių verslų steigėjomis ir dali
ninkėmis, o įkurtas socialinis verslas vykdo konkrečią siauresnę veiklą, taip užtikrina
ma atskaitomybė, skaidrumas; 

•	 Savivaldos palaikymas bendruomeninei iniciatyvai: atvejis Londone, kai savivalda su
teikė pastatą panaudai rajono bendruomenei, kuri jį įkeitusi bankui gavo lėšų remon
tui, suremontavusi – ėmė nuomoti dalį patalpų kaip biurus ir tokiu būdu gavo nuolati
nių pajamų, už kurias galėjo teikti medicinos, švietimo, kultūros paslaugas vietiniams 
rajono gyventojams; 

•	 Neformali bendruomeninė komunikacija: Airijoje „susėda bendruomenė „pabe“ [alu-
dėje] ir apsisprendžia [kaip spręsti problemas]“ (DG–NVO1); 

http://www.hultprize.org/
http://www.hultprize.org/
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Finansinė parama socialiniam verslui

Tyrimo dalyviai išskyrė du kertinius socialinio verslo organizacijos raidos etapus, kai rei
kalinga intensyvesnė finansinė ir nefinansinė parama įgyvendinti konkretiems tikslams: įkū
rimo etapą ir plėtros etapą. Tai – jautriausi socialinio verslo raidos etapai. 

Socialinio verslo organizacijos įkūrimo etapas. Tyrimo dalyvių patirtis rodo, kad socia
linio verslo kūrėjais tampa arba socialinės sferos ekspertai, norintys išbandyti tokią veiklos 
formą dėl jos tvarumo, arba verslo srityje patyrę asmenys, kurie nori prisidėti prie socialinių 
problemų sprendimo užčiuopdami versle socialinius aspektus. Kartais į socialinį verslą išauga 
laisvalaikio veikla. Pradiniame etape didžiausia socialinio verslo problema – pradinė finan
sinė investicija, taip pat aiškios, finansiškai palankios, investuotojams suprantamos juridinės 
formos ar statuso nebuvimas. Socialiniai verslininkai dažniausiai renkasi tarp VšĮ ir MB ju
ridinio asmens formos ir todėl rizikuoja būti painiojami su projektinę veiklą vykdančiomis 
NVO, labdaros ir paramos fondais arba pelno siekiančiu verslu. 

Tyrimo dalyviai pabrėžė, kad neturint pradinės investicijos sėkmingai įgyvendinti įkūrimo 
etapą sudėtinga. Žmonės, įkūrę socialinį verslą, nusivilia, kai supranta, kad jį bus sudėtinga iš
laikyti, nes nėra tinkamos politinės, ekonominės, socialinės aplinkos. Kartu svarbu suprasti, kad 
geras rezultatas veiklos pradžioje yra ne tik problemos sprendimas ir pasiektas socialinis pokytis, 
tačiau sistemingas, žingsnis po žingsnio vykstantis judėjimas link norimo tikslo. 

Nėra ES investicijų ir nacionalinių programų lėšomis finansuojamų priemonių, kurios 
leistų startuoliams išbandyti savo socialinę inovaciją. Vienintelė priemonė, kuri skyrė paramą 
socialiniam verslui kaime buvo finansuojama per Žemės ūkio ministeriją. Žemės ūkio mi
nisterija investavo į specifinį socialinio verslo finansavimo modelį kaimo vietovėse – teikiant 
lėšas vietos veiklos grupių (VVG) investicijoms į socialinio verslo infrastruktūrą ir paslaugų 
plėtrą. Šis procesas vertinamas iš dalies teigiamai: „po ŽŪM veiklos įtraukiant socialinį vers-
lumą bendruomenių lygiu kaip vieną iš remtinų veiklų situacija [socialinio verslo sektoriuje] 
šiek tiek pasikeitė į gerąją pusę“ (I–PE1), paskatino daugiau žmonių galvoti apie socialinio 
verslo potencialą. O štai miestų bendruomenėse nebuvo tokios aiškios lėšų injekcijos ir mies
tų bendruomenės kol kas orientuojasi į tikslinį SADM finansavimą per projektus. Vystytojų 
požiūriu, dėl šios priežasties socialinis verslas šiuo metu asocijuojamas su verslo veiklos vysty
mu kaimiškose vietovėse, o toks suskaldymas nėra naudingas: „šalis yra per maža turėti tokią 
prabangą skirstyti į kaimo ir miesto verslą. Dabar socialinis verslas priskirtas kaimo mažiems 
versliukams“ (I–PE5). Šiuo metu šios priemonės nebėra. Kitos nacionalinės programos arba 
Europos socialinio fondo priemonės reikalauja didelio projektinio raštingumo ir išmanyti 
biurokratiją, taip pat reikalauja pasiekti labai konkrečius rodiklius, kurių kurdamas inovaciją 
socialinis verslininkas negali garantuoti. 

Pagrindiniai iššūkiai įkūrus įmonę  – būtinybė išbandyti ir išgryninti veiklas, atsisaky
ti veiklų, kurios negeneruoja apčiuopiamos pridėtinės vertės, sutelkti organizacijos dėmesį į 
savo pagrindinę veiklą, sukurti veiklos modelį, užtikrinti finansinį tvarumą ir savarankišku
mą: „pirmiausia reikia padaryti verslą, o tada turbūt užsiimti rimčiau savęs dalinimu kitiems“ 
(DG–SV3). Pradiniame etape taip pat tenka daug investuoti į savo paslaugų ar produktų pasiū
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lą, atpažįstamo prekės ženklo ir žinomumo auginimą. Viena iš gerųjų patirčių sprendžiant šias 
problemas, – apgalvotas dalininkų pasirinkimas. Per dalininkus perimama reikalinga verslo 
sferos patirtis, vyksta ne tik žinių perdavimas ir kompetencijų ugdymas, bet ir užtikrinamas 
tiesioginis valstybės institucijų interesas teikti organizacijai finansinę ir nefinansinę pagalbą. 

Pradedantieji socialiniai verslininkai susiduria su atsargiu požiūriu į juos, jiems reikia 
nuo nulio kurti pasitikėjimo ryšius, o sėkmės pavyzdžiai – pavieniai, jų yra per mažai, kad 
suformuotų sektoriaus reputaciją. Socialinis verslas kaip veiklos forma dažnai lieka nesupras
ta – valstybės institucijos nesupranta socialinio verslo indėlio į visuomenės problemų sprendi
mą arba nepakankamai pasitiki jo ketinimais. Tiek pradedantieji, tiek patyrę socialinio verslo 
atstovai taip pat pastebėjo, kad pradiniame idėjos formulavimo ir organizacijos įkūrimo etape 
reikia atsargiai vykdyti idėjos sklaidą. Kai kurie tyrimo dalyviai išsakė nuomonę, kad tik užtik
rinus verslo tvarumą reikėtų plačiau skleisti jo misiją, skelbti verslo idėjas ir jas įgyvendinti. 
Priešingu atveju yra rizika, kad valstybės institucijos arba pelno siekiantys verslai, turintys 
daugiau resursų, verslo idėjas pasisavins ir pradės vykdyti komerciškai sėkmingą analogišką 
veiklą, o socialinis verslas, negalėdamas sėkmingai konkuruoti, liks nuošalyje. 

Kai kurie tyrimo dalyviai teigė, kad dėl minėtų dviejų priežasčių – sunkumų, susijusių su 
juridine forma bei teisiniu statusu, ir pradinio kapitalo verslo pradžiai trūkumu, – pradedan
tieji socialiniai verslininkai iš pradžių savo socialines iniciatyvas vykdo kaip pavienius pro
jektus, išbandydami idėją, pasinaudodami jos viešinimo galimybėmis, o projektui pasibaigus 
nelieka atsakomybės už organizacijos išlaikymą. Vystytojai iš dalies palaiko tokį požiūrį ir tei
gia, kad reikia atskiro finansavimo išbandyti koncepcijas, ištirti galimą poveikį, nes atskyrus 
perspektyvias ir neperspektyvias idėjas mažėja baimė rizikuoti ir eksperimentuoti, pažadėti 
pasiekti konkretų rezultatą. Šio požiūrio privalumus atskleidžia tokių pavienių iniciatyvų so
cialinės inovacijos potencialas, kurį gali užtikrinti tolesnė jų plėtotė. Kiti tokį požiūrį kritikuo
ja ir tvirtina, kad ilgalaikėje perspektyvoje pavienės, ribotą laiką vykdomos iniciatyvos trukdo 
formuotis stipriam ir tvariam sektoriui, sudaro nestabilumo, nuolatinės kaitos įvaizdį. 

O štai organizacijos, kurią reikia toliau išlaikyti, įkūrimas gali tapti paskata diversifikuoti 
pajamų šaltinius – šalia nemokamų paslaugų teikti mokamas, dalyvauti projektinio finansa
vimo konkursuose. 

Socialinio verslo organizacijos plėtros etapas. Jau įsitvirtinę, sėkmingai veikiantys so
cialiniai verslai po kelių veiklos metų susiduria su poreikiu auginti organizaciją, plėsti veiklą 
arba atnaujinti infrastruktūrą. Organizacijų tikslas šiame etape – tapti visateisiu žaidėju savo 
veiklos sektoriuje, „įrodyti, kad toks vienetas gali egzistuoti ir galėtų būti bet kurių sistemų da-
limi“ (DG–SV3), atidaryti padalinius kituose miestuose ar savivaldybėse. Konkretus augimo 
modelis priklauso nuo pradinio verslo modelio, o daugelis organizacijų susiduria su poreikiu 
priimti sprendimą, kurią savo pusę auginti,  – socialinio pokyčio ar verslumo. Potencialios 
plėt ros veiklos (apyvartos) didinimas, žmogiškųjų išteklių plėtimas, eksportas į užsienio rin
kas, produkto technologijų tobulinimas, – štai kam dažniausiai reikia papildomų finansinių 
investicijų. Iš nefinansinės paramos šiame etape svarbi yra sklaida, valstybės ar asocijuotų 
struktūrų investicijos į visuomenės švietimą, nes jos skatina palaikymą, parodo socialinio 
verslo (ir jo plėtros) pridėtinę vertę visai visuomenei ir skatina plėtrą iš principo, paveikiant ir 
kitų paslaugų teikėjų veiklą. 
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Ilgesnį laiką veikiančių, realių pokyčių siekiančių socialinių verslų motyvaciją tęsti veiklą 
mažina organizacijos, kurios susikuria konkrečiam konkursiniam finansavimui laimėti, veiklą 
imituojančių ir apsukriais laikomų pelno siekiančių subjektų įsitraukimas į socialinio verslo 
veiklos sferą. Ėmus bendradarbiauti su valstybės institucijomis ar kitais partneriais sėkmingai 
vykdoma socialinė misija gali tapti ne palaikymo, bet papildomų sunkumų šaltiniu: „pavydas 
greitai užgožia pačią idėją“ (DG–NVO1). Politikos formuotojai kol kas įvardina rinkos situaci
ją Lietuvoje kaip nepalankią socialinio verslo augimo ir plėtros etapui, nes vartotojams trūksta 
supratimo apie socialinį verslą, jie nėra pasirengę mokėti daugiau už socialinio verslo prekes 
bei paslaugas, riboti ir pirkimai iš socialinio verslo viešajame sektoriuje. Sektoriaus plėtrai 
svarbu, kad užaugtų kritinė masė socialinių verslų ir jie galėtų daryti ženklesnę įtaką priimant 
politinius sprendimus, būtų daugiau matomi visuomenėje. 

Dabartiniai finansavimo mechanizmai, į kuriuos gali pretenduoti socialiniai verslai, kri
tikuojami dėl to, kad pinigai skirstomi netvariai, trūksta vieningos politikos, trūksta kompe
tencijos juos paskirstyti, laukiama iki paskutinio momento, o po to „pinigai mėtomi į kairę ir į 
dešinę“ (DG–SV2). Esant dabartinei paramos sistemai socialinio verslo atstovai, priklausomai 
nuo juridinio asmens statuso, gali pretenduoti į paramos mechanizmus, skiriamus smulkiam 
ir vidutiniam verslui arba NVO, bet su šiais subjektais konkuruoja tomis pačiomis sąlygo
mis. Tyrimo dalyviai teigė, kad nei vieno, nei kito sektoriaus parama pilnai neatitinka specifi
nių socialinio verslo poreikių, veikimo principų. Politikos formuotojų nuomone, priemonės, 
skatinančios verslų konkurencingumą vidinėje rinkoje ar eksporto plėtrą, gali būti skirtos ir 
socialiniams verslams, ir pelno siekiantiems verslams, priemonės turi užtikrinti šių subjektų 
konkurencingumą vidinėje rinkoje, padėti plėtojant eksportą.

Socialinio verslo atstovų teigimu, visų pradedančiųjų socialinių verslų poreikiai skirtin
gi – vieniems reikia patalpų, kitiems – finansinių investicijų, tretiems – viešinimo arba kon
taktų tinklo. Todėl parama turi būti individualizuota, pritaikyta socialinio verslo poreikiams, 
jo plėtojamai veiklos formai. Diskusijų metu buvo iškelta idėja, kokia idealiu atveju valstybės 
parama socialiniam verslui turėtų būti pradinėje susikūrimo stadijoje: visiems socialiniams 
verslams valstybės institucijos (pavyzdžiui, savivaldybės) suteiktų pradinį paketą, kurį būtų 
galima panaudoti renkantis iš pateikto įvairių paslaugų sąrašo su įkainiais – lengvatinė nuo
ma, mokesčių lengvatos, mokymai, mentorystė su atsiskaitymu po numatyto laikotarpio (pa
vyzdžiui, 5 metų). Diskusijos dalyviai taip pat nurodė, kad mokestinės lengvatos ir išimtys 
turbūt yra netinkama paramos forma (vienos diskusijos dalyviai kategoriškai pasisakė prieš 
tokias lengvatas), argumentuodami tuo, kad tokia parama skatina fiktyvių, vienkartinių arba 
korupciniais ryšiais pasižyminčių veikėjų atėjimą į rinką, iškraipo santykį su įprastinėmis rin
kos sąlygomis veikiančiais smulkiais ir vidutiniais verslais. Ši nuomonė išryškina ne tiek leng
vatų, taikomų šiems subjektams, poveikio ydingumą, kiek jų veiklos kontrolės poreikį. Kaip 
tinkama materialinės paramos forma veiklos pradžiai dažnai buvo minima patalpų nuoma 
už simbolinę kainą. Pastebėta, kad tai turi būti pritaikytos, ne avarinės būklės patalpos, kurių 
dydis atitiktų veiklos poreikius, būtų žemi išlaikymo kaštai. Kai kuriems socialiniams vers
lams aktualios paskolos lengvatinėmis sąlygomis, specialiai socialiniam verslui sukurti pasko
lų mechanizmai, kurie leistų išvengti šiuo metu kartais pasitaikančios praktikos, kai šalia VšĮ 
įkuriama paskolos prašanti UAB. 
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Lanksti, prie konkrečios veiklos pritaikyta finansinės ir kita parama padėtų išvengti daž
nai kritikuojamos situacijos, kai nesutampa valstybės teikiamo finansavimo tikslai ir organi
zacijos poreikiai. Pavyzdžiui, vienais atvejais suteikiamos investicijos į infrastruktūrą, bet ne į 
žmogiškuosius resursus ar realios veiklos vystymą: „turi tas patalpėles [bendruomenė], bet jose 
darbas neverda“ (DG–NVO1). Kitais atvejais būtent infrastruktūros trūkumas užkerta kelią 
teikti paslaugas tiems socialiniams verslams, kurie turi sukaupę užtektinai kompetencijų ir 
žmonių, kad, pavyzdžiui, atidarytų senjorų namus, tačiau jiems reikia sutvarkytų pastatų ir 
aplinkos. Teigiama, kad pastaruoju atveju socialiniams verslams galėtų būti perduodama dalis 
biudžetinių įstaigų infrastruktūros. 

Dabartiniai finansinės paramos būdai socialinio verslo organizacijoms ir individualiems 
socialinį verslą kuriantiems asmenims ydingi dėl netolygaus tikslinės grupės suformavimo, 
kai vieniems galimybės gauti finansavimą suteikiamos, o kitiems  – ne. Pavyzdžiui, Žemės 
ūkio ministerija teikė paramą pradedantiesiems socialiniams verslams kaime. Pasibaigus šiai 
veiklai nebeliko specialiai į socialinį verslą orientuotos paramos nei pradedantiesiems, nei 
veiklą vykdantiems socialiniams verslams. Tai rodo, kaip svarbu užtikrinti veiklą socialiniams 
verslams bet kuriame jų veiklos etape. Nes teikiant paramą socialinio verslo steigimo eta
pe papuolama į „netvarumo ratą“, – susikūrę nauji projektai vėliau neturi galimybės plėstis 
ir užsidaro, jų vietoje vėl kuriasi pradedantieji socialiniai verslai. Tyrimo dalyviai teigė, kad 
pradedančiųjų organizacijų konkursuose paramą gali gauti ir tie, kurie tik pabando socialinio 
verslo veiklą ir vėliau išeina iš sektoriaus, o štai organizacijos, įrodžiusios ilgalaikę savo veiklos 
orientaciją, lieka be paramos. Šią situaciją reikia keisti, „kad nebūtume amžinai startuoliais“ 
(DG–SV2). Todėl būtinos investicijos į sėkmingai veikiančio socialinio verslo plėtrą, – pavyz
džiui, naujų produktų ir paslaugų sukūrimą, technologinį atsinaujinimą, eksporto plėtrą. Kaip 
nelygias galimybes iliustruojantis pavyzdys taip pat buvo minimi vietos veiklos grupių pro
jektai socialiniam verslui didžiuosiuose miestuose, kai miestų (mikro)rajonai skirstomi į „ge
rus“ ir „blogus“, ir tik pastaruosiuose įsikūrę socialiniai verslai gali dalyvauti konkurse. Kitas 
pavyzdys – amžiaus barjeras, kai skatinimo programos skiriamos tik jauniems arba vyresnio 
amžiaus verslininkams – vidutinio amžiaus kandidatai į juos pretenduoti negali, nors būtent 
jie sudaro nemažą dalį socialinio verslo iniciatorių. Dar viena galima kryptis – finansavimas 
sėkmingai veikiančiam tradiciniam verslui ar NVO pereiti prie socialinio verslo modelio. 

Na, ir pagaliau didelį potencialą turinti, bet retai taikoma paramos forma – kai valstybės 
institucijos įsigyja produktus ar paslaugas iš socialinių verslų (pavyzdžiui, maitinimas, rengi
nių organizavimas, edukacinės veiklos) – tai yra ir realus papildomų lėšų šaltinis, ir nemateria
lus veiklos įvertinimas bei palaikymas: „mes pinigų neprašome, mes prašome darbo“ (I–SV2). 
Vienos diskusijos dalyviai įvardino kuriozinę situaciją – kai valstybės institucijos organizuoja 
renginius apie socialinį verslą, bet organizuoja jas ne socialinių verslų erdvėse (nors tokių yra), 
o viešbučiuose. 

Socialinio verslo atstovai įvardino, kad dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, kuriuose 
konkuruojama su pelno siekiančiais verslais – netinkamas pajamų mechanizmas socialiniam 
verslui. Jie buvo įsitikinę, kad tokių konkursų sąlygos yra sudėtingesnės, dažni nesąžiningumo 
atvejai, kai laimėtojai nustatomi iš anksto, konkuruojama dėl mažiausios kainos, kuri gauna
ma kokybės sąskaita – dažnu atveju šis įsitikinimas atbaido socialinį verslą nuo dalyvavimo 
viešuosiuose pirkimuose. Vertindami socialinio verslo dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose 



 4. SOCIALINIO VERSLO PLĖTRA LIETUVOJE –  
GALIMYBĖS IR POREIKIAI: TYRIMAS

90/

galimybes politikos formuotojai taip pat minėjo, kad formaliai palaikymas socialiniam verslui 
gali būti numatytas, tačiau gali būti trukdžių juo tinkamai pasinaudoti, trūksta vertinimo, 
kiek palanki ir veiksminga dabartinė sistema dalyvauti būtent socialiniam verslui. Jų nuomo
ne, socialinės įmonės finansiškai stipresnės už socialinius verslus, todėl turi pranašumų prieš 
juos viešųjų pirkimų sistemoje. Paskata šiam procesui keistis galėtų būti pagalba perkančioms 
organizacijos atskiriant socialinius verslus, juos tinkamai įvertinant kaip pirkimų dalyvius. 
Taip pat svarbūs veiksniai: viešinimas ir informavimo kampanijos vartotojams, būsimo fi
nansavimo etapo struktūrinės paramos sąlygų patikslinimas, sudarant galimybę socialiniams 
verslams naudotis teikiama parama ir kt.

Konkursinis finansavimas/projektinių veiklų finansavimas. Vertinant galimybes daly
vauti konkursuose dėl projektinio finansavimo socialinio verslo atstovų nuomonės išsiskyrė į 
dvi priešingas stovyklas – kritikuojančią bei įžvelgiančią naudą. 

Viena vertus, biurokratiniai reikalavimai dalyvaujant konkursuose (dėl paramos, paslaugų 
teikimo, viešųjų pirkimų) ir atsiskaitant už gaunamą paramą laikomi per didele našta, dėl ku
rios dalis socialinių verslų sąmoningai nusprendžia tokiuose projektuose nedalyvauti: „viena 
ranka skatinamas socialinis verslas, iš kitos pusės – dar labiau apkraunamas (...) biurokratiniais 
reikalavimais“ (DG–SV3). Dalyvavimas projektuose reikalauja papildomų žmogiškųjų resur
sų, taigi ir išlaidų: „už kelis tūkstančius [projekto apimties] turi atskirą administratorių samdyti“ 
(DG–SV2), „turi būti labai projektiškai ir finansiškai raštingas“ (I–PE6). Kritikos susilaukė ir 
situacijos, kai vietoj paprastesnio paramos mechanizmo, numatyto įstatymuose, pavyzdžiui, 
atleidimo nuo NT mokesčio, valstybės institucijų atstovai siūlo socialiniams verslams daly
vauti konkursuose dėl finansinės paramos skyrimo, kuriuose negarantuojamas laimėjimas. 

Projektinę veiklą kritikuojančių tyrimo dalyvių teigimu, valstybės institucijos turėtų teikti 
prioritetą socialinio verslo veiklų tikslingam subsidijavimui arba lengvatoms, o ne projekti
nėms veikloms, kurios sietinos su įprastu NVO sektoriaus veikimo modeliu: „didžiulė rizika 
(...) likti nevyriausybine organizacija, (...) ta senąja, kurios tik ir gyvendavo iš paraiškų teikimo 
ir įgyvendinimo“ (DG–SV3). Kiti kritikos aspektai: tai, kad projektuose nėra turinio kokybės 
kontrolės, orientacijos į ilgalaikį poveikį, smulkūs projektai gali padengti tik labai nedidelę 
dalį organizacijos veiklos ir lėšų poreikio. Pavyzdžiui, pažeidžiamų grupių įdarbinimo vei
klos, vykdomos tik projektų rėmuose, yra laikinos, nėra mechanizmų, kurie užtikrintų, kad 
pasibaigus projektui pažeidžiamos grupės atstovai galėtų prisidėti prie savo darbo vietos iš
laikymo ir jų įdarbinimas duotų ilgalaikį poveikį; tokiu atveju projektinė parama veikia kaip 
savitikslis mechanizmas, o ne tvarus problemos sprendimas. Tais atvejais, kai projekte numa
tytas kofinansavimas, socialiniai verslai retai turi reikiamų finansinių išteklių. 

Tačiau buvo išsakyta nuomonė, kad projektinės veiklos vengimas labiau būdingas prade
dantiesiems socialiniams verslams ir tiems, kurie siekia greito rezultato. Ilgalaikėje perspektyvo
je projektinių paraiškų teikimas yra svarbi investicija, nes tai – papildomų lėšų šaltinis, leidžian
tis įgyvendinti daugiau veiklų, įtraukti daugiau tikslinės grupės atstovų, o strategiškai planuojant 
dalyvavimą konkursuose gali būti užtikrinamas veiklos tvarumas. Nors tenka prisitaikyti prie 
skirtingų konkursų sąlygų, galbūt ne visada aktualių pagrindinėms socialinio verslo veikloms, 
jos gali paskatinti galvoti apie veiklos išplėtimą, naujus veiklos modelius. Vienais atvejais pro
jektai leidžia finansuoti dalį organizacijos veiklos arba ją plėsti, kitais atvejais – kaupti ir dalintis 
patirtimi (pavyzdžiui, tarptautinių mainų arba partnerysčių mezgimo projektai). 
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Nefinansinė parama socialiniam verslui

Socialinių verslininkų kompetencijos. Bendras socialinio verslo įkūrėjų kompetencijas 
lemia jų ankstesnė patirtis – ar jie į šią sritį ateina iš verslo, ar iš nevyriausybinio sektoriaus, o 
gal iš socialinės srities. Nors įgūdžių ir patirties jie atsineša iš ankstesnės veiklos, jiems vis tiek 
tenka mokytis papildomai. Tyrimo dalyvių nuomone, dažniau socialinį verslą įkuria NVO 
sektoriaus, o ne verslo atstovai, todėl jiems svarbios žinios apie verslo organizavimą ir organi
zacijos valdymą: finansinis raštingumas ir planavimas, skaičiavimas, rizikos įvertinimas, mo
kesčių politika, mokesčių ir išlaidų optimizavimas, kaštųnaudos analizė, taip pat – vadovavi
mo, personalo politikos, motyvavimo, grįžtamojo ryšio suteikimo įgūdžiai, žinios apie veiklos 
viešinimą ir komunikaciją, pardavimus. Judant iš NVO į socialinio verslo sektorių lūžio tašku 
laikytina galimybė ir būtinybė uždirbti pajamas: pereiti nuo situacijos, kai „nevyriausybininkai 
nemoka parduoti“ (I–SV1) prie modelio „do good and earn money“ (liet. daryk gerus darbus 
ir uždirbk) (DG–SV2). Įkūrus socialinį verslą kitas svarbus žingsnis – suburti kompetentingą, 
savo konkrečios srities profesionalų komandą. Ją turi sudaryti visų pirma geri specialistai, 
tačiau jiems nebūtina jaustis socialinio verslo šeimininkais, lygiaverčiais įkūrėjams. 

Pavieniai mokymai ir kompetencijų kėlimo renginiai buvo dažniau vertinami skeptiškai. 
Pagrindiniai įvardinami tokių programų trūkumai: elementarus, paviršutiniškas turinys, lek
toriai mažiau patyrę už klausytojus, greitai senstančios arba nepritaikomos žinios. Teigta, kad 
reikalingas ir naudingu laikytinas kitoks patirties įgijimo būdas – tai mentorystės programos, 
kai socialiniam verslui paskiriamas patyręs mentorius, išmanantis šią sritį, kuris teikia ilgalai
kes konsultacijas (pavyzdžiui, 1 metų ar ilgesnį laikotarpį), įsigilina į individualias socialinio 
verslo ypatybes, dalyvauja nustatant veiklos tikslus, planuojant organizacijos strategijas ir tak
tinius veiksmus. Tokia mentorystė turinti būti daugkartinė, ne projektinė, individualizuota. 
Vienas iš tyrimo dalyvių dalinosi sėkmės istorija, kai inkubatoriaus metu rasta investuotoja 
tapo ir pagrindine mentore: „[investuotojai] viskas įdomu, ji dalyvauja visuose procesuose leis-
dama man nuspręsti, su tokia teigiama ir teisinga galbūt priežiūra“ (DG–SV3).

Inkubatoriai ir akseleratoriai. Tyrimo metu paaiškėjo, kad pagrindinės kompetencijos 
kėlimo ir ugdymo formos, su kuriomis susiduria socialinio verslo atstovai – tai inkubavimo ir 
akseleravimo programos, taip pat pavieniai mokymai. Buvo išskirtos stipriosios ir silpnosios 
šiuo metu prieinamų galimybių kelti kompetencijas pusės. Tyrimo dalyvių įvertinimai rėmėsi 
tiesiogine patirtimi dalyvaujant arba svarstant dalyvauti tokiose programose, arba motyvuotu 
sprendimu nedalyvauti. Tarp socialinio verslo organizacijų, kurios tokios patirties visai netu
rėjo, buvo ir kelis metus egzistuojančios, ir neseniai įsikūrusios. Anksčiau dalyvavę inkuba
torių arba akseleratorių veikloje teigė, kad bėgant laikui keičiasi organizacijos poreikiai bei 
priimami sprendimai, jie gali nebeatspindėti to, kas buvo vystoma inkubatoriuje, ypač jeigu 
organizacijos veiklos sritis plati. Tačiau tai atspindi natūralius pokyčius, organizacijos raidą, o 
ne programų trūkumus. Visos įžvalgos, susijusios su socialinio verslo akseleratorių ir inkuba
torių veikla apibendrintos 3 lentelėje. 
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3 lentelė. Akseleratorių ir inkubatorių programų vertinimas

Privalumai Trūkumai

• Motyvacija ir įkvėpimas pradėti veiklą;
• Galimybė remtis kitų patirtimi, užduoti klausi

mus, nekartoti klaidų, atliekama realių socialinio 
verslo kūrimo istorijų ir atvejų analizė; 

• Socialinio verslo vystymo žemėlapis – klausimai, 
rėmai, kuriuos reikia užpildyti siekiant įsivertin
ti, kokie žingsnius jau žengti, o ką dar reikia pa
daryti; 

• Verslo srities kompetencijų vystymas: verslo pla
no rengimas, sutarčių rengimas, komunikacija;

• Žinios apie aspektus, taikomus tik socialinio 
verslo srityje (netaikomus standartiniam prade
dančiajam verslui), – pavyzdžiui, poveikio mata
vimas; 

• Ekspertinė pagalba; 
• Pažinčių tinklo mezgimas, įsiliejimas į socialinių 

verslų bendruomenę; 
• Komunikacijos partneriai, kurie padeda išplatin

ti pirmas žinutes visuomenei; 
• Kvietimai į renginius, skirtus socialiniams vers

lams; 
• Renginiai, skirti megzti tarptautinius ryšius (pa

vyzdžiui, Baltijos šalių pokyčių lyderių susitiki
mas), aptarti bendradarbiavimo projektus; 

• Priklausymas alumnams – galimybė toliau daly
vauti socialinio verslo renginiuose, teikti men
torių pagalbą kitiems pradedantiesiems sociali
niams verslams, 

• Konkursai gauti finansinę paramą. 

• Dalies dalyvių motyvacija – atlikti vienkartinius 
projektus, o ne sukurti tvarią, ilgalaikę socialinio 
verslo organizaciją; 

• Pasireiškiantis tokios paramos teikėjų veiklos 
formalumas, „varnelių dėliojimas“ (DG–SV2); 

• Individualizuoto požiūrio trūkumas; 
• Orientacija į žinutės skleidimą (pitch’inimą) su

reikšminant jos būtinumą sėkmingam socialinio 
verslo plėtojimui, tvarumui; 

• Tęstinės pagalbos trūkumas pasibaigus pagrindi
nei programai; 

• Netinkami akcentai, pavyzdžiui, poveikio mata
vimo mechanizmai, kai kurių dalyvių nuomone, 
turi būti įsisavinami jau turint įdirbį, o verslo 
įkūrimo stadija  – tam netinkamas laikas: „tu 
džiaugiesi, kad tau stengiasi padėti [akselerato-
riuose]... bet matuoji ne dėl kažko kito, dėl pačio 
savęs“ (DG–SV2). 

Nepaisant išvardintų poreikių, dalis tyrimo dalyvių minėjo, kad niekada nėra įsitraukę 
į formalias kompetencijų kėlimo programas (akseleratorius, inkubatorius, mokymus) ir ne
planuoja to daryti ateityje. Tai išryškina prieštaringą faktą – nors poreikis mokytis ir perimti 
žinias yra, dalis socialinio verslo įkūrėjų pasirenka individualų kelią – mokytis per savo prak
tiką. Čia jie nurodė, kad būtų naudinga turėti platformą, numatant ir virtualias dalyvavimo 
formas, kurioje Lietuvos socialinio verslo atstovai galėtų reguliariai susitikti ir neformaliai 
dalintis patirtimi, problemomis, gerosiomis praktikomis. Tai padėtų greičiau ir sklandžiau 
išspręsti dalį problemų, su kuriomis savo kasdienėje praktikoje susiduria socialinio verslo at
stovai. Tyrimo dalyviai teigė, kad ji galėtų būti įgyvendinta asocijuotos struktūros iniciatyva, 
kaip reali paskata tapti nariais – ypač jeigu ji apjungtų didelę dalį socialinių verslų Lietuvoje. 
Kitas pasiūlytas praktinių žinių apsikeitimo formatas – metinė konferencija. 
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Bendradarbiavimas su valstybės  
institucijomis

Vertindami bendradarbiavimą su valstybės institucijomis socialinio verslo atstovai pa
minėjo kelis kertinius principus, kuriais jis turėtų remtis. Visų pirma, jų teigimu, turėtų būti 
aiškiai nustatyti valstybės bendradarbiavimo politikos formavimo tikslai ir prioritetai. An  
t ra, požiūris į socialinį verslą turi būti nepriklausomas nuo politinės situacijos, santykio tarp 
konkrečios socialinio verslo organizacijos ir nacionalinio lygmens bei savivaldos institucijų. 
Trečia, kuriami santykiai turi būti grindžiami pasitikėjimu. Pastarojo, daugelio tyrimo dalyvių 
nuomone, šiuo metu trūksta: „mes vienas kitu absoliučiai nepasitikime (...), valstybė žiūri, kad 
mes esam žulikai, kurie nori nuraut pinigų“ (DG–NVO1). Kartu pripažįstama, kad kurti šį 
santykį reikia laiko ir dėmesio, ypač miestuose: „bendruomeninis gyvenimas Airijoje, Anglijoje 
yra šimtmečiais skaičiuojamas. Mums buvo išardyta ir mes per naują kuriam. Kaimas lengviau, 
greičiau atsistato, nes jie turi bendrus interesus čia pat, vietoje. Mes [mieste] išsiskaidę esam, 
mūsų interesai yra kitokie“ (DG–NVO1). 

Laikantis išskirtų principų nuosekli parama socialiniam verslui turi būti užtikrinama per 
tiesiogines paslaugas, kurias vykdydamos savo funkcijas teikia valstybės institucijos, ir per 
finansinius paramos mechanizmus, tikslingai skiriamus socialinio verslo sektoriui. Politikos 
formuotojų nuomone, pagrindinės valstybės institucijų funkcijos yra trys: nustatyti socialinio 
verslo apibrėžimą ir statusą, sukurti vieningą, nuoseklią skatinimo priemonių sistemą, didinti 
visuomenės suvokimą apie socialinio verslo sektorių (angl. awareness building). 

Administracinis palaikymas, socialinės inovacijos. Pagrindinė nematerialios paramos 
iš valstybės institucijų forma – kompetentingas koordinavimas, lankstus ir atviras požiūris 
į socialinių verslų veiklą: „socialiniai verslai nori būti išgirsti“ (DG–SV3). Šiuo metu skirtin
gose srityse veikiantys socialiniai verslai individualiai kreipiasi į galybę skirtingų valstybės 
institucijų, valstybės institucijų požiūriai nesuderinti tarpusavyje. Teigiama, kad būtina turėti 
aiškų vieną padalinį ar komandą valstybės institucijų sistemoje, kuri būtų atsakinga už socia
linį verslą: kauptų profesinę patirtį šioje srityje, formuotų ir plėtotų socialinio verslo poli
tiką, derintų tarpinstitucinius sprendimus, fiksuotų ir spręstų visų socialinio verslo atstovų 
problemas „vieno langelio“ principu. Taip pat socialiniam verslui būtų naudingas aiškus visų 
socialiniam verslui teikiamų paslaugų valstybės institucijose sąrašas. Socialiniam verslui tei
kiamos paslaugos turėtų būti orientuojamos į problemų sprendimą, o ne į informacijos tei
kimą. Pavyzdžiui, pradedantiesiems verslininkams aktualu gauti ne bendrą informaciją apie 
sutarties sudarymą arba ją reglamentuojančius teisės aktus, bet sutarties šablonus, pritaikytus 
jų specifiniams poreikiams. 

Nors valstybės institucijos teikia pirmenybę darbui su asocijuotomis struktūromis ir skė
tinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis didesniam socialinių verslų skaičiui, šiuo metu 
dėl sektoriaus susiskaldymo ir didelės veiklų, tikslinių grupių, veikimo modelių įvairovės 
tokia nuostata duoda menkų rezultatų. Tiek valstybės institucijų, tiek asocijuotų struktūrų, 
atsto vaujančių socialinį verslą, iššūkis – suprantant interesų įvairovę tapti moderatoriais, ku
rie parodo bendro intereso svarbą, mažina susiskaldymą sektoriaus viduje. 
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Viena iš problemų šioje srityje – kompetencijos socialinio verslo srityje trūkumas. Sie
kiant išvengti korupcijos, šališkumo, oportunistinių rinkos veikėjų manipuliacijų, valstybės 
institucijų darbuotojai, atsakingi už paramos skyrimą socialiniams verslams, turėtų būti aukš
tos kompetencijos, suprasti pradedančiųjų ir ilgiau veikiančių socialinių verslų potencialą bei 
poveikį, laikytis nešališko požiūrio. Kaip teigė diskusijų dalyviai, šiuo metu daugelyje valsty
bės institucijų trūksta kompetencijos, sektoriaus išmanymo, patirties ir motyvacijos dirbti su 
socialiniais verslais, diegti socialines inovacijas. Dažnai susiduriama su tuo, kad į socialinio 
verslo sferą paskiriami dirbti žmonės iš visai kitų sričių arba įdarbinami specialistai be patir
ties ir nerodantys šioje srityje asmeninio entuziazmo. Tačiau kaip tik šiuo metu, kai kuriasi 
visas naujas, anksčiau neegzistavęs sektorius tarp NVO ir pelno siekiančio verslo, tokių kom
petencijų, o taip pat aiškių programų ir vystymo krypčių, reikia labiausiai. Idealiu atveju vals
tybės institucijos turėtų matyti sektorių kaip visumą, dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi – bet 
tai kol kas yra neišpildytas lūkestis. Šiuo metu daugiau žinių ir praktikos turi patys socialinio 
verslo sektoriaus atstovai, jų patirtis turėtų sistemingai perimti valstybės institucijos. Kitas 
sprendimas – samdyti stiprų vadovaujantį ekspertą arba ekspertų komandą iš užsienio. Pa
galiau reikalingi socialinio verslo ambasadoriai – lyderiaujančios figūros politiniu lygmeniu. 

Kurti socialines inovacijas trukdo biurokratija ir nelankstus valstybės institucijų po-
žiūris. Socialinio verslo atstovų teigimu, valstybės institucijos turėtų siekti mažinti biurokra
tinę ir administracinę naštą socialinio verslo atstovams. Toks bendradarbiavimas turėtų vykti 
darbo pasidalinimo principu – socialiniai verslai atlieka savo pagrindines veiklas, o valsty
bės institucijų darbuotojai ruošia ir pildo dokumentus. Diskusijų metu išsakyta nuomonė, 
kad užuot kėlę reikalavimus viską formaliai fiksuoti, valstybės institucijų darbuotojai turėtų 
megzti su socialinio verslo atstovais tiesioginį santykį, patys rinkti reikiamą informaciją ir 
ją formalizuoti taip, kad atitiktų visus keliamus reikalavimus. Taip pat reikėtų atlikti išsamią 
analizę, kaip mažinti begalę formalių kliūčių, neleidžiančių daliai socialinių verslų preten
duoti į finansinę arba nematerialinę paramą. Teikdami pavyzdžius socialinio verslo atstovai 
minėjo, kad šiuo metu mikroįmonės (o dauguma pradedančiųjų socialinių verslų yra būtent 
tokios) neatitinka reikalavimų įdarbinti asmenis su negalia per užimtumo tarnybos remiamas 
programas. Kitas pavyzdys – moksleivius į pamokas pavežantys geltonieji autobusai kaimo 
vietovėse, kurie, užuot pamokų metu stovėję nenaudojami, galėtų teikti pavėžėjimo paslaugas 
suaugusiems žmonėms, ypač tai būtų aktualu senjorams demografiškai nykstančiose, senėjan
čiose vietovėse. 

Keli tyrime dalyvavę socialinio verslo atstovai reiškė nuostatą, kad atsakingoms valsty
bės institucijoms, tokioms kaip ministerijos, naujų, inovatyvių sprendimų neverta net siūlyti. 
Anot jų, tam, kad valstybės institucijos pripažintų socialines inovacijas ir pritaikytų prie jų 
biurokratinius mechanizmus, reikia ilgų laikotarpių, „bent 5 metų“ (DG–SV1). Tuo tarpu no
rint spręsti dabartines socialines problemas kaip tik būtinas lankstumas ir atvirumas nestan
dartiniams sprendimams, „negali atsinešti kažkokio 100 metų veikiančio modelio“ (DG–SV1) – 
o tai rizikinga, nes gali neatitikti esamų paramos ir valstybės numatytų modelių, paslaugų re
gistrų – tiek nacionaliniu lygmeniu (ministerijose), tiek savivaldoje. O štai regionuose socia
linio verslo iniciatyvų mažai, nes pažeidžiamų socialinių grupių nariai rūpinasi kaip išgyventi 
(žinomais, prieinamais, nebūtinai legaliais būdais), nėra suvokimo, kad socialinės inovacijos 
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gali padėti spręsti problemas, palaikymo trūkumas: „Sunku išeiti iš savo komforto zonos, o dar 
gauname labai daug kritikos iš kitų, ypač iš tų žmonių, kurie nėra linkę daryti“ (DG–NVO2). 
Trukdo ir baimė gauti pelną ir jį reinvestuoti į veiklos plėtrą: „kai neturi verslumo geno ir 
nesupranti, kaip tas pinigas... tai visko bijai“ (DG–SV1). Regionuose labai svarbi lyderių įta
ka, iniciatyvumas, „reikia gerų žmonių palaikymo“ (DG–NVO2). Todėl būtina, kad valstybės 
institucijos skatintų socialinį verslą dalintis savo idėjomis, atliktų kompetentingą jų atranką, 
o vertingoms ir socialinio pokyčio potencialą turinčioms idėjoms padėtų vystytis lanksčiai 
pritaikant prie jų biurokratinius mechanizmus, o ne atvirkščiai. 

Geroji socialinio verslo ir valstybės institucijų bendradarbiavimo patirtis. Dalindamie
si gerais bendradarbiavimo su valstybės institucijomis atvejais tyrimo dalyviai minėjo, kad 
teigiamų rezultatų duoda bendradarbiavimas su biudžetinėmis įstaigomis, veikiančiomis toje 
pačioje srityje – perduodant gerąją patirtį ir padedant keistis valstybiniams viešųjų paslaugų 
teikėjams (pavyzdžiui, bendrojo ugdymo srityje gali vykti bendradarbiavimas tarp socialinių 
verslininkų ir valstybinių mokyklų), dalinantis darbo metodikomis, ugdant darbuotojų kom
petencijas, kuriant vieningą veiklos modelį, kai vieną veiksmo grandį užtikrina biudžetinė 
įstaiga, o kitą – socialinis verslas (pavyzdžiui, reintegruojant priklausomybę turinčius asmenis 
gali vykti bendradarbiavimas tarp socialinių verslininkų ir priklausomybės ligų ir reabilitaci
jos centrų, įkalinimo įstaigų, antstolių): „iš kiekvieno partnerio kažką naujo sužinai“ (I–SV2). 

Viešųjų paslaugų perdavimas

Politikos formuotojų nuomone, ilgalaikėje perspektyvoje biudžetinės įstaigos turėtų teik
ti kuo mažiau paslaugų, idealiu atveju visos valstybės paslaugos galėtų būti perduodamos 
socialiniams verslams, kurie yra „mobilesni, efektyvesni, greitesni ir labiau atskaitingi [negu 
biudžetinės įstaigos]“ (I–PE1). Tačiau politikai taip pat pažymi, kad svarbu turėti aiškią porei
kių analizę, žinoti, koks paslaugų poreikis konkrečioje savivaldybėje ir kokių paslaugų reikia. 
Pažymėta, kad viešųjų paslaugų perdavimas turi būti traktuojamas ne kaip konkrečių prekių 
ir paslaugų pirkimas iš tiekėjų, atitinkančių socialinio verslo reikalavimas, bet s o c i a l i n i o 
p o v e i k i o  pirkimas: „siekiant socialinės ekonomikos plėtros – [svarbus] savivaldybių gebėji-
mas per viešuosius pirkimus pirkti socialinį poveikį iš nevyriausybinių organizacijų, socialinių 
verslų ir kitų nevyriausybinių tiekėjų“ (I–PE2). Tai priartintų savivaldybes prie socialinių in
vestuotojų, o jų atliekamas darbas turėtų prasidėti nuo konkrečių socialinių (ar kitos srities) 
problemų įvardinimo savivaldybėje ir baigtis įvykdytais pirkimais: turi įvykti „esminis viešojo 
administravimo strateginio planavimo lūžis“ (I–PE2). 

O štai socialinio verslo atstovai, vertindami viešųjų paslaugų perdavimą kaip vieną iš po
tencialių socialinio verslo finansavimo ir tvarumo užtikrinimo šaltinių, pažymėjo, kad situaci
ja skirtingose veiklos sferose labai netolygi. Tyrimo dalyviai neišskyrė konkrečių nišų, kuriose 
viešųjų paslaugų perdavimas turi didžiausią potencialą, argumentuodami, kad skirtingų nišų 
užėmimas priklauso nuo pačių socialinių verslininkų – kokias paslaugas jie gali pasiūlyti, ko
kių socialinių problemų sprendimo gali imtis, nes tam reikia situacijos supratimo, išmanymo, 
vidinės motyvacijos veikti konkrečiose srityse. Visose veiklos nišose galima kažką tobulinti, 
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bet idealiu atveju socialiniai verslininkai turėtų būtų skatinami pasiūlyti naujų sprendimų ten, 
kur nevalstybinių teikėjų trūksta labiausiai. Socialinio verslo vystytojai, organizavę ne vieną 
akseleravimo programą, didžiausią potencialą mato teikiant socialines ir švietimo paslaugas. 

Perėjimas prie viešųjų paslaugų perdavimo modelio. Nacionalinėse strategijose numaty
tas tikslas iki 2020 m. perduoti 15 proc. viešųjų paslaugų nevalstybiniams teikėjams šiuo metu 
įgyvendinamas silpnai, geresnė situacija tik socialinių paslaugų sferoje (darbas su socialinės 
rizikos šeimomis, integrali pagalba šeimoms). Paslaugų perdavimą tyrimo dalyviai regi kaip 
turinčią potencialą idėją, kurios vykdymas šiuo metu tik „imituojamas“ (DG–NVO1), pastan
gos sutelktos kurti ir tobulinti teisės aktus, o ne skatinti realią veiklą: „pagrindiniai valstybės 
planavimo dokumentai pasako, kad taip darom – perduodam paslaugas, bet tam įgyvendinti 
ambicijų trūksta vidutinio lygio politinėje aplinkoje“ (I–PE6). Kadangi tiesiogiai už viešųjų pas
laugų perdavimą atsakingos savivaldos institucijos, požiūris į šį procesą, dalyvaujančių šalių 
patirtys ir realus įgyvendinimo modelis gali itin skirtis visose 60 savivaldybių. Nors numaty
tas reikalavimas perduoti 15 proc. viešųjų paslaugų, nėra numatytos sankcijos savivaldybėms, 
kurios nepasiekia šio rodiklio: „turėtų būti įsakyta savivaldybėms (...) suteikti bendruomenėms 
galimybę perimti savivaldybėms reikalingų paslaugų teikimą“ (DG–NVO1). 

Skirtingose savivaldybėse paplitusios labai skirtingos paslaugų teikimo praktikos. Politi
kos formuotojai paminėjo su tuo susijusią problemą: dalis savivaldybių nesuinteresuotos per
duoti paslaugas, nes, tyrimo dalyvių nuomone, turi daugiau svertų kontroliuoti sau pavaldžias 
VšĮ arba biudžetines įstaigas, jose vyrauja nepotizmas. NVO ir socialinio verslo atstovai gali 
būti traktuojami kaip mažiau patrauklūs partneriai, kurie mažiau „darytų tai, ką reikia [pagal 
susiformavusią nepotizmo kultūrą]“ (I–PE4). Kita problema, kurią paminėjo vykdančiosios 
valdžios atstovai, – kad šiuo metu trūksta paslaugų kokybės vertinimo metodikų ir kompe
tencijos. Savivaldybės, perdavusios paslaugas socialiniam verslui, neturi būdų įvertinti paslau
gų kokybę. Informantų nuomone, šakinės ministerijos turėtų pasirūpinti paslaugų standartų 
rengimu. 

Taip pat trūksta centralizuotai kaupiamos atvirų duomenų sistemos, kurioje būtų fiksuo
jama, kokie yra viešųjų paslaugų poreikiai ir faktinis teikimas skirtingose savivaldybėse. Mi
nisterijų atstovų nuomone, šiuo metu negalime tiksliai atsakyti, kiek paslaugų perduota, Vi
daus reikalų ministerija neturi tikslių skaičiavimų ir metodikų kaip įvertinti paslaugų perda
vimo apimtis. Tai buvo paminėta ir Valstybės kontrolės ataskaitoje. Pripažįstama ir dar viena 
problemos pusė – potencialių paslaugų teikėjų pasiūlos trūkumas kai kuriose savivaldybėse. 

Siekdamos sėkmingai perduoti paslaugas, savivaldybės turėtų būti atsakingos už strategi
nį planavimą – nustatyti, kokios bendruomenės ir organizacijos veikia savivaldybėje, kokiose 
srityse jos stiprios, kaip paskatinti jas imtis paslaugų perdavimo ir kokiais būdais užpildyti 
spragas tose srityse, kur stiprių tiekėjų trūksta. Regionuose netinka didmiesčiuose veikian
tys paslaugų perdavimo modeliai ir atvirkščiai. Idealiu atveju savivaldybės turėtų pačios elg
tis inovatyviai – prisiimti riziką dėl potencialiai nesėkmingų atvejų, eksperimentuoti, daryti 
pilotinius projektus su įvairiais paslaugų perdavimo modeliais, daryti poveikio vertinimą ir 
siūlyti atitinkamai taisyti teisės aktus. Socialinio verslo vystytojų požiūriu, šią problemą pa
dėtų spręsti aiškus inovacijų kūrimo ir jų plėtros atskyrimas. Kai kurių informantų nuomone, 
perduodant paslaugas turėtų dalyvauti jau išbandytos ir patikrintos inovacijos, kurias galima 
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plėtoti įvairiose savivaldybėse. Tam būtina sukurti socialinių startuolių finansavimo instru
mentus. 

Politikos formuotojai teigė, kad socialinės ekonomikos potencialas  – didelis. Pajamos, 
kurias sugeneruotų viešosios paslaugos, jeigu jos visos būtų perduotos socialinės ekonomikos 
veikėjams, sudarytų maždaug 234 000 000 eurų, „tai nėra Vilniuje ir Kaune [o visose savival-
dybėse] išleidžiami pinigai“ (I–PE2). Nurodoma, kad viešųjų paslaugų perdavimas gali tapti 
svarbiu šaltiniu kuriant papildomas darbo vietas regionuose: „socialinių paslaugų teikimas – 
tai kaimo išlikimo galimybė, juk jeigu nori gyventi kaimo vietovėje, tai gali susikurti darbo vietą“ 
(DG–NVO2). 

Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybių darbuotojams dažnai trūksta žinių apie socialinį vers
lą ir viešųjų paslaugų perdavimą jiems, „Versli Lietuva“ sukūrė informacinį paketą, kurio vie
nas iš tikslų – pakeisti principinį savivaldybių požiūrį į socialinį verslą: „norint [gebėti] pirkti 
socialinį poveikį, o ne krūvą veiklų, kur jūs nežinosite, ar tos veiklos pasiekė tą poveikį, ar ne“ 
(I–PE2). Taip pat šiame kontekste išryškėja socialinio poveikio matavimo būtinybė, nes „sa-
vivaldybė perka ne paslaugą, o tuos rodiklius“ (I–PE2). Susitelkimas į poveikį leistų išvengti 
kritikuojamų situacijų, kai, rodos, tinkamas socialinės problemos sprendimo būdas nepasitei
sina – problema lieka neišspręsta ar netgi pagilėja: buvo minimos socialinės įmonės, kurios, 
užuot padidinusios galimybes neįgaliesiems įsilieti į darbo rinką, iš principo tapo negalios 
subsidijavimo, tolimesnės atskirties, ne įgalinimo institucijomis. Intensyvus viešųjų paslaugų 
perdavimas skiriant deramą dėmesį poveikiui paskatintų NVO ir socialinius verslus išgryninti 
savo socialinę misiją – mažinti priklausomybę nuo projektinio finansavimo ir nuolatinį vei
klos pritaikymą prie konkursinių sąlygų. Socialinės pasaugos ir darbo ministerija įgyvendina 
NVO institucinių gebėjimų stiprinimo programą ir joje didžiausias dėmesys skiriamas pasi
rengimui teikti viešąsias paslaugas. 

Požiūris į viešųjų paslaugų perdavimą socialiniam verslui. Viešųjų paslaugų perdavimo 
konkursuose socialinis verslas dalyvauja lygiomis sąlygomis su kitais subjektais. Taip tarsi ko
munikuojamas specifinis viešojo sektoriaus požiūris: neva tam, kad būtų perimtos paslaugas 
iš biudžetinių įstaigų, visai nebūtinas socialinis verslas, to galinti imtis bet kuri organizacija, 
kuri kreipiasi į savivaldybę ir pasisiūlo teikti paslaugas. Taigi nepripažįstamos, nematomos 
kitokios socialinio verslo kompetencijos teikiant paslaugas, neįžvelgiamas poreikis perduoti 
šių paslaugų teikimą socialiniam verslui. Dalis socialinio verslo atstovų teigia, kad viešųjų 
paslaugų perdavimo konkursuose nedalyvauja ir neplanuoja dalyvauti ateityje, nes dalyvavi
mas atrodo neprasmingas, – viešųjų paslaugų teikimas, dalyvių nuomone, visuomenėje gali 
kelti asociacijų su neskaidria veikla, tokiu atveju socialiniam verslui didesnė vertybė – išlaikyti 
skaidrumą. Pasitaikė nuomonių, kad tikrasis paslaugų perdavimas turėtų apimti ne tik paslau
gų ir administracinės atsakomybės perdavimą, bet ir viešųjų paslaugų infrastruktūros, išteklių 
(pavyzdžiui, pastatų) perdavimą. 

Galiausiai buvo kritikuojamas dabartinis nacionalinėse strategijose numatytas tikslas – 
15 proc. perduotų paslaugų, argumentuojant, kad tik šimtaprocentinis paslaugų perdavimas 
gali iš esmės pakeisti rinką ir būti naudingas kaip socialinio verslo finansinio išsilaikymo prie
monė: „mes savo laiką atiduodam valstybei, mums sako – kurkit, jūs kurkit... puiku, mes ku-
riam, metai, du, trys... dešimti metai mes kuriam, mūsų energiją visuomeninę pasiima valstybę, 
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po to ji kopijuoja, daro ministerijose iš mūsų pateiktų projektų kažkokias veiklas, ir dabar sako, 
jūs 15 % perimkit iš mūsų veiklos. Taip nebus. Arba aš darau 100 %, t. y. keičiu savo kaip žmogus 
profesinę kryptį, veiklos kryptį...“ (DG–NVO1). Toks požiūris iš esmės sutapo su politikos for
muotojų siekiu ilgainiui visas viešąsias paslaugas teikti per nevalstybinius teikėjus. 

Vertindami finansinę viešųjų paslaugų perdavimo pusę tyrimo dalyviai akcentavo, kad 
įkainiai dažnai neadekvatūs ir neatitinka realių sąnaudų: „gauni už tokią minimalią kainą, kad 
kai įgyvendini, pagalvoji, kad tu dar sumokėjai... ir kai tu 10 kartų taip padarai, pagalvoji, ar tau 
verta iš tikrųjų rašyti [pasiūlymą]“ (DG–SV2). Problemą gilina ir tai, kad kai kurios tikslinės 
grupės (pavyzdžiui, žmonės, gyvenantys žemiau skurdo ribos) negali primokėti už gaunamas 
paslaugas, o tais atvejais, kai tikslinės grupės kažkiek už paslaugą primoka, savivaldybės linku
sios mažinti biudžetinį finansavimą nevalstybiniams paslaugų teikėjams. Kai viešosios paslau
gos perduodamos projektų rėmuose, pasibaigus projektams organizacijoms sunku užtikrinti 
tolimesnį išlikimą ir išlaikyti projektinių veiklų tvarumą. Atsižvelgiant į išvardintas problemas 
turėtų būti taikomas ne projektinis finansavimas, bet „praplėstas biudžetinio finansavimo su-
pratimas ir naujoms [viešųjų paslaugų teikimo srityje] organizacijoms, kurios veikia sėkmingai, 
gali būti duodamas [pilnas] biudžetinis finansavimas trims metams, pavyzdžiui“ (DG–NVO1). 
Tokiu būdu paslaugos galėtų būti perduodamas tiems socialiniams verslams, kurie jau veikia, 
kuria naudą, o pridėtinė vertė, – šiuo atveju finansavimas, – užtikrinama keleriems metams. 
Etatų skaičius privalėtų būti finansuojamas „ne tiktai vykdyti veiklą, bet ir teikti ataskaitoms, 
projektams rašyti“ (DG–NVO1). 

Politikos formuotojai pažymi, kad šiuo metu viešųjų paslaugų perdavimo procesas nėra 
sklandus, jam „pritrūksta valios“ (I–PE2), reikalingos pritaikyti senas praktikas prie naujų, 
akcentuojančių poveikio matavimą, pirkimą. Persiorientavimas iš veiklų vykdymo į poveikio 
pirkimą turėtų potencialo išspręsti mažiausios kainos viešuosiuose pirkimuose problemą, nes 
kiekybinius rodiklius pakeistų kokybiniai. Nėra paslaugų kokybės kriterijų bei aiškių stan
dartų paslaugoms, kurios turi būti perduodamos. Savivaldybės nepasitiki NVO sektoriaus 
teikiamomis paslaugomis (nebent jau turi teigiamą patirtį), o ir neturi svertų ir kompetenci
jų patikrinti paslaugų kokybę, nes paslaugos sudėtis ir kitos būtinos sąlygos nėra reglamen
tuotos. Nėra bendros kokybės kultūros, kokybė nėra konkrečiai apibrėžiama ar įvardijama ir 
nacionaliniu lygiu. Kokybės apibrėžimai ir kontroliuojančios institucijos egzistuoja tik siauro
se srityse, – pavyzdžiui, SPPD (Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos), kuris telkia dėmesį tik į socialines globos normas, nustatytas 
globos paslaugoms, be to, įgyvendina labai siaurą kontrolės funkciją, neteikia konsultacijų nei 
kokybės gerinimo paslaugų. 

Taip pat tyrimo dalyviai teigė, kad perduodama viešąsias paslaugas valstybė perkelia ne
valstybiniams teikėjams ne tik paslaugų teikimo atsakomybę, bet ir administravimą bei „biu-
rokratinę atsakomybę“ (DG–NVO1), nors administravimą, buhalteriją, dokumentų tvarkymą 
reikėtų kaip tik atskirti nuo tiesioginio paslaugų teikimo. Sudėtinga perimti viešąsias paslau
gas ir tais atvejais, kai trūksta pradinės infrastruktūros (pavyzdžiui, norint dalį viešųjų paslau
gų perduoti bendruomenėms, kartu reikėtų perduoti ir infrastruktūrą). 

Tyrimo dalyviai minėjo ir galimas viešųjų paslaugų perdavimo spragas, padidinančias 
rizikas paslaugų teikimo srityje. Nėra aiškiai apibrėžta, kokios paslaugos gali arba negali būti 
perduodamos (taigi perduodamos ir tos paslaugos, kurios turėtų likti valstybės žinioje, – pa
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vyzdžiui, šiukšlių išvežimas). Perduodant paslaugas, už kurias susimoka galutinis vartotojas 
(pavyzdžiui, vaikų darželiai), kyla pavojus, kad kainos galutiniam vartotojui kils, kadangi 
valstybė paslaugas subsidijuos neindeksuodama, o realios paslaugų kainos dėl infliacijos kils. 
Taip pat, „kol nėra sutvarkytas NVO įstatymas, paslaugų perdavimas yra tiesiog paslaugų pri-
vatizavimas“ (DG–NVO1), nėra saugiklių, užtikrinančių, kad paslaugos nebus perduodamos 
komerciniam verslui arba organizacijoms, kurios formaliai priklauso NVO sektoriui, bet rea
liai atstovauja siaurą privataus intereso sritį. Nėra nusistovėjusių savireguliacijos mechanizmų 
ir stiprių asocijuotų struktūrų, kurios galėtų reaguoti į nesąžiningos veiklos atvejus, kartu su 
valstybės institucijomis svarstyti geriausius ir saugiausius paslaugų perdavimo modelius. Po
litikos formuotojų nuomone, egzistuoja rizika, kad valstybė praras kompetencijas teikti tam 
tikras paslaugas ir taps visiškai priklausoma nuo tiekėjų rinkoje, t. y. jei tiekėjų neliks, situacija 
gali būti rizikinga. Papildomi reikalavimai paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, reikalavimas vi
siems darbuotojams mokėti bent minimalų atlyginimą arba subranguoti tik ribotą dalį veik
los) gali veikti kaip saugikliai, bet gali ir apsunkinti lankstų ir kokybišką paslaugų vykdymą. 

Paslaugų teikėjų žmogiškieji resursai ir kompetencijos. Socialinio verslo, bendruome
nių, NVO atstovai teigia, kad savo iniciatyva veikiantys paslaugų teikėjai gali ir geba teikti 
kokybiškas paslaugas, bet tokiems teikėjams susiformuoti, užaugti – ilgalaikis procesas, rezul
tatas negali būti tobulas vos susikūrus organizacijai, tam reikia kaupti patirtis, kompetenci
jas, pasitikėjimą. Šioje sferoje veikiančios organizacijos „kelia žymiai aukštesnius reikalavimus 
savo darbuotojams ir pačiai [paslaugų] kokybei“ (DG–NVO1). Būtent socialiniam verslui ir 
kitiems nevalstybiniams paslaugų teikėjams būdingas lankstumas, kurio, kaip įvardino tyrimo 
dalyviai, dažnai trūksta biudžetinėms įstaigoms: pavyzdžiui, privačios iniciatyvos dienos cen
t rai nedirba (tik) įprastomis darbo valandomis, skirtingai nei biudžetinės įstaigos, jos dirba 
kaip tik tuo metu, kai kyla daugiausia problemų – vakarais, naktimis. 

Regionuose, kur viešųjų paslaugų teikėjomis idealiu atveju turėtų tapti bendruomenės, 
pastarosios susiduria su biurokratinėmis ir organizacinėmis kliūtimis teikti viešąsias paslau
gas (arba plėsti teikiamų paslaugų skaičių, nišas). Jeigu aktyvūs žmonės bendruomenėse vei
kia visuomeniniais pagrindais, vadinasi, skiria tam laiką, laisvą nuo pagrindinio darbo ir kitų 
veiklų ir negali skirti paslaugų teikimui visos darbo dienos. Tuo tarpu reikalavimai bendruo
menės teikiamoms paslaugoms – tokie patys kaip biudžetinėms įstaigoms, tačiau nesuteikiant 
tokios pačios bazės. Daugelio socialinių paslaugų atveju paslaugų teikėjams keliami formalūs 
reikalavimai (pavyzdžiui, turėti pedagoginį išsilavinimą), nepriklausomai nuo to, kokią patirtį 
turi sukaupę bendruomenės nariai, kokia jų motyvacija dirbti su nepilnamečiais, ligoniais, 
senjorais. Formalūs reikalavimai gali tapti tariamai nesąžiningos konkurencijos priežastimi, 
kai nevalstybiniams viešųjų paslaugų teikėjams konkursuose numatomi tokie reikalavimai, 
kurių „nė viena valstybinė [biudžetinė įstaiga] neįvykdys niekad“ (DG–NVO1). 

Be to, pačioms bendruomenėms reiktų ištirti, kiek tose bendruomenėse žmonių, turinčių 
daugiau laisvo laiko ir galinčių jį skirti; reikia informacijos apie tai, kokias paslaugas jie gali 
teikti pagal išsilavinimą ir kvalifikaciją, kokias viešąsias paslaugas pageidautų perimti. Norint 
paskatinti bendruomenes perimti daugiau paslaugų reikia papildomų investicijų į jų kvalifika
cijas, kad jie galėtų susitelkti ir perimti viešąsias paslaugas. Nors teoriškai bendruomenės ga
lėtų prisitraukti specialistųprofesionalų iš šalies, praktiškai tai gali būti sunkiai įgyvendinama 
dėl kaštų ir dėl besitraukiančio gyventojų skaičiaus dalyje savivaldybių. 
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Gerieji viešųjų paslaugų perdavimo pavyzdžiai. Socialinio verslo, NVO ir bendruome
nių atstovai minėjo, kad nėra daug gerų pavyzdžių, atskleidžiančių, kaip NVO arba bendruo
menės tampa paslaugų teikėjais su nuolatinėmis pajamomis. Tačiau pavienių stiprių pavyz
džių rasti įmanoma, tyrimo dalyviai paminėjo šiuos: 

•	 Rokiškio rajone veikiantys privatūs senelių namai, kurie gauna lėšų iš senelių (dalį pen
sijos) ir dalį lėšų iš savivaldybės, save išlaiko, suteikia kelias darbo vietas vietiniams gy
ventojams, kartu skatina tikslinės grupės (senelių) socialinį gyvenimą bei aktyvumą;

•	 Vilniuje darbą su rizikos grupių jaunimu atlieka ir NVO teikėjai, ir biudžetinės įstai
gos – maždaug panašiomis sąlygomis; 

•	 Biržų rajone veikia iniciatyva, kuri gauna nereikalingų daiktų labdarą, dalį išdalina 
nepasiturintiems, dalį parduoda, o už gautus pinigus išlaiko tris vaikų dienos centrus 
(su papildomu finansavimu); 

•	 Neįvardinta kaimo bendruomenė pasirašė sutartį su savivaldybe ir gamina maistą so
cialiai remtiniems žmonėms; 

•	 Kazlų Rūdoje bendruomenė gavo lėšų teikti karštą maistą seneliams. 

Bendradarbiavimas  
su pelno siekiančiu verslu

Šiuo metu sutariama, kad nėra gilesnės, savaime suprantamos bendradarbiavimo tradi
cijos tarp pelno siekiančio verslo subjektų ir socialinio verslo. Tyrimo metu dalyviai dalinosi 
savo įspūdžiais, pasakojo apie įtampas, kurias mato kylant tarp šių dviejų sektorių, dalino
si gerosiomis praktikomis, atskleidžiančiomis, kad yra daug potencialių bendradarbiavimo 
krypčių. 

Socialinio verslo atstovai kelis kartus kartojo nuostatą, kad šiuo metu Lietuvos versli
ninkai dar nepasiruošę nuosekliai investuoti į socialinio verslo rinką. Dėl aplinkybių, kurios 
įvardinamos kaip vietinės kultūros ir mentaliteto ypatybė, daugumos pelno siekiančio verslo 
atstovų nedomina investavimas į socialinį verslą: jie arba koncentruojasi tiktai į pelną ne
šančius investavimo būdus, arba jausdami filantropinį poreikį skiria lėšas tradicinėms labda
rosparamos formoms. Mokestinės lengvatos nelaikomos rimta paskata verslo įmonėms dalį 
pelno skirti paramai. Atsiranda pavienių verslo įmonių, kurios įvairiomis formomis (paslau
gomis, finansais) paremia socialinio verslo iniciatyvas, ir pačios suranda būdų tai padaryti. 
Tačiau paprastai tokiu atveju verslo įmonės atsisako viešumo motyvuodamos, kad jeigu bus 
paviešinta parama vienai iniciatyvai, vėliau jie sulauks didelio kiekio prašymų iš kitų. Išimtis – 
stambios, tarptautinės kompanijos, turinčios apibrėžtas socialinės atsakomybės programas. 
Politikos formavimo ekspertai minėjo, kad socialinio verslo ir pelno siekiančio verslo santykis 
per socialinės atsakomybės programas yra svarbus: „kol kas socialiniai verslai padeda verslams 
įgyvendinti jų socialinės atsakomybės misiją, socialinės atsakomybės politiką, jeigu jie ją turi“ 
(I–PE1). Tačiau kartu kritiškai pažymima, kad pelno siekiančių įmonių Lietuvoje socialinės 
atsakomybės supratimas „auga, bet dar yra mikroskopinis“ (I–PE1). 

Kalbėdami apie įtemptą santykį su pelno siekiančiu verslu socialinio verslo atstovai teigė, 
kad pelno siekiantis verslas pasižymi tokiomis pat menkomis žiniomis apie socialinį verslą 
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kaip ir platesnė visuomenė, verslininkai mažai žino, kas yra socialinis verslas, nekreipia dė
mesio į socialinį verslą pirkdami paslaugas, nežino produktyvių bendradarbiavimo būdų ir 
jų nesiekia. Pelno siekiantys verslai, ypač stambios įmonės ir tarptautiniai koncernai, rinkoje 
paprastai matomi kaip disponuojantys neproporcingai didesne konkurencijos, rinkodaros, 
produktų vystymo galia. Santykis su tame pačiame veiklos sektoriuje veikiančiu komerciniu 
verslu gali būti įtemptas dėl socialinio verslo siūlomų inovacijų, kurios gali būti nenaudingos 
konkuruojantiems, galią turintiems verslams oligopolinėse rinkos srityse. Sąžininga, nepri
klausoma konkurencija rinkoje neįmanoma, kai pelno siekiantys verslai veikia kartu su vals
tybės institucijomis, ir sudaromos sąlygos manipuliacijoms rinkoje: „yra tie užkulisiai [veiklos 
srities] (...) ir yra tiesiog verslo grupė suinteresuota, kurie tiesiog... jeigu tu netapsi jos dalimi, tai 
tiesiog neišeis“ (DG–SV3). Kai kurios bendradarbiavimo problemos susijusios su praktiniais 
veiklos įgyvendinimo ir teisinio reguliavimo aspektais. Pavyzdžiui, kai socialinis verslas yra ne 
PVM mokėtojas, neįmanoma bendradarbiauti su pardavėjais, nes jie arba užkelia kainą, arba 
tenka mažinti kainą pačiam socialiniam verslui, atitinkamai mažinant galimybes išsilaikyti. 

Nepaisant įtampų, dalis tyrimo dalyvių dalinosi teigiama bendradarbiavimo patirtimi ir 
teigė, kad yra didelių ir vis dar neišnaudotų bendradarbiavimo perspektyvų. Pelno siekian
tys verslai, dirbantys su socialiniais verslais kaip tiekėjai, gali suteikti nuolaidų arba parduoti 
prekių už savikainą, sužinoję, kad dirba su socialiniais verslais, taiko lanksčias atsiskaitymo 
schemas. Bendradarbiavimo schema gali turėti papildomų elementų: pavyzdžiui, pelno sie
kiantiems verslams teikiant produkciją, kurios negalėtų realizuoti kitais būdais, socialiniai 
verslai susimažina išlaidas, o bendradarbiavimo istorija panaudojama rinkodaros kampani
joje, kuri naudinga abiems pusėms. Kai kuriais atvejais verslo atstovai gali suteikti nemokamą 
nematerialią paramą, – pavyzdžiui, dalintis žiniomis, būti mentoriais neformaliose švietimo 
programose. Dar kitokia bendradarbiavimo forma – partnerystė su technologijų vystytojais 
ir kūrėjais, leidžianti abiem pusėms prisidėti prie inovatyvių sprendimų kūrimo. Jeigu verslo 
įmonė yra socialinio verslo organizacijos dalininkė, ji gali teikti verslo konsultacijas apie vei
klos vystymą ir plėtojimą. 

Dar viena potencialaus bendradarbiavimo kryptis – socialinio verslo produktų ir paslau
gų teikimas pelno siekiančiam verslui, taigi socialinio verslo veikimas B2B segmente. Tai lai
koma reikšmingu būdu užtikrinti finansinį tvarumą ir stabilias pajamas. Pelno siekiantį verslą 
galima skatinti įsigyti produktų ar paslaugų iš socialinio verslo, o ne iš kitų komercinio verslo 
subjektų, jeigu tokių produktų ir paslaugų teikėjų gali pasiūlyti socialinis verslas. Taip pat ir 
kiti socialinio verslo atstovai, valstybinės institucijos esant poreikiui turėtų pirkti paslaugas 
iš socialinio verslo. Šiam tikslui galėtų pasitarnauti socialinio verslo duomenų bazė, kurioje 
būtų išvardintos paslaugos, kurias socialinis verslas gali teikti B2B segmente. Šias paslaugas 
viešinti, formuoti vieningą jų rinkodarą taip pat galėtų atsakinga valstybės institucija arba 
asocijuota struktūra, nes patys socialiniai verslai gali stokoti įgūdžių ir laiko save pristatyti 
bei pozicionuoti B2B segmente. Taip pat teigiama, kad socialiniam verslui paramą galėtų teik
ti stambieji prekybos centrai – prekybos vietose išskirti socialinio verslo produktus, įsteigti 
specialias lentynas ir jose eksponuoti būtent socialinio verslo produktus, taip pat leisti socia
liniams verslams pamažu didinti gamybos apimtis, jeigu jie negalėtų iš karto pateikti rinkai 
didelį kiekį produktų.



 4. SOCIALINIO VERSLO PLĖTRA LIETUVOJE –  
GALIMYBĖS IR POREIKIAI: TYRIMAS

102/

Nurodoma, kad išgryninti geriausius bendradarbiavimo būdus ir surasti modelius rei
kia skirti laiko ir pačių socialinio verslo atstovų indėlio. Sėkmės istorijos paremtos socialinio 
verslo atstovų siekiu kurti ir nuolat palaikyti santykį su verslo atstovais, imtis iniciatyvos siū
lant bendradarbiavimo būdus ir modelius, siūlyti savo paslaugas. Jie turi būti pilnai pasiruošę 
visam partnerių paieškos procesui: identifikuoti potencialius partnerius, paruošti pasiūlymą, 
kuriame aiškiai įvardinta bendradarbiavimo nauda ir pridėtinė vertė abiem pusėms. Taip pat 
partnerystės patrauklumą didina atvirumas, dalinimasis savo įsitikinimais ir patirtimi. Iš pra
džių neradus partnerių, bet paskelbus apie poreikį juos turėti, socialiniai verslai gali tapti part
neriais vėliau (pavyzdžiui, po metų), kai verslo įmonės pačios subręsta tokiam pasiūlymui. Sė
kmės atveju bendradarbiavimas su verslo įmonėmis vertinamas kaip greitesnis ir efektyvesnis, 
labiau orientuotas į rezultatą negu bendradarbiavimas su valstybės institucijomis. 

Socialinio verslo poveikio matavimas

Socialinio poveikio matavimo svarba. Socialinio verslo atstovai pripažįsta, kad povei
kio matavimas jų veikloje svarbus ir reikalingas, tačiau dažnai neaišku, kaip tai daryti: kokią 
sistemą rinktis ir kaip ją adaptuoti prie konkrečios socialinio verslo organizacijos. Aptardami 
poveikio matavimo naudą, socialinio verslo atstovai minėjo, kad tai svarbus kriterijus atsiskai
tant už gautą paramą, užtikrinant veiklos skaidrumą. Jis taip pat naudingas socialinio verslo 
darbuotojams, nes padeda matyti savo naudą ir motyvuoja toliau veikti, be to, yra svarbus 
komunikuojant ir skleidžiant žinutę apie konkrečios organizacijos veiklą. Tačiau kai kurie ty
rimo dalyviai pabrėžė, kad formalus poveikio matavimas savaime neužtikrina teikiamų pro
duktų ar paslaugų kokybės, todėl pirmiau turi būti sukurti aiškūs vidiniai kokybės standartai, 
poreikis „būti sau reikliam“ (DG–NVO1), esą tik užtikrinus maksimalią kokybę galima imtis 
poveikio matavimo. Nepaisant vyraujančios normos, kad poveikį matuoti reikia, dėl galybės 
organizacinių ir konceptualių sunkumų realios poveikio matavimo praktikos taikomos san
tykinai retai: „žiauriai tikslių tyrimų neturim, būtų labai įdomu“ (I–SV2). Vystytojai laikosi 
požiūrio, kad svarbu suteikti tinkamą motyvaciją matuoti poveikį, suteikti jam aiškią prasmę, 
parodyti socialiniams verslams apčiuopiamą matavimo naudą. 

Politikos formuotojai teigė, kad nesant prižiūrinčios institucijos, nepriklausomai nuo pasi
renkamų poveikio matavimo metodikų, jų taikymas yra „susitarimo ir pasitikėjimo klausimas“ 
(I–PE1). Poveikio matavimas kaip komunikacijos priemonė turi nevienodą reikšmę skirtingo
se tikslinėse grupėse. Galutiniai paslaugos arba produkto vartotojai iš esmės remiasi savo kaip 
vartotojų patirtimi, asmeniniu santykiu su socialinio verslo įmone: „jeigu paslaugos pirkėjas tiki 
ta informaciją, kurią pateikia paslaugos pardavėjas (...) ir jį tenkina, tada transakcija vyksta“ (I–
PE1). Todėl jau vien tai, kad paslaugos ar produktai turi savo vartotojus, yra nuoroda į jų pavei
kumą rinkoje. Siekiant, kad galutiniai vartotojai suprastų platesnį socialinį poveikį, peržengtų 
savo asmeninės patirties ribas, „rinkos dalyviai turi būti lavinami ir auginami, kad poveikio mata-
vimas būtų suprantamas“ (I–PE1). Tokiu atveju pravarti poveikio komunikavimo priemonė gali 
tapti atpažinimo ženklu, kurį galima dalinti organizacijoms atlikus išorinį poveikio ir kokybės 
vertinimą. Pastarasis ženklas galėtų komunikuoti papildomą žinutę galutiniams vartotojams tuo 
atveju, jeigu ženklas taptų visuotinai žinomas, lengvai atpažįstamas. 
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Kitokia poveikio matavimo reikšmė valstybės institucijoms, investuojančioms į sociali
nius verslus, kitiems donorams – rėmėjams, socialinės atsakomybės projektų iniciatoriams. 
Jiems poveikio matavimas svarbus kaip atsiskaitymo forma, o socialiniam verslui – kaip vei
kos kokybės pagrindimas. Tyrime dalyvavusių politikos formuotojų teigimu, pačiam socia
liniam verslui poveikį matuoti nėra būtina, jeigu rinkoje vartotojai jų produktą ar paslaugą 
perka, bet viešųjų paslaugų teikimas savivaldybėje – kitoks atvejis, ir jis turi skatinti matuoti 
poveikį. Idealiu atveju savivaldybės turėtų nustatyti poveikio matavimo kriterijus, paslaugų 
kokybės standartus, pritaikyti jiems matavimo metodikas, o socialinis verslas poveikį turėtų 
matuoti tais pačiais įrankiais, kad būtų vieninga poveikio vertinimo sistema. 

Socialinio poveikio matavimo problemos. Pagrindinės organizacinės kliūtys, kurios išky
la nuosekliam poveikio matavimui – laiko ir žmogiškųjų resursų stoka: „[poveikio matavimas] 
būtų didesnis darbas negu tiesioginės konsultacijos [išorės veikėjams]“ (I–SV1). Taip pat tam 
gali trūkti dalykinių kompetencijų. Pavyzdžiui, jeigu reikia skaičiavimų, koks realus ekonomi
nis poveikis, kai įdarbinamas žmogus su negalia: pačioms organizacijoms, jeigu jose nedirba 
reikiamą išsilavinimą turintis asmuo, nerealu pagrįstai atlikti tokius matavimus ir įsivertinti. 
Natūraliai pasibaigus santykiui su tikslinės grupės atstovu (pavyzdžiui, jeigu vykdoma reinte
gracijos į darbo rinką veikla) tolimesnis ryšys gali būti palaikomas, bet ilgainiui nutrūksta. ir 
todėl vienareikšmiškai pamatuoti poveikį ilgalaikėje perspektyvoje sudėtinga: „visokių tų isto-
rijų yra“ (I–SV2). Kai kurie vystytojai išsakė nuomonę, kad matuoti poveikį kartais vengiama, 
kadangi socialinio verslo kūrėjams sunku pripažinti, kad jų veikla nėra veiksminga, neduoda 
norimo poveikio. 

Neskaitant organizacinių aspektų, sunkumų kyla ir konceptualiu lygmeniu: tyrimo daly
viai kėlė klausimą, kaip apibrėžti poveikį, kokie įrankiai adekvatūs jo matavimui, kokie mata
vimo tikslai realūs, o kokie – ne. Vienas iš poveikio matavimo įrankių yra ŽŪM sukurta skai
čiuoklė, taikyta finansuojant socialinio verslo pradžią kaimo vietovėse. Ši skaičiuoklė, kai ku
rių tyrimo dalyvių nuomone, yra paini ir sudėtinga naudoti, ypač pradedantiems socialiniams 
verslams, ir joje taikomi tik kiekybiniai rodikliai. Socialinio verslo atstovai stipriai akcentavo 
skirtumus tarp kiekybinių ir kokybinių poveikio indikatorių, kai kuriais atvejais kiekybinių 
rodiklių nelaikydami realia poveikio matavimo priemone. Pagrindinis skirtumas – tai, kad 
kiekybiniai rodikliai rodo produkto ar paslaugos naudojimo intensyvumą, o kokybiniai – rea
lų poveikį, pasitenkinimą, efektyvumą, kokybę. Ministerijų atstovai taip pat pabrėžė, kad kie
kybiniai rodikliai yra svarbūs, kad būtų matoma bendra situacija, ir yra susiję su finansavimo 
klausimais, tačiau siekiant įvertinti socialinį poveikį svarbesnis kokybinis vertinimas. 

Tyrimo dalyviai teigė, kad kiekybiniai poveikio matavimo indikatoriai (pavyzdžiui, su
teiktų paslaugų skaičius), nors santykinai lengvai surenkami, nematuoja realaus poveikio so
cialinei problemai, jos paplitimui, tikslinės grupės būklei, taip pat neatspindi pačios paslaugos 
kokybės. Net ir kiekybiniu požiūriu gali būti sudėtinga apibrėžti, kas yra (pageidaujamas) 
poveikis. Socialinio verslo atstovai, kurie naudoja kiekybinius būdus, paprastai renka duome
nis apie paslaugos ar produkto naudojimo skaičių, trukmę, dalina savo organizuojamų veiklų 
dalyviams užpildyti anketas „prieš programą ir po programos“, bet, jų vertinimu, tai – bazinė 
informacija, kuri yra programos dalis, bet ne medžiaga gilesnei analizei. Vertinant socialinį 
poveikį kompleksiškai, ir kiekybinius rodiklius vertinti gali būti sudėtinga: pavyzdžiui, įdar



 4. SOCIALINIO VERSLO PLĖTRA LIETUVOJE –  
GALIMYBĖS IR POREIKIAI: TYRIMAS

104/

binus žmogų po laisvės nuteisimo bausmės, padedant jiems išvengti priklausomybės, galima 
teigti, kad vyksta ir resocializacija, ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencija, ir pakarto
tinių nusikaltimų prevencija, bet įvertinti hipotetinius atvejus – tai, ko neįvyksta – patikimo 
būdo nėra. 

Realūs, kokybiniai poveikio tyrimai, paremti moksline metodika, labai brangiai kainuoja, 
norint juos atlikti reikalingos kompetencijos, kurių dauguma socialinių verslų neturi ir turėti 
negali. Tačiau sudėtinga remtis vien moksliniais tyrimais, įrodančiais, kad toks problemos 
sprendimo būdas veiksmingas užsienyje, nes reali situacija socialinio verslo veikimo aplinkoje 
gali būti kitokia, o valstybės institucijos reikalauja vietinio poveikio įrodymo. Kokybinis po
veikio matavimas gali būti intuityvus ir neformalus – iš bendradarbiavimo su kitais to paties 
lauko žaidėjais aiškėja, kad atsiranda reikšmingas platesnis pokytis, veikla turi atgarsį: „(...) 
matosi, kad žmonių elgsenoje ir kalboje jau yra pokyčių, jie jau kitaip mąsto“ (DG–NVO2). 
Bet vėlgi neaišku, kokius kokybinio poveikio matavimo būdus laikyti patikimais. Pavyzdžiui, 
ar geri atsiliepimai apie teikiamas paslaugas atspindi, ar neatspindi realaus poveikio? Ne visi 
kokybiniai pokyčiai gali būti preciziškai pamatuojami: „poveikis tas, kad žmogus, kuri buvo 
dugne, jaučiasi reikalingas, jam [tikslinei grupei] nebūtina gauti kažką, (...) kartais svarbu emo-
cinis pakilimas – aš jau noriu būti kitokia, jau ir pasipuošęs, ir visa savivertė kyla žmogaus“ 
(DG–NVO2). 

Socialinio poveikio matavimo įrankiai ir principai. Diskusijų ir interviu metu socialinio 
verslo atstovai buvo įvardinę kelias konkrečias jiems žinomas poveikio matavimo priemones: 

•	 ES standartizuoti poveikio matavimo įrankiai, paremti Jungtinių tautų darnios plėtros 
kriterijais, apie kuriuos buvo kalbama kaip apie teorinį pavyzdį, o ne realiai pritaikomą 
praktiką; 

•	 VVG ir kituose projektuose taikomos socialinio poveikio matavimo skaičiuoklės (pa
vyzdžiui, ŽŪM skaičiuoklė); 

•	 Reach for Change poveikio matavimo metodikos; 
•	 Dirbant su tikslinėmis grupėmis – dalyvių apklausos prieš ir po veiklos vykdymo.

Aptariant geriau žinomas formalias metodikas (VVG, Reach for Change) visais atve
jais buvo išsakytas skeptiškas vertinimas, kad siūlomos metodikos yra per daug sudėtingos 
arba nepritaikytos konkrečios srities socialiniam verslui: „yra parengta socialinio poveikio 
skaičiuok lė, bet ji labai sudėtinga, ją suprasti tai yra... (...) paskaičius tas skaičiuokles, ir kaip su-
dėti į verslo planą, ir į tą lentelę, tai niekas neaišku“ (DG–NVO2). Taip pat buvo išsakyta nuo
monė, kad remiantis Didžiosios Britanijos patirtimi atsiskaitymas už veiklą turėtų būti mak
simaliai paprastas, taigi ir tinkama poveikio matavimo metodika turėtų būti pritaikyta prie 
tokio formato: „vienas lapas, vizuali informacija, (...) nereikia didelių litanijų“ (DG–NVO1). 
Taip pat kritikuodami formalias poveikio matavimo metodikas socialinio verslo atstovai teigė, 
kad jų veiklos organizavimo formos yra labai skirtingos, todėl neįmanoma visiems pritaikyti 
standartinės poveikio matavimo schemos. Socialinio verslo atstovų teigimu, galbūt prasminga 
kurti poveikio matavimo priemones pagal veiklos sritį (socialiniai, aplinkosauginiai, sveikatos 
projektai), tačiau ir čia susiduriama su problema, kaip palyginti veiklą organizacijų, kurios tą 
pačią socialinę problemą sprendžia visiškai skirtingomis priemonėmis. 
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Nagrinėdami ateities perspektyvą,  – kai atsiradus formaliam, įstatymiškai apibrėžtam 
socialinio verslo statusui, tikėtina, ims augti veiklos kokybės ir poveikio vertinimo porei
kis, – tyrimo dalyviai koncentravosi ne į konkrečias matavimo metodikas, bet į kelis bazinius 
principus, kurie turi būti taikomi poveikio matavimui. Anot jų, svarbus nepriklausomas, išo
rinis poveikio vertinimas – matuojant indikatorius veiklos vykdymo pradžioje ir pabaigoje 
(projekto pradžioje ir pabaigoje). Matuojant poveikį turėtų dalyvauti tikslinių grupių nariai ir 
jų artimieji (ypač tais atvejais, kai iš paslaugų gavėjų pusės tiesioginiam vertinimui gali turėti 
įtakos subjektyvūs išgyvenimai, kaip antai tos dienos nuotaika arba ribotos galimybės išsakyti 
savo nuomonę), kurie suinteresuoti realiu poveikiu ir gali bent netiesiogiai jį įvertinti. Vertini
muose turi būti atsižvelgiama ir į socialinio verslo darbuotojų nuomonę apie tai, kaip jie teikia 
paslaugas, o jeigu paslaugos teikiamos valstybės užsakymu – apie jų naudą ir reikalingumą: 
„jie gaus užsakymą iš valstybės, o kaip tas užsakymas buvo suformuluotas? (...) Kaip jie jaučiasi? 
Kaip jie supranta, ar tos paslaugos buvo reikalingos (...). Svarbu vertinti ne tik galutinį gavėją, 
bet ir tuos žmones, ir jų patirtį, kurie tą paslaugą teikia“ (DG–NVO1). 

Pradėti matuoti socialinio verslo poveikį reikia tinkamoje jo raidos stadijoje; tam reikia, 
kad verslas ne tik būtų įkurtas, bet ir rastų veikiančių socialinio poveikio priemonių, turi 
susiformuoti stabili organizacinė struktūra, ryšys su tikslinėmis grupėmis. Diskusijų dalyvių 
teigimu, „iš pradžių reikia pačiam suprasti, ką darai“ (DG–SV1), taip pat, kad poveikis taptų 
apčiuopiamas, turi praeiti daug metų, nes socialinis pokytis iš principo neatsiranda trumpuo
ju laikotarpiu. Todėl realus poveikio matavimas įmanomas po ilgesnio laikotarpio – pavyz
džiui, 3–5 veiklos metų, o reikalavimai tai daryti pradinėje socialinio verslo kūrimo stadijoje 
yra neadekvatūs. Nors pradedantiesiems verslams poveikio apskaičiavimo metodikas padeda 
paruošti inkubatoriai, nebūtinai tie patys įrankiai bus prasmingi, kai organizacijos poveikis 
taps realus. 

Politikos formuotojai didelių poveikio matavimo problemų įvardinti nebuvo linkę, iš
skyrus vienetines abejones dėl matavimo objektyvumo. Jie akcentavo „Verslios Lietuvos“ pa
rengtų gairių taikymą, kiekybinius rodiklius kaip priimtiną ir pakankamą poveikio matavimo 
priemonę. Gebėjimas pamatuoti poveikį, jų nuomone, laikytinas socialinio verslo brandos 
požymiu, o organizacijos, kurios poveikį matuoti atsisako, vertinamos kritiškai. 

Bendras viso sektoriaus poveikis. Atsižvelgiant į tai, kad poveikiui matuoti reikia kom
petencijų, resursų ir kompleksinio požiūrio, be kurio neįmanomas realus socialinio poveikio 
matavimas, manoma, kad prasminga matuoti bendrą viso socialinio verslo sektoriaus poveikį, 
o tai atlikti galėtų universitetai ir mokslinės įstaigos arba atsakingos valstybinės institucijos. 
Užsienyje populiari praktika, kai poveikio matavimo paslaugos perkamos iš mokslo dirbtuvių, 
veikiančių prie universitetų ir mokslų centrų. Taip studentai susipažįsta su socialinėmis pro
blemomis ir įtraukiami jas spręsti, o tyrimo paslaugos socialiniams verslams kainuoja pigiau 
arba teikiamos nemokamai (kaip studentų baigiamieji darbai). Lietuvoje trūksta bendradar
biavimo su aukštojo mokslo institucijomis praktikos. Toks poveikio matavimas suteiktų gali
mybę valstybės institucijoms įvertinti, kiek socialinio verslo veikla orientuota į realų socialinį, 
aplinkosauginį, ekonominį poveikį, keisti jų požiūrį į socialinio verslo sektorių, formuoti su
vokimą apie socialinio verslo teikiamą naudą visai visuomenei. Suteikiant paslaugas tiksli
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nėms grupėms ar kuriant socialinį poveikį turinčius produktus naudą gauna ne tik individua
lūs šių paslaugų bei produktų vartotojai, bet ir valstybė bei visuomenė – pavyzdžiui, per žalos 
mažinimo ir prevencinius efektus. Radusis veikiančioms patvirtintoms poveikio matavimo 
praktikoms tie indikatoriai turėtų būti įtraukiami į nacionalinio ir savivaldos lygmens pla
navimo dokumentus, į juos turėtų atsižvelgti atitinkamų veiklos sričių politikos formuotojai. 

Tyrimo išvados

Socialinio verslo apibrėžimą visi socialinio verslo ekosistemos dalyviai Lietuvoje nurodo 
kaip svarbų aspektą, kurį būtina ne tik formuoti, bet ir komunikuoti, nes jam nesant neįma
noma plėtoti šios veiklos formos. Įtvirtinant socialinio verslo apibrėžimą lemiamą vaidme
nį vadina politinis ir visuomeninis susitarimas, kas yra socialinis verslas, kaip vertinamas ir 
įprasminamas šio sektoriaus dualumas, kuris dėl siekio sujungti socialinį dėmenį su verslo 
dėmeniu, kai veikla arba priskiriama pelno siekimui, arba projektiniam, savanoriškam sek
toriui, atrodo nepriimtinas ir nesuvokiamas. Tyrimo metu išryškėjo, kad būtent socialinio 
verslo apibrėžimo ir suvokimo nebuvimas kelia šias problemas: aiškiai atpažįstamos tapaty
bės trūkumas, pozityvus socialinio verslo subjektų vertinimo poreikis, pastebimas neigiamas 
jau įsitvirtinęs socialinių įmonių įvaizdis, kuris gali turėti negatyvų poveikį kitiems socialinio 
verslo subjektams. Taip pat nurodoma ir socialinio verslo įmonių bei NVO veiklos sankirta, 
laikoma NVO veiklos projektinio finansavimo mažėjimo priežastimi, kai dėl besikeičiančios 
situacijos reikalaujama socialinio verslo įmonių ir NVO sąveikos. Vertinant galimą NVO po
kytį tampant socialinio verslo įmone matyti, kad NVO gebėjimai siekti pelno turėtų būti sti
prinami, nes šiuo metu NVO uždirbamos pajamos nepadengia dėl jų veiklos patiriamų visų 
išlaidų (kurios dengiamos iš projektinės veiklos ar kitų finansavimo šaltinių). Tai rodo, kad 
socialinio verslo subjektų veiklos reguliavimas, socialinių įmonių, socialinio verslo įmonių, 
NVO veikla turi būti vertinama ir reguliuojama atsižvelgiant į socialinės ekonomikos veiklos 
užtikrinimo siekį, kuris yra šiuos subjektus vienijantis teisinio statuso apibrėžties ir veiklos 
reguliavimo laukas.

Tyrimo metu išsakyta nuomonė, kad naujos socialinio verslo iniciatyvos paprastai kuriasi 
„iš apačios“, pastebėjus spręstiną problemą ir siekiant prisidėti prie jos sprendimo, – t. y. pi
lietiškumo pagrindu, o ne dėl tikslingos valstybės vykdomos politikos. Tyrimo dalyviai vals
tybės politiką socialinio verslo srityje vertino kaip fragmentišką, neturinčią vieningos vizijos, 
neatitinkančią realių socialinio verslo poreikių. Pastebėta, kad už socialinio verslo vystymą 
skirtingų programų rėmuose atsakingos trys ministerijos: Socialinės apsaugos ir darbo minis
terija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Žemės ūkio ministerija. Tai parodo tam tikrą 
valstybės dėmesio dekoncentraciją, koordinuoto dėmesio stoką socialiniam verslui. Vis dėlto 
tikimasi, kad šių ministerijų veiklos sinergija gali užtikrinti įvairiapusišką socialinio verslo 
poreikių problematikos aprėptį kuriant socialinio verslo ekosistemą, ruošiant socialinio vers
lo plėtrai palankią aplinką. Tiesa, aptardami valstybės institucijų vaidmenį vystant socialinio 
verslo ekosistemą Lietuvoje diskusijų dalyviai teigė, kad šiuo metu daugelyje valstybės institu
cijų trūksta kompetencijos, sektoriaus išmanymo, patirties ir motyvacijos dirbti su socialiniais 
verslais, buvo pabrėžiama, kad valstybės institucijų darbuotojai, atsakingi už paramos skyri
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mą socialiniams verslams, turėtų būti aukštos kompetencijos, suprasti pradedančiųjų ir ilgiau 
veikiančių socialinių verslų potencialą bei poveikį, laikytis nešališko požiūrio. Tyrimo metu 
pastebėta, kad šiuo metu daugiau žinių ir praktikos turi patys socialinio verslo sektoriaus at
stovai, jų patirtį turėtų sistemingai perimti valstybės institucijos. Tyrimo dalyviai išsakė po
reikį, kad valstybės institucijų sistemoje būtų vienas už socialinį verslą atsakingas padalinys 
ar komanda, kurie kauptų profesinę patirtį šioje srityje, formuotų ir plėtotų socialinio vers
lo politiką, derintų tarpinstitucinius sprendimus, fiksuotų ir spręstų socialinio verslo atstovų 
problemas „vieno langelio“ principu. Taip pat socialiniam verslui būtų naudingas aiškus visų 
socialiniam verslui teikiamų paslaugų valstybės institucijose sąrašas. Socialinio verslo atstovų 
teigimu, valstybės institucijos turėtų siekti mažinti biurokratinę ir administracinę naštą socia
liniam verslui.

Tyrimo dalyviai nurodė, kad trūksta asocijuoto socialinio verslo subjektų interesų deri
nimo, jų atstovavimo. Kaip buvo akcentuota tyrimo metu, besiformuojant sričiai labai aktuali 
srities atstovus vienijančių, jų interesus atstovaujančių organizacijų veikla, ypač nukreipta į 
advokaciją ir politikos formavimą. Šiuo metu šios organizacijos didesnį dėmesį skiria įsitvir
tinimui, narių pritraukimui. Taip pat buvo pabrėžta, kad asocijuotos struktūros turi aiškiai 
nustatyti ir komunikuoti narystės kriterijus, koncentruotis į praktikus, – t. y. realiai veikiančio 
socialinio verslo atstovus.

Tyrimo dalyviai nurodė menką visuomenės socialinio verslo supratimą, lemiantį mažesnį 
socialinių verslų veiklos palaikymą, šių įmonių produktų ir paslaugų žinomumą ir, žinoma, 
vartojimą. Visuomenės nuostatų keitimas suvokiamas kaip nuoseklus, ilgalaikis procesas, taip 
pat manoma, kad pavieniai socialiniai verslai nepajėgūs edukuoti visuomenės, vartotojų; kaip 
teigia tyrimo dalyviai, šio tikslo siekti galėtų padėti atitinkama valstybės parama arba asoci
juota struktūra.

Manoma, kad pradedant vystyti naują veiklą svarbi kitų (šiuo atveju – užsienio sociali
nio verslo ekosistemos dalyvių) patirtis. Ir nors Lietuvoje vykdoma nemažai veiklų, kuriomis 
siekiama pristatyti užsienio patirtį, dalis tyrimo dalyvių teigė, kad tokia patirtis jiems menkai 
žinoma. Spręsti šią problemą galėtų padėti sukurta ir naudojama platforma, kurioje būtų kau
piami ir pateikiami konkrečių problemų sprendimo pavyzdžiai.

Tyrime dalyvavę politikos formuotojai rinkos situaciją Lietuvoje apibūdino kaip nepalan
kią socialinio verslo augimo ir plėtros etapui ir nurodė priežastį – vartotojų supratimo apie 
socialinį verslą trūkumą, kai nesant žinių apie šio verslo specifiką vartotojai ne tik nėra linkę 
rinktis socialinio verslo prekių ir paslaugų, bet ir mokėti už jas daugiau nei už analogiškus 
kitų rinkos dalyvių produktus. Tyrimo dalyviai pabrėžė ir pirkimų iš socialinio verslo vieša
jame sektoriuje svarbą nurodydami, kad kol kas jie yra riboti. Sektoriaus plėtrai svarbu, kad 
užaugtų kritinė masė socialinių verslų, ir jie galėtų daryti ženklesnę įtaką priimant politinius 
sprendimus, būtų daugiau matomi visuomenėje.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad valstybės finansinė ir nefinansinė parama socialinio 
verslo subjektams turėtų būti teikiama priklausomai nuo jų raidos etapo, ypač įkūrimo ir plėt
ros etapuose, nes tai jautriausi socialinio verslo raidos etapai. Turi būti sukurta aiški ilgalaikė 
valstybės socialinio verslo strategija, įtraukianti valstybės paramą (finansinę ir nefinansinę) 
į visus socialinio verslo sistemos raidos etapus. Tyrimo dalyviai atkreipė dėmesį, kad dabar 
valstybė teikia paramą tik vienam etapui – socialinio verslo steigimui, ir tai suformuoja šio 



 4. SOCIALINIO VERSLO PLĖTRA LIETUVOJE –  
GALIMYBĖS IR POREIKIAI: TYRIMAS

108/

verslo netvarumą, nes nesukuriamos galimybės plėtrai (tam taip pat reikalinga valstybės pa
rama, tik kitokia nei verslo steigimo etape; jos negaudami verslai tiesiog užsidarys). Tyrimo 
metu nustatyta, kad pradiniame etape yra du esminiai sunkumai socialiniam verslui: (1) pra
dinė finansinė investicija, (2) aiškios, finansiškai palankios, investuotojams suprantamos ju
ridinės formos ar statuso nebuvimas (pasirinkimas tarp VšĮ ir MB juridinio asmens formos; 
painiojimas su projektinę veiklą vykdančiomis NVO, labdaros ir paramos fondais arba pelno 
siekiančiu verslu). 

Kadangi Lietuvoje nėra finansinių priemonių, kurios leistų socialinio verslo startuoliams 
išbandyti savo socialinę inovaciją, pradedantieji socialiniai verslininkai iš pradžių savo socia
lines iniciatyvas vykdo kaip pavienius projektus, nes projektui pasibaigus nelieka atsakomybės 
už organizacijos išlaikymą. O išbandyti verslo koncepcijas – būtina, nes atskyrus perspektyvias 
ir neperspektyvias idėjas mažėja rizikos baimė, galima konkrečiau numanyti veiklos rezultatą. 
Kita vertus, toks išsibandymas galėtų turėti ir neigiamą poveikį, ypač ilgalaikėje perspekty
voje, nes pavienės, ribotą laiką vykdomos iniciatyvos trukdytų formuotis stipriam ir tvariam 
sektoriui sudarydamos nestabilumo, nuolatinės sektoriaus įmonių kaitos įvaizdį. 

Socialinio verslo atstovų teigimu, visų pradedančiųjų socialinių verslų poreikiai skirtingi: 
vieniems reikia patalpų, kitiems  – finansinių investicijų, tretiems  – partnerystės, kontaktų 
tinklo. Todėl parama turi būti individualizuota, pritaikyta socialinio verslo poreikiams, jo plė
tojamai veiklos formai. Diskusijų metu buvo iškelta idėja apie galimą idealią valstybės paramą 
socialiniam verslui pradinėje susikūrimo stadijoje – tai valstybės institucijos (pavyzdžiui, sa
vivaldybės) suteikiamas pradinis paketas, kurį galima panaudoti renkantis iš pateikto įvairių 
paslaugų sąrašo su atitinkamais įkainiais – lengvatinė nuoma, mokesčių lengvatos, mokymai, 
mentorystė, su atsiskaitymu už gautas paslaugas po numatyto laikotarpio, pavyzdžiui, 5 metų.

Jau įsitvirtinę, sėkmingai veikiantys socialiniai verslai po kelerių veiklos metų susidu
ria su poreikiu auginti organizaciją, plėsti veiklą arba atnaujinti infrastruktūrą. Tyrimo metu 
nustatyta, kad šiame etape daugelis socialinių verslų susiduria su poreikiu priimti sprendi
mą – kurią veiklos dalį auginti: socialinio pokyčio ar verslumo? Potencialios plėtros veiklos – 
apyvartos didinimas, žmogiškųjų išteklių plėtimas, eksportas į užsienio rinkas, produkto 
technologijų tobulinimas, būtent joms dažniausiai reikia papildomos finansinės investicijos. 
Iš nefinansinės paramos šiam etapui svarbios valstybės ar asocijuotų struktūrų investicijos 
į visuomenės edukaciją, informacijos apie socialinį verslą sklaida, nes tai skatina socialinio 
verslo palaikymą, parodo socialinio verslo kuriamą pridėtinę vertę visuomenei ir skatina plė
trą plačiąja prasme, paveikiant net ir kitų rinkos dalyvių veiklą. Ilgesnį laiką veikiančių, realių 
pokyčių siekiančių socialinių verslų motyvaciją tęsti veiklą mažina organizacijos, kurios, siek
damos įsisavinti socialiniam verslui skatinti skiriamas lėšas, susikuria konkrečiam konkursi
niam finansavimui laimėti. Dabartinių finansinės paramos būdų socialinio verslo organiza
cijoms ir individualiems socialinį verslą kuriantiems asmenims spraga – netolygus tikslinės 
grupės suformavimas, kai vieniems socialinio verslo ekosistemos dalyviams galimybės gauti 
finansavimą suteikiamos, o kitiems – ne. Tyrimo dalyviai teigė, kad pradedančiųjų organiza
cijų konkursuose paramą gali gauti ir tie, kurie tik pabando socialinio verslo veiklą, o vėliau 
išeina iš sektoriaus, o štai organizacijos, įrodžiusios ilgalaikę savo veiklos orientaciją, lieka be 
paramos. „Amžinųjų startuolių“ problemą išspręstų investicijos į sėkmingai veikiančio socia
linio verslo plėtrą. 
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Socialinio verslo atstovai pagal jų juridinio asmens statusą gali pretenduoti į paramos 
mechanizmus, skiriamus smulkiam ir vidutiniam verslui arba NVO sektoriui, tačiau su šiais 
subjektais konkuruoja tomis pačiomis sąlygomis. Tyrimo dalyviai teigė, kad nei vieno, nei kito 
sektoriaus parama pilnai neatitinka specifinių socialinio verslo poreikių, veikimo principų. 
Politikos formuotojų nuomone, priemonės, skatinančios verslų konkurencingumą vidinėje 
rinkoje, eksporto plėtrą, gali būti skirtos ir socialiniams verslams, ir pelno siekiantiems vers
lams, jos neturi būti specializuojamos. 

Kaip didelį potencialą turinčią, bet retai taikomą paramos socialiniam verslui formą ty
rimo dalyviai nurodė valstybės institucijų produktų ar paslaugų iš socialinių verslų įsigijimo 
praktiką (pavyzdžiui, maitinimas, renginių organizavimas, edukacinės veiklos). Valstybės ins
titucijų dalyvavimas būtų vertinamas ir kaip realus papildomų lėšų šaltinis, ir kaip nemateria
lus veiklos įvertinimas bei palaikymas. 

Nuosekli parama socialiniam verslui turi būti užtikrinama per tiesiogines paslaugas, ku
rias vykdydamos savo funkcijas teikia valstybės institucijos bei per finansinius paramos me
chanizmus, tikslingai skiriamus socialinio verslo sektoriui.

Galimybių dalyvauti viešuosiuose pirkimuose tyrimo dalyviai nelaiko tinkama paramos 
socialiniam verslui forma ir tokį vertinimą lemia įvairios priežastys – tiek konkuravimas su 
pelno siekiančiais subjektais, tiek viešųjų pirkimų konkursų sąlygų sudėtingumas, orientacija 
į mažiausią kainą ir kt. Politikos formuotojai, vertindami socialinio verslo dalyvavimo viešuo
siuose pirkimuose galimybes, taip pat minėjo, kad formaliai viešųjų pirkimų sąlygose gali būti 
numatytos socialiniam verslui palankios sąlygos, tačiau neaišku, kiek dabartinė sistema veiks
minga dalyvauti būtent socialiniam verslui. Šie tyrimo dalyviai įvertino, kad socialinės įmonės 
finansiškai stipresnės už socialinius verslus, todėl turi pranašumų viešųjų pirkimų sistemoje. 
Paskata šiam procesui keistis galėtų būti pagalba perkančioms organizacijoms išskiriant socia
linius verslus, juos tinkamai įvertinant kaip pirkimų dalyvius.

Tyrimo metu vertinant viešųjų paslaugų perdavimą kaip vieną iš potencialių socialinio 
verslo finansavimo ir tvarumo užtikrinimo šaltinių pastebėta, kad viešųjų paslaugų perdavi
mas didžiausią potencialą turi tose srityse, kur nevalstybinių teikėjų trūksta labiausiai, idealiu 
atveju socialiniai verslininkai turėtų būtų skatinami būtent šiose srityse siūlyti naujus spren
dimus. Tyrime apklausti politikos formuotojai viešųjų paslaugų perdavimą vertina kaip didelį 
socialinės ekonomikos potencialą, nes viešųjų paslaugų sugeneruotos pajamos turėtų tekti so
cialinės ekonomikos veikėjams, viešųjų paslaugų perdavimas gali tapti svarbiu šaltiniu regio
nuose kurti darbo vietas. Tyrime dalyvavę socialinio verslo atstovai teigia, kad tik šimtapro
centinis paslaugų perdavimas gali iš esmės pakeisti rinką ir būti naudingas kaip socialinio 
verslo finansinio išsilaikymo priemonė. Tyrimo metu išsakytas strateginio valdymo pokyčių 
šioje srityje poreikis, nurodant, kad viešųjų paslaugų perdavimas turi būti traktuojamas ne 
kaip konkrečių prekių ir paslaugų pirkimas iš tiekėjų, atitinkančių socialinio verslo reikala
vimus, bet kaip socialinio poveikio pirkimas. Persiorientavimas iš veiklų vykdymo į poveikio 
pirkimą turėtų potencialo išspręsti mažiausios kainos viešuosiuose pirkimuose problemą, nes 
kiekybinius rodiklius pakeistų kokybiniai. Intensyvus viešųjų paslaugų perdavimas su deramu 
dėmesiu poveikiui paskatintų NVO ir socialinius verslus išgryninti savo socialinę misiją – ma
žinti priklausomybę nuo projektinio finansavimo ir nuolatinio veiklos pritaikymo prie kon
kursinių sąlygų. Tai, kad viešųjų paslaugų perdavimo konkursuose socialinis verslas dalyvauja 
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lygiomis sąlygomis su kitais subjektais, vertinama kaip specifinis viešojo sektoriaus požiūris: 
neva tam, kad būtų perimtos paslaugos iš biudžetinių įstaigų, socialinis verslas nebūtinas, nes 
to gali imtis bet kuris subjektas, taigi nepripažįstamos socialinio verslo kompetencijos teikiant 
paslaugas. Tyrime dalyvavę vykdomosios valdžios atstovai pastebėjo, kad šiuo metu trūksta 
paslaugų kokybės vertinimo metodikų, taip pat trūksta atvirų duomenų sistemos, kurioje būtų 
fiksuojama, kokie yra viešųjų paslaugų poreikiai ir faktinis teikimas skirtingose savivaldybėse.

Tyrimo dalyviai atkreipė dėmesį ir į viešųjų paslaugų perdavimo aspektus, mažinančius 
jo kaip socialinės ekonomikos potencialo reikšmę: šių paslaugų įkainiai dažnai neadekvatūs ir 
neatitinka realių sąnaudų, perduodant viešąsias paslaugas dažnai perduodama ne tik atsako
mybė jas teikti, bet ir jų administravimas. Nurodoma, kad siekiant tvarumo teikiant viešąsias 
paslaugas netinkamas jų perdavimas projektinės veiklos pagrindu, o kai kurioms viešosioms 
paslaugoms teikti būtinas ir tam tikros infrastruktūros perdavimas. Tyrimo dalyviai minėjo ir 
galimas viešųjų paslaugų perdavimo spragas, padidinančias rizikas paslaugų teikimo srityje: 
nėra aiškiai apibrėžta, kokios paslaugos gali būti perduodamos, o perduodant paslaugas, už 
kurias susimoka galutinis vartotojas, kyla pavojus, kad kainos galutiniam vartotojui kils, nėra 
saugiklių, užtikrinančių, kad paslaugos nebus perduodamos komerciniam verslui. Politikos 
formuotojai nurodė ir dar vieną riziką – tai, kad valstybė praranda kompetencijas teikti tam 
tikras paslaugas ir tampa visiškai priklausoma nuo tiekėjų rinkoje.

Konkursinio projektinės veiklos finansavimo kaip socialinio verslo paramos formos ver
tinimas yra rezervuotas. Kritika siejama tiek su biurokratine našta, tiek su poreikiu projektinei 
veiklai pritraukti papildomų žmogiškųjų išteklių, tiek su veiklos kokybę mažinančiais tokios 
veiklos aspektais – projektuose nėra turinio kokybės kontrolės, orientacijos į ilgalaikį poveikį, 
smulkūs projektai gali padengti tik labai nedidelę dalį organizacijos veiklos ir lėšų poreikio. 
Šią kritiką išsakiusių tyrimo dalyvių manymu, situaciją galėtų pakeisti valstybės institucijų 
vykdomas tikslingas socialinio verslo veiklų subsidijavimas arba šiam verslui teikiamos leng
vatos, atsisakant socialinio verslo finansavimo, orientuoto į projektines veiklas, kurios sieja
mos su įprastu NVO sektoriaus veikimo modeliu. Teigiamas konkursinio projektinės veiklos 
finansavimo vertinimas tyrimo dalyvių grindžiamas tuo, kad ilgalaikėje perspektyvoje pro
jektinių paraiškų teikimas yra svarbi finansinės paramos priemonė – papildomų lėšų šaltinis, 
leidžiantis įgyvendinti daugiau veiklų, įtraukti daugiau tikslinės grupės atstovų, o planuojant 
dalyvavimą konkursuose gali būti užtikrinamas ir socialinio verslo įmonės veiklos tvarumas. 
Nors tenka prisitaikyti prie skirtingų konkursų sąlygų, jos gali paskatinti galvoti apie veiklos 
išplėtimą, naujus veiklos modelius. Vienais atvejais projektai leidžia finansuoti dalį organiza
cijos veiklos arba ją plėsti, kitais atvejais – kaupti ir dalintis patirtimi (pavyzdžiui, tarptautinių 
mainų arba partnerysčių/tinklų projektai).

Tyrimo dalyvių nuomone, dažniau socialinį verslą įkuria NVO sektoriaus, ne verslo at
stovai, todėl jiems svarbios žinios apie verslo valdymą  – finansinis raštingumas, mokesčių 
ir išlaidų optimizavimas, kaštųnaudos analizė, žinios apie pardavimus, kainodarą ir veiklos 
viešinimą.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad pagrindinės kompetencijos kėlimo ir ugdymo formos, su ku
riomis susiduria socialinio verslo atstovai, – tai inkubavimo ir akseleravimo programos, taip 
pat pavieniai mokymai, nors pastarieji tyrimo dalyvių buvo vertinami itin skeptiškai. Reika
lingomis ir naudingomis laikomos mentorystės programos, kai socialiniam verslui paskiria
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mas patyręs mentorius, išmanantis šią sritį, kuris teikia ilgalaikes konsultacijas. Dalis sociali
nio verslo įkūrėjų pasirenka individualų patirtinį mokymąsi ir nurodo, kad jų kompetencijos 
kėlimui būtų naudinga turėti platformą/erdvę, kurioje Lietuvos socialinio verslo atstovai galė
tų reguliariai susitikti ir neformaliai dalintis patirtimi, gerosiomis praktikomis, konsultuotis, 
tartis. Tyrimo dalyviai teigė, kad tai galėtų vykti asocijuotos struktūros iniciatyva, ir tai būtų 
reali paskata tapti jos nariais, ypač jeigu šios institucijos jungtų didelę dalį socialinių verslų at
stovų Lietuvoje. Kitas pasiūlytas praktinių žinių apsikeitimo formatas – metinė konferencija.

Viena esminių kompetencijų, būtinų socialinio verslo subjektams – socialinio poveikio 
matavimas. Tyrimo metu nustatyta akivaizdžiai skirtinga socialinio poveikio matavimo reikš
mė įvairioms socialinio verslo interesų grupėms: valstybės institucijoms, investuojančioms į 
socialinius verslus ir kitiems (rėmėjams, socialinės atsakomybės projektų iniciatoriams) socia
linio poveikio matavimas svarbus kaip atsiskaitymo forma. Tyrime dalyvavę socialinio verslo 
vystytojai laikosi požiūrio, kad svarbu suteikti tinkamą motyvaciją matuoti poveikį, parodyti 
socialiniams verslams apčiuopiamą matavimo naudą. Socialiniam verslui poveikio matavimas 
reikšmingas pagrįsti veikos kokybę. Tačiau formalus poveikio matavimas savaime neužtikrina 
veiklos rezultatų kokybės, tam pirmiausia reikalingas veiklos kokybės užtikrinimas. 

Socialinio poveikio matavimo problemos siejamos su organizaciniais aspektais (laiko 
ir žmogiškųjų resursų stoka, dalykinių kompetencijų trūkumu), socialinio poveikio matavi
mo konceptualiais aspektais (kaip apibrėžti poreikį, kokie įrankiai adekvatūs jo matavimui ir 
kt.). Tyrimo metu, vertinant egzistuojančius socialinio poveikio matavimo įrankius (ŽŪM 
skaičiuoklė), nurodyta, kad ji paini ir sudėtinga naudoti, ypač pradedantiems socialiniams 
verslams, joje taikomi tik kiekybiniai rodikliai, kurie daugeliu atvejų nelaikytini realia po
veikio matavimo priemone. Tyrimo dalyviai skeptiškai įvertino formalias metodikas (ŽŪM 
skaičiuoklė, Reach for Change), nurodydami, kad jos yra per sudėtingos arba nepritaikyti 
konkrečios srities socialiniam verslui. Socialinio verslo veiklos organizavimo formos yra labai 
skirtingos, todėl socialinio poveikio matavimui neįmanoma pritaikyti standartinės poveikio 
matavimo schemos. Realūs kokybiniai poveikio tyrimai, paremti moksline metodika, bran
giai kainuoja, norint juos atlikti reikalingos kompetencijos, kurių dauguma socialinių verslų 
neturi; remtis vien moksliniais tyrimais, įrodančiais, kad toks problemos sprendimo būdas 
veiksmingas užsienyje, negalima, nes reali situacija socialinio verslo veikimo aplinkoje gali 
būti kitokia. Tyrimo dalyviai mano, kad poveikio matavimo metodika turėtų būti maksima
liai paprasta, turi remtis keliais baziniais principais, svarbus nepriklausomas išorinis poveikio 
vertinimas matuojant indikatorius veiklos vykdymo pradžioje ir pabaigoje. Pradėti matuoti 
socialinio verslo poveikį reikia tinkamoje jo raidos stadijoje – tam svarbu, kad susiformuotų 
stabili organizacinė socialinio verslo struktūra, ryšys su tikslinėmis grupėmis, socialinis poky
tis neatsiranda trumpuoju laikotarpiu, todėl realus poveikio matavimas įmanomas po ilgesnio 
laikotarpio, o reikalavimai tą daryti pradinėje socialinio verslo kūrimo stadijoje – neadekva
tūs. Tyrime dalyvavę politikos formuotojai didelių poveikio matavimo problemų įvardinti ne
buvo linkę, išskyrus vienetines abejones dėl matavimo objektyvumo. Jie akcentavo egzistuo
jančių instrumentų (konkrečiai įvardindami „Verslios Lietuvos“ įrankį) taikymą, kiekybinius 
rodiklius kaip priimtiną ir pakankamą poveikio matavimo priemonę. Gebėjimas pamatuoti 
poveikį, jų nuomone, laikytinas socialinio verslo brandos požymiu.
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Tyrimo dalyviai pastebėjo, kad yra prasminga matuoti bendrą viso socialinio verslo sekto
riaus poveikį, o tai atlikti galėtų universitetai ir mokslinės įstaigos arba atsakingos valstybinės 
institucijos. Tai suteiktų galimybę valstybės institucijoms įvertinti, kiek socialinio verslo veikla 
orientuota į realų socialinį, aplinkosauginį, ekonominį poveikį, keisti jų požiūrį į socialinio 
verslo sektorių, formuoti suvokimą apie socialinio verslo teikiamą naudą visai visuomenei. 
Atsiradus veikiančioms patvirtintoms poveikio matavimo praktikoms tie indikatoriai turėtų 
būti įtraukiami į nacionalinio ir savivaldos lygmens planavimo dokumentus, į juos turėtų at
sižvelgti atitinkamų veiklos sričių politikos formuotojai.

Pravarčia socialinio poveikio komunikavimo priemone galėtų tapti atpažinimo ženklas, ku
ris būtų suteikiamas socialinio verslo subjektams atlikus jų išorinį poveikio ir veiklos, veik los 
rezultatų kokybės vertinimą, ypač jei ženklas taptų visuotinai žinomas, lengvai atpažįstamas.



 4. SOCIALINIO VERSLO PLĖTRA LIETUVOJE –  
GALIMYBĖS IR POREIKIAI: TYRIMAS

113/

A P I B E N D R I N I M A S

Apibendrinant tyrimo rezultatus pastebėta, kad socialinis verslas ir socialinio 
verslo ekosistema (socialinio verslo srityje veikiančių dalyvių nuomone) Lietuvoje 
vertinama gana skeptiškai – nors matomas ir socialinio verslo poreikis, ir galimybės, 
tačiau socialinio verslo sampratos ir tapatybės problema, netinkama ir nepakankama 
skiriama finansinė ir nefinansinė parama socialinio verslo steigimui ir vystymui lemia 
problemas, su kuriomis susiduria ne tik steigiantys ir įgyvendinantys socialinius vers
lus, bet ir ketinantys tokius steigti. 4 lentelėje pateikiami apibendrinti esminiai tyrimo 
rezultatai.

4 lentelė. Socialinio verslo ekosistemos dalyvių Lietuvoje situacijos vertinimas

Situacijos vertinimas: socialinio verslo ekosistema Lietuvoje

Situacijos vertinimas
• Sektoriaus kūrimas turėtų prasidėti nuo 

diskusijų apie socialinio verslo tapatybę, 
socialinę ekonomiką. 

• Pagrindinės problemos – keturiose srityse: 
a) politinė ir teisinė aplinka; b) veiklos 
organizavimo ypatybės ir organizaciniai 
veiksniai; c) ekonominiai ir finansiniai 
veiksniai; d) socialiniai veiksniai ir 
kultūrinė aplinka – visuomenės nuostatos.

• Socialinio verslo sėkmės pavyzdžių 
Lietuvoje yra, tačiau jie nepakankamai 
viešinami, ypač regionuose. 

• Galimybės Lietuvoje kurti ir vystyti 
socialinį verslą daugumos dalyvių 
vertinamos labiau nepalankiai nei 
palankiai.

Finansinė ir nefinansinė parama
• Didžiausias paramos poreikis – socialinio 

verslo įkūrimo ir plėtros etapuose.
• Trūksta mechanizmų išskirtinai socialinių 

verslų veiklos išbandymui, plėtrai, 
palankumo socialinėms inovacijoms. 

• Teisiškai numatyti paramos mechanizmai 
gali neveikti dėl biurokratijos ir 
žmogiškojo faktoriaus.

• Nėra vienos už socialinį verslą atsakingos 
valstybės institucijos, atsakingiems 
darbuotojams trūksta dalykinių 
kompetencijų, nuoseklaus politikos 
formavimo ir vykdymo mechanizmų. 

• Yra pavienių sėkmingo bendradarbiavimo 
pavyzdžių su verslo sektoriumi, tačiau 
bendrai šis potencialas neišnaudojamas. 
Potencialas B2B segmente – teikti 
socialinio verslo paslaugas ir produktus 
pelno siekiantiems verslams arba 
valstybės institucijoms kaip užsakovams. 

• Inkubatorių ir akseleratorių veikla turi tiek 
privalumų, tiek trūkumų, didelis poreikis 
tęstinės mentorystės programoms. 
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Situacijos vertinimas: socialinio verslo ekosistema Lietuvoje

Poveikio matavimas, atskaitomybė
• Poveikio matavimas – reikalingas, 

galimybės vertinamos nevienareikšmiškai 
dėl matavimo būdų, reikiamų resursų, 
objektyvumo ir subjektyvumo, kiekybinio 
ir kokybinio matavimo skirtumų. 

• Esami įrankiai kritikuojami kaip sudėtingi, 
neatitinkantys poreikių. 

• Nurodoma, kad būtinas išorinis 
vertinimas, viso sektoriaus poveikio 
matavimas. 

• Tikima, kad visuomenės informavimas 
apie socialinio verslo pridėtinę vertę ir 
reikšmę, ypač regionuose, prisidėtų prie 
palankesnės aplinkos kūrimo. 

Plėtros galimybės
• Socialiniam verslui konkursuose sunku 

vienodomis sąlygomis konkuruoti su 
pelno siekiančiu verslu (SVĮ) ar NVO, tai 
reikalauja tikslingo resursų skyrimo. 

• Socialinių investicijų mechanizmas 
socialinio verslo atstovams praktiškai 
nežinomas, palaikomas tik vystytojų, 
valstybės mastu neišplėtotas. 

• Viešųjų paslaugų perdavimas kol 
kas įgyvendinamas silpnai – dėl 
pasipriešinimo savivaldos lygmenyje, 
skaidrumo ir tvarumo trūkumo.

Poveikio matavimas, atskaitomybė
• Poveikio matavimas – reikalingas, 

galimybės vertinamos nevienareikšmiškai 
dėl matavimo būdų, reikiamų resursų, 
objektyvumo ir subjektyvumo, kiekybinio 
ir kokybinio matavimo skirtumų. 

• Esami įrankiai kritikuojami kaip sudėtingi, 
neatitinkantys poreikių. 

• Nurodoma, kad būtinas išorinis 
vertinimas, viso sektoriaus poveikio 
matavimas. 

• Tikima, kad visuomenės informavimas 
apie socialinio verslo pridėtinę vertę ir 
reikšmę, ypač regionuose, prisidėtų prie 
palankesnės aplinkos kūrimo. 

Tyrimo dalyvių išsakyti lūkesčiai asocijuotai veiklai

Advokacija ir atstovavimas
Įstatyminės bazės paruošimas;
Sektoriaus interesų formulavimas ir 
moderavimas;
Biurokratijos mažinimas, procesų 
paprastinimas;
Viešųjų paslaugų perdavimo advokacija.

Nauda nariams
Aiškūs narystės kriterijai, orientacija į 
praktikus;
Centralizuota informacija apie renginius; 
Tarpusavio pagalbos, dalinimosi patirtimi ir 
kontaktų mugės; 
Nesąžiningos veiklos savireguliacija.

Komunikacija ir viešinimas
Socialinių verslų ir jų teikiamų paslaugų 
duomenų bazė potencialiems užsakovams;
Regionuose vykdomų projektų viešinimas;
Distribucijos partnerių pritraukimas;
Visuomenės informavimas apie socialinio 
verslo pridėtinę vertę.

Poveikio matavimas
Pilotinių poveikio matavimo priemonių 
išbandymo koordinavimas;
Poveikio matavimo priemonių kūrimas 
specifinėms veiklos sferoms;
Sektoriaus kaip visumos poveikio 
matavimas.
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Socialinio verslo galimybių Lietuvoje vertinimui pasitelktas scenarijų metodas. Atliktos 
situacijos analizės pagrindu pateikiant Lietuvos socialinio verslo raidos scenarijus siekiama 
įsivaizduoti keletą Lietuvos socialinio verslo ateities variantų, skirtingai panaudojant Lietuvos 
socialinio verslo galimybes. Pateikiant Lietuvos socialinio verslo raidos scenarijus siekiama ne 
tik apibrėžti ateities būklę (tai yra prognozės sritis), bet ir svarstyti, kokie galėtų būti poveikio 
rezultatai socialinio verslo raidai svarbiems veiksniams, kokį poveikį tai gali padaryti sociali
nio verslo galimybėms, socialinio verslo plėtrai.

Socialinio verslo raidos scenarijų teikiama nauda – galimų poveikių ir pokyčių sąsajų nu
statymas, tikėtinų socialinio verslo galimybių modelių, perspektyvų aptarimas. Scenarijai pa
deda modeliuoti galimas ateities perspektyvas, kurias galima suskirstyti į kelias lengvai valdo
mas perspektyvas, numatančias atsaką į Lietuvos socialinio verslo svarbiausių sąlygų pokyčius 
socialinio verslo galimybėms, socialinio verslo plėtrai. Paprastai scenarijams būdingas daugia
variantiškumas, išreiškiantis kelis ateities eigos variantus: optimistinį (palankiausią socialinio 
verslo raidai, sudarantį geriausias socialinio verslo galimybes, užtikrinantį socialinio verslo 
plėtrą), pesimistinį (nepalankiausią socialinio verslo raidai, nesudarantį jokių socialinio vers
lo galimybių), realų arba tikėtiną (socialinio verslo galimybių plėtotė atsižvelgiant į atsaką 
labiausiai tikėtiniems neigiamiems veiksniams). Scenarijai įvertina potencialias problemas, 
silpnybės, galimą poveikį, skirtingą kontekstiškumą. Scenarijai sudaro sąlygas socialinio vers
lo raidai svarbių daugiasluoksnių, susipinančių veiksnių poveikį sumodeliuoti į kelių Lietuvos 
socialinio verslo galimybių, lemiančių socialinio verslo raidos alternatyvas, vertinimą. Verti
nant socialinio verslo galimybes Lietuvoje buvo taikomas supaprastintas scenarijų metodas. 

Rengiant šiuos scenarijus išskirti svarbiausi socialinio verslo raidą galintys lemti veiks
niai, jie pozicionuojami pagal socialinio verslo Lietuvoje raidos kryptis (optimistinę, pesi
mistinę, realią). Atsižvelgiant į Europos Sąjungoje vyraujančias tendencijas skatinti socialinio 
verslo kaip visuomenės gerovę per socialinės ekonomikos stiprinimą užtikrinančias veiklas ir 
remiantis atlikta analize, galima įvardinti keletą svarbiausių socialinio verslo Lietuvoje gali
mybes lemiančių veiksnių:

•	 socialinio verslo sampratos formavimasis ir socialinio verslo subjektų teisinio statuso 
apibrėžtis;

•	 socialinio verslo žinomumas, suvokimas apie socialinį verslą ir palankus socialinio 
verslo vertinimas;

•	 socialinio verslo paramos sistema;
•	 socialinio investavimo sistema (išskiriama kaip atskiras veiksnys įvertinus Lietuvos 

socialinio verslo rinkos galimybes).

Šių veiksnių pokyčių tikėtinumo numatymas – gana sąlyginis dalykas, todėl neturi būti 
vertinamas kaip objektyvus ir pamatuotas konkrečiais faktais. Pateikiamuose Lietuvos socia
linio verslo scenarijuose kintamaisiais laikomi tiriant Lietuvos socialinio verslo situaciją iš
skirti ir aptarti svarbiausi socialinio verslo Lietuvoje raidos galimybes lemiantys veiksniai: 
socialinio verslo sampratos formavimasis ir socialinio verslo subjektų teisinio statuso apibrėž
tis; socialinio verslo žinomumas, suvokimas apie socialinį verslą ir palankus socialinio verslo 
vertinimas; socialinio verslo paramos sistema; socialinio investavimo sistema (kaip sociali
nio verslo varomosios jėgos), socialinio verslo suinteresuotieji (kaip veikėjai, darantys poveikį 
šiems veiksniams), ryšiai tarp socialinio verslo suinteresuotųjų ir svarbiausių socialinio verslo 
Lietuvoje raidos galimybes lemiančių veiksnių (ryšiai tarp varomųjų jėgų ir veikėjų).
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Šie scenarijai nėra pagrįsti prognozėmis ar spėjimais, jie nerodo tikėtino, palankiausio ar 
nepalankiausio ateities varianto, juose tėra aprašomos Lietuvos socialinio verslo galimybės 
įvykus vieniems ar kitiems svarbiausių socialinio verslo veiksnių pokyčiams. 

Socialinio verslo galimybių, socialinio verslo raidos alternatyvų vertinimas yra pravartus 
socialinio verslo suinteresuotiesiems priimant sprendimus ir įžvelgiant galimybes, tačiau būtina 
įvertinti ir tai, kad scenarijuose įvardijamas ateities neapibrėžtumas paveikus įvairioms sociali
nio verslo suinteresuotųjų nekontroliuojamoms aplinkybėms, ekonominės situacijos kaitai.

Socialinio verslo Lietuvoje galimybes  
lemiantys veiksniai

Socialinio verslo sampratos formavimasis  
ir socialinio verslo subjektų teisinio statuso apibrėžtis 

Socialinio verslo samprata ir socialinio verslo subjektų teisinio statuso apibrėžties proble
ma susijusi su socialinio verslo kaip verslo specifika, kai tiems, kurie planuoja imtis tokio vers
lo, o ir tiems, kurie veikia šio verslo ekosistemoje, kyla iššūkių suderinti socialinius siekius ir 
kartu užtikrinti tvarų verslo modelį. Esant siaurai socialinio verslo sampratai socialinio verslo 
sistemos kūrimas, parama socialiniam verslui apsiriboja socialinių įmonių rėmimu, kaimo ar 
vietos bendruomenių veiklos stiprinimu. Dėl šios priežasties gali sumažėti ne tik socialinio 
verslumo iniciatyvų skaičius, bet ir paties socialinio verslo patrauklumas, ypač tarp jaunimo, 
orientuoto ne į verslo kūrimą (tiksliau, orientuotam ne į pelną ar tradicines komercines vei
klas), o į socialiai atsakingas veiklas, paremtas viešosiomis vertybėmis, pozityviu socialiniu 
poveikiu ir visuomenine nauda. 

Situacijos analizė atskleidė tiek politikų, tiek valdžios institucijų atstovų savitą socialinio 
verslo suvokimą, kuomet kuriamoje socialinio verslo įstatyminėje bazėje valstybės paramos 
sistemoje socialinio verslo subjektams keliami tiek verslumo, tiek socialinių veiklos tikslų rei
kalavimai formuoja skirtingas socialinio verslo subjektų galimybes, o tai – potenciali grėsmė 
socialinio verslo subjektų įvairovei, socialinio verslo subjektų veiklos balansui, socialinio vers
lo subjektų potencialui prisidėti sprendžiant įvairias socialines problemas. 
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Socialinio verslo sampratos formavimasis ir socialinio verslo subjektų teisinio statuso apibrėžtis  

Socialinio verslo samprata ir socialinio verslo subjektų teisinio statuso apibrėžties problema su-
sijusi su socialinio verslo kaip verslo specifika, kai tiems, kurie planuoja imtis tokio verslo, o ir 
tiems, kurie veikia šio verslo ekosistemoje, kyla iššūkių suderinti socialinius siekius ir kartu užtik-
rinti tvarų verslo modelį. Esant siaurai socialinio verslo sampratai socialinio verslo sistemos kūri-
mas, parama socialiniam verslui apsiriboja socialinių įmonių rėmimu, kaimo ar vietos bendruome-
nių veiklos stiprinimu. Dėl šios priežasties gali sumažėti ne tik socialinio verslumo iniciatyvų skai-
čius, bet ir paties socialinio verslo patrauklumas, ypač tarp jaunimo, orientuoto ne į verslo kūrimą 
(tiksliau, orientuotam ne į pelną ar tradicines komercines veiklas), o į socialiai atsakingas veiklas, 
paremtas viešosiomis vertybėmis, pozityviu socialiniu poveikiu ir visuomenine nauda.  

Situacijos analizė atskleidė tiek politikų, tiek valdžios institucijų atstovų savitą socialinio verslo 
suvokimą, kuomet kuriamoje socialinio verslo įstatyminėje bazėje valstybės paramos sistemoje so-
cialinio verslo subjektams keliami tiek verslumo, tiek socialinių veiklos tikslų reikalavimai for-
muoja skirtingas socialinio verslo subjektų galimybes, o tai – potenciali grėsmė socialinio verslo 
subjektų įvairovei, socialinio verslo subjektų veiklos balansui, socialinio verslo subjektų potencialui 
prisidėti sprendžiant įvairias socialines problemas .  

Socialinė gerovė, kurią kuria socialinio verslo įmonės, gali turėti labai įvairų pobūdį: vienos sie-
kia užtikrinti ir išplėtoti prieigą prie tokių paslaugų kaip švietimas, sveikatos apsauga, finansinės ir 
teisinės paslaugos; kitos siekia teigiamų elgesio pokyčių, – pavyzdžiui, skatina perdirbtų žaliavų 
antrinį naudojimą ar formuodami sveiką gyvenseną ugdantį elgesį ir kt. Būtinas plataus socialinės 
gerovės spektro veikėjų išsaugojimas, jų gausinimas, neaukojant įvairiapusio plataus spektro socia-
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Socialinė gerovė, kurią kuria socialinio verslo įmonės, gali turėti labai įvairų pobūdį: vie
nos siekia užtikrinti ir išplėtoti prieigą prie tokių paslaugų kaip švietimas, sveikatos apsauga, 
finansinės ir teisinės paslaugos; kitos siekia teigiamų elgesio pokyčių, – pavyzdžiui, skatina 
perdirbtų žaliavų antrinį naudojimą ar formuodami sveiką gyvenseną ugdantį elgesį ir kt. Bū
tinas plataus socialinės gerovės spektro veikėjų išsaugojimas, jų gausinimas, neaukojant įvai
riapusio plataus spektro socialinių problemų sprendimo potencialo prioretizuojant socialinės 
įtraukties didinimą. Situacijos analizė parodė ir tai, kad socialinio verslo specifika nėra tinka
mai suvokiama, o dėl besiformuojančios įstatyminės bazės, socialinio verslo veikėjais tampant 
vietos bendruomenėms ar ne pelno organizacijoms, socialinio verslo suvokimas tampa dar 
sudėtingesnis.

Socialinio verslo samprata ir socialinio verslo subjektų teisinio statuso apibrėžties prob
lema siejama ir su netinkamu, išbalansuotu socialinės ekonomikos ekosistemos veikimu. 
Kai sprendžiant socialines problemas prioritetas teikiamas ne pelno organizacijoms (NVO), 
mažėja socialinio verslo veiklos laukas, socialinio verslo patrauklumas. Socialinėje ekonomi
koje veikiančių pelno, ne pelno subjektų ir socialinio verslo subjektų (kaip įmonių, veiklą 
grindžiančių ir pelno, ir socialinių tikslų siekimu) sąžininga veiklos konkurencija turėtų būti 
grindžiama ne tik didžiausios naudos siekiu šiandien („čia ir dabar“), ne tik esamu ne pelno 
organizacijų potencialu ar įdirbiu, bet ir tvarios socialinės ekonomikos ekosistemos kūrimu. 
Tokiai tvariai ekosistemai reikšmingas verslo generuojamų išteklių dalies didinimas, tai, kad 
nebūtų apsiribojama tik viešaisiais finansiniais ištekliais. Socialinės ekosistemos disbalansas 
ne tik nedera su Europos Sąjungoje plėtojama socialinio verslo paradigma, bet ir užprogra
muoja, kad socialinės problemos bus ilgą laiką sprendžiamos viešaisiais ištekliais, neskatinant 
save išlaikančios arba prisidedančios nuosavais finansiniais ištekliais prie socialinių problemų 
sprendimo, jos plėtotės sistemos kūrimosi. 

Situacijos analizėje nustatyta, kad socialinio verslo įmonės jautresnės ir greičiau reaguoja 
į socialinės rinkos poreikius, siekdamos efektyviai išnaudoti turimus finansinius ir kitus ište
klius jos labilesnės ieškant inovacijų, leidžiančių efektyviai vykdyti veiklą, mažinti sąnaudas 
(linkusios ieškoti tokių inovacijų, greičiau jas įdiegti).

Tinkama socialinio verslo subjektų teisinio statuso apibrėžtis reikšminga socialinio verslo 
idėjos stiprinimui, susijusiam ir su socialinės misijos iškėlimu, ir su tvarių verslo modelių įgy
vendinimu, ir, be jokios abejonės, su bendruomenės (visuomenės) įsitraukimu. Dėmesys kai
mo ar vietos bendruomenių veiklos stiprinimui, įvertinus šių subjektų potencialą sprendžiant 
plataus spektro socialines problemas, vertintinas pozityviai ir gali būti laikomas Lietuvos so
cialinio verslo savitumu. Dėmesys kaimo ar vietos bendruomenių veiklos stiprinimui leidžia 
socialinio verslo sampratoje reikšminti kooperacijos principų privalumus, taip pat įvertinti 
socialinį, verslumo, o ir organizacinį kriterijus. Todėl šių socialinio verslo subjektų teisinio 
statuso apibrėžtis turėtų būti grindžiama jų potencialo ir galimybių įvertinimu, numatant jų 
savitumą atliepiančią vietą Lietuvos socialinio verslo subjektų visumoje. 
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Socialinio verslo žinomumas, suvokimas apie socialinį verslą  
ir palankus socialinio verslo vertinimas

Situacijos analizė parodė nedidelį socialinio verslo žinomumą, menką socialinio verslo 
suvokimą. Tai, kad socialinis verslas nėra žinomas kaip socialinės ekonomikos sritis, lemia 
tiek lėtą socialinio verslo sistemos plėtotę, tiek socialinio verslo ekosistemos fragmentiškumą, 
taip pat apsunkina socialinio verslo subjektų radimąsi, įvairovę, o taip pat kelia iššūkių ne tik 
socialinio verslo, bet ir kitiems socialinės ekonomikos subjektams. Tai gali būti ir socialinio 
verslo svarbos nesuvokimo priežastimi, lemiančia neapibrėžtą ar skeptišką valdžios institu
cijų, politikų, kitų suinteresuotųjų požiūrį (į socialinį verslą), skirtingas socialinio verslo in
terpretacijas, dėmesio koncentravimą spręsti partikuliarines socialines problemas. Socialinio 
verslo nežinomumas ir nesuvokimas neleidžia įvertinti socialinio verslo potencialo ir svarbos 
ateityje užtikrinant visuomenės gerbūvį, sprendžiant platų socialinių problemų spektrą. 

Manoma, kad viena iš esminių socialinių verslo tapatybę, jo įsitvirtinimą ir plėtrą le
miančių sąlygų – visuomenės informavimas apie socialinį verslą, socialinio verslo kuriamos 
naudos, socialinio pokyčio suvokimas, gerosios patirties žinojimas ir orientacija į jaunimą 
ar bendruomenes sprendžiant socialines problemas. Socialinio verslo žinomumui, suvokimui 
didinti itin aktuali politinė valia skatinant socialinio verslo plėtrą, palaikant socialinio vers
lo idėją. Šia politine valia bei socialinio verslo aktualijomis, pozityviu poveikiu turėtų būti 
grindžiama socialinio verslo komunikacija tiek visuomenei, tiek įvairioms suinteresuotųjų 
grupėms. Lietuvoje priimta socialinio verslo koncepcija, teisinio socialinio verslo subjektų 
statuso projektavimas parodo įstatymų leidėjų dėmesį atskiriems socialinio verslo subjektų 
veiklos aspektams, kuriuos galima panaudoti visuomenės informavimui, jais paaiškinant šių 
socialinės ekonomikos veikėjų ypatumus, kuriant teigiamą jų reputaciją.

Socialinio verslo žinomumo ir suvokimo apie socialinį verslą didinimas vykdomas orga
nizuojant įvairias komunikacines veiklas, viešinimo kampanijas, socialines akcijas, skleidžiant 
informaciją apie sėkmingus socialinius verslus, apie socialines iniciatyvas, sprendžiančias 
opias socialines problemas ir veikiančias pagal tvarius verslo modelius, leistų įvairiems socia
linio verslo ekosistemos dalyviams lengviau veikti rinkos sąlygomis, konkuruoti su panašias 
veiklas vykdančiomis, tačiau socialinių tikslų sau nekeliančiomis ir socialinių problemų ne
sprendžiančiomis komercinėmis verslo įmonėmis. Tai ne tik prisidėtų prie socialinio verslo 
žinomumo, potencialo didinimo, bet ir formuotų pozityvų visuomenės požiūrį apie prisidėji
mą (įsitraukimą) prie socialinių problemų sprendimo (nepaliekant šių problemų sprendimo 
vien valstybės rūpesčiui). 

Šiuo metu socialinio verslo vertinimas, kaip parodė situacijos analizė, siejamas tik su tam 
tikrų subjektų, jau veikiančių sprendžiant socialines problemas (pavyzdžiui, socialinių įmonių, 
ne pelno organizacijų), veiklos vertinimu. Pasigendama socialinio verslo kaip idėjos, socialinio 
verslo teikiamos visuomeninės, socialinės naudos pozityvaus vertinimo, socialinio verslo veikė
jų, suinteresuotųjų dalyvavimo komunikuojant visuomenei socialinį verslą. Ypatingas vaidmuo 
tokioje komunikacijoje turėtų tekti socialinio verslo veikėjus atstovaujantiems dariniams; dar
niam, suderintam jų veikimui (svarbus bendro intereso atstovavimas, advokacija).

Siekiant didesnio suvokimo apie socialinį verslą ir palankesnio vertinimo aktuali socia
linio verslo teikiamos naudos apibrėžtis, siejama tiek su šio verslo investicijomis į socialinių 
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problemų sprendimą, tiek su šio verslo socialiniu poveikiu. Didinant socialinio verslo žino
mumą, pozityvų vertinimą, visuomenės pasitikėjimą juo bei už socialinių problemų spren
dimą atsakingų institucijų veikla, kad išryškėtų socialinio verslo teikiama nauda ir privalu
mai, – įvairiems socialinio verslo suinteresuotiesiems turėtų būti prieinama, pateikiama in
formacija apie socialinio verslo finansinį indėlį sprendžiant socialines problemas (papildantį 
viešųjų finansų indėlį) ir socialinio verslo teikiamą socialinę naudą – pasiektą ir potencialų 
ilgalaikį socialinį poveikį. Tokios informacijos poreikis nurodo potencialius suinteresuotus 
šios informacijos subjektus (renkančius, apdorojančius, saugančius ir viešinančius tokią in
formaciją) – ne tik socialinio verslo subjektus, bet ir institucijas, atsakingas už socialinių pro
blemų sprendimą, socialinės situacijos gerinimą. Tikėtinas ir nesuinteresuotų trečiųjų šalių 
dalyvavimas renkant, vertinant tokią informaciją (pavyzdžiui, socialinio poveikio vertinimui 
tikslinga konkursiniu būdu pasitelkti tiek tiriamąja veikla užsiimančius subjektus, tiek sociali
nio verslo suinteresuotuosius, taip pat ir pačius socialinius verslininkus). Tai rodo, kad pasiti
kėjimui socialiniu verslu svarbus tiek kokybinis (apskaičiuotinas vertinant socialinį poveikį), 
tiek kiekybinis (apskaičiuotinas reinvestuoto pelno suma) veiklos rezultatų pristatymas ir jais 
grįstas šio verslo subjektų dalyvavimas socialinių problemų sprendime. Tokios informacijos 
apie socialinio verslo veiklas, subjektus viešinimas prisidėtų prie socialinio verslo tapatybės 
formavimo, prie jo matomumo, žinomumo didinimo, prie suvokimo apie socialinį verslą ir 
palankaus socialinio verslo vertinimo, itin aktualaus situacijoje, kai socialinis verslas dar nėra 
įsitvirtinęs kaip socialinio ir ekonominio lauko dalyvis.

Palankus socialinio verslo vertinimas skatintų socialinio verslumo iniciatyvų skaičių, so
cialinio verslo patrauklumą, didintų socialinio verslo sistemos potencialą, užtikrintų visuo
menės palaikymą ir įsitraukimą. Tokiu būdu būtų sudaromos prielaidos socialinio verslo stip
rėjimui ir plėtrai.

Socialinio verslo paramos sistema

Situacijos analizė parodė, kad viena svarbiausių problemų, su kuria susiduria socialiniai 
verslai,  – nepakankama socialinio verslo paramos sistema Lietuvoje. Siekis skatinti socialinį 
verslą ES fondų parama turėtų būti keičiamas kita, tvaresne sistema. Kad būtų užtikrintas so
cialinio verslo sistemos tvarumas, reikia sudaryti sąlygas stipriam, pajamas generuojančiam so
cialiniam verslui atsirasti ir veikti, taip pat sukurti ir vystyti stiprią socialinio verslo ekosistemą.

Konstatuojama, kad Lietuvoje ši sistema veikia tik formaliai ir gali būti apibūdinama kaip 
„sistema kūrimosi stadijoje“. Tai, kad paramos sistema socialiniam verslui – formali, konsta
tuota įvertinus programų, skirtų socialiniam verslui trumpalaikiškumą, specialių programų 
ar pagalbos mechanizmų socialiniam verslui stoką (išskyrus paramą, teikiamą socialinėms 
įmonėms), taip pat įvardintas ir vieningos ilgalaikės paramos politikos poreikis. Visa tai rodo 
strateginio požiūrio į socialinio verslo ekosistemos kūrimą poreikį, ilgalaikės socialinio verslo 
rėmimo strategijos, ilgalaikio paramos socialinio verslo sistemai siekio trūkumą.

Siekiamybės, kad pagrindinis socialinio verslo finansavimo šaltinis būtų jo paties uždir
bamos nuosavos lėšos, o ne finansavimas viešaisiais finansiniais ištekliais (dotacijų, projektine 
parama ar kt.), užtikrinimui svarbus socialinio verslo stiprumas, tvarumas, nuo ko priklauso 
socialinio verslo gebėjimai įsitvirtinti rinkoje ir joje išsilaikyti. Socialinio verslo sistemai esant 
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kūrimosi stadijoje dėl socialinio verslo savitumų svarbi valstybės parama; socialiniam verslui 
stiprėjant socialinėms problemoms spręsti vis didesne apimtim turėtų būti pasitelkiami socia
linio verslo generuojami ištekliai. Tačiau būtina įvertinti ir tai, kad dėl sprendžiamų socialinių 
problemų specifikos, o dažnai ir dėl ganėtinai mažos socialinių paslaugų rinkos ar galinčių 
mokėti už paslaugas rinkos kainą, socialinio verslo vystytojams gali būti reikalinga pastovi 
valstybės parama (tačiau ir tokiu atveju socialinis verslas turi generuoti dalį išteklių, reikalin
gų socialinių problemų sprendimui). Socialinio verslo komercinės veiklos gebėjimams, stabi
liai padėčiai socialinėje rinkoje įgyti reikia laiko. Todėl svarbu nuolat stebėti ir vertinti socia
linio verslo raidą valstybės paramos socialiniam verslui sistemoje, kad būtų galima tinkamu 
momentu pasiūlyti socialiniam verslui atitinkamas priemones pagal jo brandą.

Socialinio verslo tvarumui užtikrinti vykstant socialinio verslo plėtrai reikšmingas viešų
jų ir privačių finansinių išteklių balansas. Socialinių problemų neturėtų spręsti vien tik socia
linis verslas. Savivaldai, valstybei nedalyvaujant, neįsitraukiant, „nejaučiant socialinių proble
mų pulso“ viešųjų finansų telkimas socialinėms problemoms spręsti gali nebūti racionalus. 
Viešųjų finansų naudojimas socialinių ir kitų problemų sprendimui rodo, kad kuriasi gerovės 
valstybė, socialinis verslas šiame kontekste laikytinas svarbia visuomenės gerovės sistemos da
limi, įtraukiančia bendruomenes ir visą visuomenę į socialinių bei kitų problemų sprendimą. 
Tą patvirtino ir atliktas tyrimas, rodantis, kad socialinio verslo įmonės linkusios pasikliauti 
tiek savo pačių sugeneruotomis investicijomis, tiek jų veikloje svarbiu projektiniu finansavi
mu ar subsidijomis, kurios dažniausiai skiriamos socialinio verslo pradžiai ar įdarbinti atskirtį 
patiriančius asmenis. 

Situacijos analizė atskleidė, kad Lietuvoje socialinio verslo įmonės nepajėgios savo veiklos 
kaštų padengti pajamomis iš parduodamų produktų ar paslaugų, joms trūksta lėšų plėtrai, o 
socialiniam verslui prieinama finansinė parama nepakankama, tiksliau – nepakankama tiksli
nė parama, numatyta ir skiriama socialiniam verslui (išskyrus paramą socialinėms įmonėms). 

Socialinio verslo įmonės gali pretenduoti į valstybės paramą, teikiamą smulkiam ir vidu
tiniam verslui, tačiau socialinių įmonių pajėgumas konkuruoti su tradicinio verslo įmonėmis 
įsisavinant tokią paramą ribojamas joms keliamų reinvestavimo ir socialinės misijos siekio 
reikalavimų. Vertinant ne pelno įstaigų potencialą vykdyti socialinio verslo subjektų veiklas 
transformuojantis į socialinio verslo įmones, matyti, kad jos taip pat nepajėgia konkuruoti 
su tradicinio verslo įmonėmis. Įvertinus socialinio verslo subjektų potencialą svarstytinas ir 
paramos socialiniam verslui teikimas ne pelno organizacijoms skirtais finansavimo šaltiniais. 
Įvertinus socialinio verslo ypatumus ir poreikius akivaizdu, kad Lietuvos socialinio verslo 
sub jektų netenkina nei vienam, nei kitam sektoriui teikiama parama, nes ji neatliepia savitų 
socialinio verslo poreikių, veikimo principų. 

Situacijos analizė atskleidė, kad egzistuoja du intensyvesnės finansinės ir nefinansinės 
paramos socialiniam verslui poreikio, siejamo su konkrečių socialinio verslo tikslų įgyven
dinimu, etapai: steigimosi ir plėtros. Socialinio verslo finansavimui turėtų būti numatytos ir 
teikiamos skirtingos finansinės paramos priemonės atsižvelgiant į socialinio verslo įmonės 
gyvavimo ciklą: tam tikra finansinė parama ir konsultacijos būtinos steigiant socialinį verslą, 
tokia prielaida daroma matant ir įvertinus skirtingų šalių patirtį, kuri rodo, kad į socialinį 
verslą dažniausiai ateina NVO atstovai, gerai išmanantys socialinės problemos sprendimo bū
dus, tačiau jiems trūksta verslo kūrimo, finansų apskaitos žinių ir pan. Kaip teigiama situa
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cijos analizėje, steigimosi stadijoje socialinio verslo prilyginimas startuoliams ir atitinkamas 
jų skatinimas galėtų sudaryti palankesnes sąlygas šiam verslui formuotis ir vystytis. Vis dėlto, 
siekiant ilgalaikio, tvaraus socialinio verslo veikimo ir jo plėtros, parama neturėtų apsiriboti 
socialinio verslo subjekto steigimosi stadija. Vėlesniuose socialinio verslo gyvavimo etapuose, 
ypač ruošiantis socialinio verslo plėtrai, būtina finansinė parama, leidžianti planuoti inves
ticijas ne tik į paslaugų teikimą, bet ir į nekilnojamojo turto įsigijimą, investavimą ir pan. 
Apsiribojus parama tik socialinio verslo steigimui gali nutikti situacija, kai neišgalint plėtoti 
socialinio verslo vėl ir vėl pretenduojama į tokią paramą („nuolatinio pradedančio socialinio 
verslo situacija“). Projektinis finansavimas, kaip parodė situacijos analizė, labiau siejamas su 
ne pelno organizacijų (NVO) veiklos modeliu, nelaikomas tinkamu finansinės paramos in 
strumentu socialinio verslo įmonėms dėl tokios paramos laikinumo, neužtikrinančio tvaraus 
socialinių problemų sprendimo.

Viena iš paramos sistemos socialiniam verslui dalių – viešųjų pirkimų sistemos pritaiky
mas socialiniam verslui, sudarant sąlygas viešuosiuose pirkimuose dalyvauti įmonėms, ne tik 
teikiančioms atitinkamas prekes ir paslaugas, bet ir galinčioms įrodyti savo veiklos socialinį 
poveikį. Tokiu būdu viešieji finansai galėtų prisidėti ir prie socialinio verslo skatinimo, ir prie 
tam tikrų socialinių problemų ilgalaikėje perspektyvoje sprendimo. Tačiau, kaip parodė situa
cijos analizė, šiuo metu tai neveikiantis paramos socialiniam verslui instrumentas. Socialinis 
verslas viešuosiuose pirkimuose konkuruoja su tradiciniu – pelno siekiančiu verslu, taip pat 
stiprus konkurentas yra socialinės įmonės.

Dar viena situacijos analizėje įvardijama galimybė, galinti paskatinti socialinių verslų 
steigimąsi ir plėtrą – viešųjų paslaugų perdavimas. Tiesa, kaip atskleidžia tiek situacijos ty
rimas kitose ES šalyse, tiek Lietuvoje, paslaugų perdavimo metu turi būti sudaromos sąlygos 
kokybiškam socialinių paslaugų teikimui ne vien siūlant mažiausią paslaugos kainą, bet ir 
įvertinant paslaugos teikimo kaštus, kuriamą socialinį poveikį. Tačiau vertinant viešųjų pas
laugų perdavimą kaip socialinio verslo rinkos plėtros galimybę, svarbu įvertinti ir socialinio 
verslo pajėgumą (pasiūlą), galimybes konkuruoti su tradiciniu verslu, galimybes konkuruoti 
su NVO, viešųjų paslaugų kainodarą (itin svarbų tvariam socialinio verslui kainos galutiniam 
vartotojui ir valstybės subsidijų santykį), viešųjų paslaugų kokybės vertinimą, ap(si)rūpinimą 
viešosioms paslaugoms teikti būtina infrastruktūra ir kt. Situacijos analizė parodė, kad šis 
paramos instrumentas dėl daugybės neatsakytų klausimų (kokios viešosios paslaugos perduo
damos, kokie kokybės reikalavimai, viešųjų paslaugų perdavimo skaidrumas, viešumas ir kt.) 
vertinamas atsargiai ir rezervuotai.

Svarbus socialinio verslo paramos elementas – teikiama nefinansinė parama: mentorystė, 
konsultavimas ir kt. Kaip pastebėta situacijos analizės tyrime, dauguma socialinių verslų pa
brėžia tiek finansinės paramos, tiek nefinansinės, – ypač verslo, finansų, investavimo srities, – 
žinių poreikį: pagalba pasirengiant investicinėms programoms, verslo planavimo ir valdymo 
konsultacijos, investavimo, finansinių ataskaitų rėmėjams rengimo konsultacijos, bendrųjų 
verslo ar finansinės apskaitos gebėjimų ugdymo ir vystymo konsultacijos. Socialinio verslo 
nefinansinės paramos sistemos dalyviais laikomi socialinio verslo inkubatoriai, suteikiantys 
konsultacinę (kartais – ir finansinę) paramą vystant socialinio verslo idėjas ir kuriant socia
linio verslo planus, steigiant socialinius verslus; taip pat socialinio verslo akseleratoriai, kurie 
padeda socialiniams verslams įsitvirtinti teikdami konsultacinę rinkodaros ir komunikacijos 
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pagalbą, verslo vystymo, teisinę pagalbą ir pan. Reikia pasakyti, kad nors ir veikia keletas 
socialinio verslo inkubatorių ir akseleratorių, Lietuvoje šioms veikloms skiriama valstybės 
parama nėra ženkli (valstybė teikia tik konsultacinę pagalbą atskiriems socialiniams inova
toriams ar socialinius verslus steigiantiems asmenims, ir dažniausiai tas konsultacijas perka 
iš specialistų, kurie neturi supratimo apie socialinio verslo specifiką ar darbo socialinio vers
lo srityje patirties; taip pat situacijos analizė atskleidė, kad valstybė nefinansuoja socialinio 
verslo inkubatorių ar akseleratorių, – tai atsakingo verslo ar kitų šalių institucijų finansavimo 
dėka veikiantys dariniai, teikiantys pagalbą besisteigiantiems ir besivystantiems socialiniams 
verslams Lietuvoje).

Kaip vienas iš svarbių socialinio verslo ekosistemos dalyvių, galinčių užtikrinti sociali
nio verslo sampratos įtvirtinimą, paskatinti bendradarbiavimą tarp įvairių socialinio verslo 
ekosistemos dalyvių (valdžios institucijų, verslo, NVO),  – įvardijamas asocijuotas dalyvis, 
vienijantis socialinio verslo atstovus. Užsienio šalių patirties aptarimas situacijos analizėje 
atskleidė, kad šis veikėjas svarbus ne tik formuojant socialinio verslo sampratą, kuriant so
cialinio verslo žinomumą, bet ir stiprinant socialinio verslo reputaciją. Kaip rodo užsienio 
šalių patirtis, būtent tokios asociacijos pajėgios vykdyti visuomenės informavimo kampanijas, 
atkreipti politikų, valdžios institucijų, potencialių finansuotojų, didžiųjų verslų dėmesį į socia
linius verslus, skatinti socialines investicijas į šiuos verslus, ir tuo pat metu teikti konsultaci
nę pagalbą socialinio verslo ekosistemos dalyviams (pačių socialinių verslininkų dalinimasis 
patirtimi, tarpusavio konsultacijos yra svari ir svarbi paramos dalis visose socialinio verslo 
gyvavimo stadijose).

Socialinio investavimo sistema

Socialinio verslo stiprinimui, plėtrai aktuali socialinio investavimo sistema. Lietuvos so
cialinio investavimo rinka vertinama kaip ankstyvosios stadijos rinka, kurioje neveikia rizikos 
pasidalijimo mechanizmai, teikiantys garantijas investuotojams, teikiantiems paramą socia
linio verslo įmonėms. Socialiniai verslai nesuvokiami ir nevertinami kaip galimi socialinių 
investicijų (ilgalaikių investicijų į socialinį poveikį) gavėjai. Socialiniam verslui užtikrinant 
smulkiam ir vidutiniam verslui teikiamą paramą,  – bankų paskolas ir garantijas,  – svarbu 
įvertinti ir socialinio verslo ypatumus, susijusius su jo socialinės misijos vykdymu, reikalavi
mus pelno reinvestavimui bei pastarųjų metų skolinimosi tendencijas, rodančias, kad mažėja 
skolinimas labai mažam verslui (iki 10 darbuotojų), o skolinimas mažam ir vidutiniam verslui 
(10–249 darbuotojai) – didėja. Socialinio investavimo rinkos kūrimas ir plėtra – tai klausimai, 
kuriems reikia atskiro politikos formuotojų dėmesio ir kurie turėtų būti sprendžiami sociali
nio verslo įmonių finansavimo schemų prieinamumo bei šaltinių įvairovės užtikrinimo kon
tekste. Skatinant socialinio investavimo sistemos kūrimąsi ir plėtrą svarbu įvertinti socialinio 
verslo savitumus, ribojančius jo dalyvavimą tradicinėje investavimo sistemoje (t. y. socialinio 
verslo išskirtinumą ir vertingumą, nurodantį šio verslo socialinę misiją). 

Situacijos analizėje aptartos kelios socialinio investavimo sistemos kūrimosi ir plėtros 
skatinimo galimybės: visų pirma, išryškinama valstybės parama; antra, visuomenės susido
mėjimas socialiniu verslu ir įsitraukimas į jį; trečia, verslo įmonių įsiraukimas į bendradarbia
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vimą su socialiniais verslais matant ir vertinant pastaruosius kaip galimas ilgalaikes socialines 
investicijas ir kaip galimą savo verslo socialinės atsakomybės dalį; ketvirta, socialinių investi
cijų, privačių fondų įsitraukimas į socialinio verslo investavimą.

Vertinant socialinio verslo vertę socialinio investavimo sistemoje reikšminamas šio verslo 
socialinis poveikis, socialinio poveikio matavimas. Matuojant socialinį poveikį siekiama ne 
tik parodyti socialinio verslo socialinės misijos kiekybinius rezultatus (prekių ar paslaugų, 
naudos gavėjų skaičius), bet ir pristatyti vykdomos veiklos kokybinius rezultatus – daromą 
teigiamą socialinį poveikį (t. y. keičiamus vartojimo, elgsenos įpročius, visuomenės nuostatas, 
tiek apie neįgaliuosius, tiek apie ilgam iš darbo rinkos iškritusius dėl įvairių priežasčių asme
nis, tiek apie socialinių įgūdžių neturinčius asmenis ir pan.). Socialinio poveikio matavimas – 
sudėtingas procesas, reikalaujantis tiek žmogiškųjų, tiek laiko, tiek finansinių išteklių, taip pat 
žinių ir įgūdžių atliekant poveikio matavimus. Kaip pastebima ataskaitoje, socialinio poveikio 
tema Lietuvoje dar tik pradedama diskutuoti, pateikiami pirmieji socialinio poveikio matavi
mo įrankiai ir metodikos, kurios daugiau orientuotos į kiekybinių socialinio verslo rezultatų 
matavimą. Europos Sąjungos šalyse taip pat dažniausiai pasitelkiami kiekybiniai socialinio 
poveikio rodikliai, nes jie leidžia tiksliai ir įtikinamai pristatyti socialinio verslo rezultatus, – 
dažniausiai trumpalaikius veiklos rezultatus, suskaičiuojant įsitraukusius į socialinio verslo 
veiklas asmenis, įsigytas prekes ir paslaugas. Tačiau socialinio poveikio matavimai, turintys 
įrodyti socialinio verslo kuriamą socialinį poveikį ir skatinantys kurti ir vystyti socialinio in
vestavimo sistemą, turėtų orientuotis į sudėtinus ilgalaikius mokslinius tyrimus, leidžiančius 
įvertinti socialinio verslo kuriamą teigiamą ilgalaikį poveikį ne tik tam tikroje socialinio vers
lo vykdomoje srityje, bet ir su ja susijusiose srityse, arba srityse, kurios dėl pozityvios sociali
nio verslo veiklos taps nebeaktualiomis ateityje. Socialinio poveikio matavimas reikalauja, kad 
valstybė teiktų prioritetą ir socialiniam verslui kaip kuriančiam socialinį pokytį, ir socialinio 
poveikio matavimo metodikos kūrimui, socialinio poveikio matavimo kompetencijų plėtotei, 
mokslinių tarpdisciplininių tyrimų, orientuotų į socialinio poveikio ir jo matavimo proble
matiką, skatinimui.

Socialinio poveikio matavimo žinios, gebėjimai bei atsiradusi tradicija užtikrintų ir pa
skatintų socialinių investicijų įtraukimą į socialinio verslo ekosistemą, nes tik gebant tinkamai 
įvertinti potencialų socialinį poveikį galimos verslo ar finansinių fondų socialinės investicijos, 
o ir pačios visuomenės susidomėjimas, skatinantis sutelktinį finansavimą ir pasitikėjimas il
galaikiu investavimu į socialinių problemų sprendimą (t. y. į socialinio poveikio darymą ir 
socialinio pokyčio kūrimą).

Skirtingas šių aptartų veiksnių plėtojimas, priklausantis nuo įvairių veiksnių, poveikio 
jiems aktyvumo, suinteresuotųjų dalyvavimo, lemia Lietuvos socialinio verslo galimybes, ku
rios pristatomos Lietuvos socialinio verslo raidos scenarijuose.
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Lietuvos socialinio verslo galimybės:  
socialinio verslo raidos scenarijai

Optimistinis socialinio verslo plėtros scenarijus  
(optimistinės Lietuvos socialinio verslo galimybės) 

Dėl vykstančių socialinių, ekonomikos pokyčių socialinis verslas suvokiamas kaip viena 
iš svarbiausių priemonių, leidžiančių efektyviai spręsti kylančias socialines, aplinkosaugines ir 
kitas problemas. Socialinis verslas tampa svarbia gerovės sistemos, išplėtotos socialinės eko
nomikos dalimi, sėkmingai veikia sinergijoje kartu su socialinės ekonomikos ne pelno sekto
riaus subjektais. Sprendžiant socialines ir kitas problemas paritetiniais pagrindais užtikrina
ma socialinio verslo, tradicinio verslo ir ne pelno organizacijų sąveika. 

Toks socialinio verslo veikimas galimas dėl nusistovėjusios socialinio verslo tapatybės, 
aiškaus teisinio socialinio verslo subjektų statuso, kuriuo grindžiama efektyvi parama socia
liniam verslui, socialinio verslo subjektams prieinama socialinio investavimo sistema, palai
kanti socialinio verslo tvarumą, leidžiantį esmingai savais ištekliais prisidėti prie socialinių 
problemų sprendimo. Valstybės dėmesys socialinei ekonomikai užtikrina subalansuotą šios 
ekonomikos pelno ir ne pelno sektorių teisinį reguliavimą, atliepiantį abejų sektorių porei
kius, skatinantį jų bendradarbiavimą, veiklos sinergiją, racionalų, proporcingą abiejų sektorių 
veiklos palaikymą viešaisiais finansiniais ištekliais.

Įstatymų leidėjo sprendimas apibrėžti socialinio verslo subjektų statusą, socialinio verslo 
ekosistemos sukūrimas, ilgalaikės socialinio verslo plėtros, paramos socialiniam verslui stra
tegijos priėmimas, bendradarbiaujant su socialinio verslo suinteresuotaisiais, lėmė socialinio 
verslo sampratos aiškumą, kuris svarbus socialinio verslo veiklos žinomumui. Dalyvaujant 
suinteresuotiesiems (socialinio verslo, ne pelno organizacijų atstovams, asocijuotiems dari
niams) apibrėžtos socialinės ekonomikos plėtojimo kryptys, aptarta socialinio verslo ir ne
pelno organizacijų sąveika sprendžiant socialines problemas, sukurta aiški ir paprasta jų po
reikius tenkinanti paramos veiklos pradžiai, palaikymui ir plėtotei bei galimybių didinimui 
sistema. Paramos sistema orientuota į kiekvieno veikiančio subjekto poreikius sprendžiant 
socialines problemas, skirtingi paramos šaltiniai ne pelno organizacijoms ir socialinio verslo 
subjektams eliminuoja neracionalią jų tarpusavio konkurenciją, leidžia susitelkti į efektyvų ir 
kokybišką, racionaliomis išlaidomis grindžiamą socialinių ar kitų problemų sprendimą.

Dėl stipraus socialinio verslo parama viešaisiais ištekliais nėra esminė, ji išimtinė, daž
niausiai ja naudojamasi tik socialinio verslo pradžiai ir atskirais atvejais – siekiant socialinio 
verslo veiklos masto. Bendruomenės, visuomenė pozityviai vertina ir palaiko socialinį verslą, 
yra aktyviai įsitraukusios į socialinio verslo veiklas. Lietuva išsiskiria efektyviomis socialinio 
verslo veiklomis, kurias vykdo stiprios regionų, kaimo bendruomenės. Socialinio verslo įmo
nėms būdinga veiklų įvairovė, kurią lemia platus sprendžiamų socialinių problemų spektras. 
Pozityvų socialinio verslo vertinimą lemia ne tik esmingas socialinių bei kitų problemų spren
dimo finansavimas nuosavomis socialinio verslo lėšomis, bet ir aiškus, visiems suinteresuotie
siems žinomas ir suprantamas, skaidrus socialinio verslo daromo socialinio poveikio matavi
mas. Socialinio poveikio matavimą atlieka nesuinteresuotos tyrimo institucijos, naudodamos 
moksliniais tyrimais pagrįstas pagal socialinio verslo specifiką parinktas socialinio poveikio 
vertinimo metodikas.
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Socialiniam verslui veiklos pradžioje viešaisiais finansais teikiama socialinio verslo porei
kius atitinkanti parama pasitelkiant tokias paramos struktūras kaip socialinio verslo startuolių 
hubai, akseleratoriai ar inkubatoriai, teikiantys paramą įvairiose veiklos srityse, sektoriuose. 
Mokymasis, koučingas, konsultacinės paslaugos taip pat iš dalies finansuojamos valstybės ir 
laikomos svarbiomis priemonėmis kuriant socialinius verslus, stiprinant jų verslumo įgūdžius 
(pavyzdžiui, poveikio matavimas, administravimo ir viešųjų pirkimų procedūrų išmanymas, 
verslo planų kūrimas, gebėjimas pateikti projektus siekiant gauti finansavimą iš įvairių fondų). 
Susikuria socialinio verslo angelų sistema, palaikanti socialinio verslo steigimąsi tiek finansi
niais, tiek žinių ištekliais, ypatingą dėmesį skirianti socialinio verslo startuoliams. Socialiniai 
startuoliai ir socialinės inovacijos sulaukia ne tik valstybės, savivaldos institucijų bei organi
zacijų, bet ir verslo subjektų dėmesio ir paramos. 

Socialinis verslas yra ir svarbus verslą skatinančių organizacijų darbotvarkių klausimas. 
Skatindamos socialinio verslo verslumą, veikdamos verslo konkurencingumo didinimo lin
kme, šios organizacijos specializuojasi ir socialinio verslo plėtros, galimybių didinimo klausi
mais, teikia aktualias ir paklausias konsultacijas socialiniam verslui. Išskirtinis vaidmuo tenka 
asocijuotiems socialinės ekonomikos subjektų, socialinio verslo dariniams. Šie socialinio verslo 
ekosistemos veikėjai veikdami socialinės ekonomikos plėtojimo linkme, bendradarbiaudami, 
derindami veiksmus siekia suderinto socialinės ekonomikos ne pelno ir pelno sektorių veikimo. 
Socialinio verslo asociacijos, pripažįstamos ir palaikomos socialinio verslo subjektų, siekia so
cialinio verslo žinomumo, socialinio verslo pozityvaus vertinimo didinimo, didina suinteresuo
tųjų socialinio verslo suvokimą, organizuotai, kolektyviai sprendžia socialinio verslo problemas, 
atstovauja suinteresuotuosius ir juos įtraukia į socialiniam verslui palankių galimybių efektyviai 
ir kokybiškai spręsti socialines problemas kūrimą. Šios organizacijos, bendradarbiaudamos su 
kitais suinteresuotaisiais, rūpinasi socialinio verslo galimybių didinimu, socialinio verslo eko
sistemos funkcio navimu ir plėtra. Svarbi šių organizacijų veiklos sritis – kartu su tyrimo insti
tucijomis ir socialinio verslo suinteresuotaisiais kurti ir tikrinti socialinio poveikio vertinimo 
metodikas, viešinti poveikio vertinimo rezultatus. Šios organizacijos dalyvauja priimant spren
dimus dėl socialinio verslo galimybių didinimo, socialinio verslo plėtros, jos teikia pasiūlymus 
dėl socialinio verslo tvarumo ir galimybių jį plėsti, veikia suderintai su socialinio verslo paramos 
sistemos subjektais, politikos formuotojais ir sprendimų priėmėjais.

Socialinių verslų steigimosi iniciatyvos tampa įprasta praktika, šie verslai steigiami kon
sultuojantis su potencialiais suinteresuotaisiais  – paramos sistemos veikėjais, bendruome
nėmis, verslu, ne pelno organizacijomis. Socialiniai verslai efektyviai dalyvauja sprendžiant 
įvairias plataus spektro socialines bei kitas problemas, yra tvarūs, plačiai naudoja socialines 
inovacijas, jų daromas socialinis poveikis yra akivaizdus – tokias galimybes socialiniam vers
lui sudaro socialinio investavimo sistema.

Brandi socialinio investavimo sistema, sukurta bendradarbiaujant valstybės remiamiems 
paramos fondams, privatiems investuotojams, socialinio verslo subjektams visiškai patenkina 
socialinio verslo poreikius: sukurta paramos sistema pradedančiajam verslui individualizuota 
pagal savitus besikuriančio socialinio verslo poreikius; sukurta ir paramos sistema, užtikri
nanti subalansuotą tolesnę socialinio verslo plėtrą. Nemaža dalimi socialinis verslas finan
suojamas sutelktinio finansavimo būdu, nes visuomenė, suvokdama socialinio verslo svarbą, 
teikiamą naudą, įvairiais būdais įsitraukia į socialinį verslą. 
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Viešuosiuose pirkimuose socialinio verslo subjektai vertinami kaip teikiantys kokybiškas 
paslaugas, jie yra konkurencingi viešųjų pirkimų konkursų dalyviai. Viešųjų pirkimų sistemo
je, siekiant tvarumo viešųjų finansų srityje, įtvirtinti reikalavimai viešųjų pirkimų dalyviams 
stebėti ir vertinti daromą socialinį poveikį, – būtent dėl šio reikalavimo įtvirtinimo socialiniai 
verslai gali konkuruoti su tradiciniais verslais siūlydami prekes ir paslaugas, darančias socia
linį poveikį. Valdžios institucijų teikiamų paslaugų decentralizavimas, viešųjų (socialinių) 
paslaugų perdavimas iš valstybės, savivaldos institucijų privačioms paskatino socialinio verslo 
bei apskritai smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą, sudarė sąlygas kokybiškų viešųjų 
paslaugų teikimui, išplėtotai viešųjų paslaugų infrastruktūrai. Teikdami viešąsias paslaugas 
vadovaudamiesi įstatymų leidėjo priimtais teisės aktais ir valdžios institucijų nustatytomis bei 
savitvarkos pagrindais suderintomis taisyklėmis paritetiniais pagrindais sąveikauja socialinio 
verslo subjektai, ne pelno organizacijos ir tradicinio verslo įmonės. Suderintas jų veikimas 
užtikrina sinergijos efektą, pasireiškiantį tiek optimalia paslaugų kaina, tiek aukšta paslaugų 
kokybe, lydima pozityvaus socialinio poveikio. 

Pesimistinis socialinio verslo plėtros scenarijus 
(pesimistinės Lietuvos socialinio verslo galimybės)

Socialinis verslas nunyksta. Sprendžiant socialines, kitas problemas veikia tik savivaldos, 
valstybės įstaigos ir organizacijos bei (nedidelėmis apimtimis, fragmentiškai) – ne pelno orga
nizacijos. Ne pelno organizacijos fragmentiškai veikia dėl mažėjančios, nepakankamos vals
tybės paramos. Valstybės parama socialinių, kitų problemų sprendimui traukiasi, nes nebepa
kanka viešųjų finansinių išteklių. Dėl valstybės paramos, iškreipiančios rinką, neskatinančios 
pažangių verslo modelių taikymo, atsisakymo, arba sumažinus valstybės paramą socialinėms 
įmonėms dėl sugriežtėjusių socialinio verslo subjektų reikalavimų, ar dėl finansinių prie
žasčių, įsivyrauja konkuruojančios aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, ir socialinės 
įmonės tampa nepopuliaria socialinio verslo forma. Socialinio verslo įmonės nesteigiamos, 
veikiančios socialinio verslo įmonės nutraukia veiklą, nes neišgali jos vykdyti. Tiek dėl fi
nansinės situacijos, tiek dėl kitų veiksnių, rodančių, kad socialinis verslas nevertinamas kaip 
ekonomikos sistemos veikėjas, socialinė ekonomika silpnėja, joje veikia tik ne pelno subjektai, 
kurių veikimas dėl mažėjančių, nepakankamų viešųjų išteklių taip pat traukiasi. Silpnėja ben
druomeniškumas. Didėja regionų vystymosi netolygumas, gilėja socialinė atskirtis. Gerovės 
valstybės idėja lieka sunkiai įgyvendinama vizija. 

Dėl menko socialinio verslo žinomumo, neaiškaus socialinio verslo įmonių statuso, griež
tų aukštų reikalavimų socialinio verslo įmonėms, neužtikrinančių ekonominio socialinio 
verslo įmonių veiklos tvarumo, neracionalių socialinio poveikio vertinimo reikalavimų so
cialinio verslo įmonės nesteigiamos (arba įsteigiamos tik tam tikroms projektinėms veikloms 
ir lėšoms įsisavinti), o veikiančios – pasirenka kitas veiklos formas (ne pelno organizacijų ar 
tradicinio verslo) arba iš viso nutraukia savo veiklą. Socialinio verslo įmonėms keliami griežti 
verslumo, reinvestavimo reikalavimai komplikuoja socialinio verslo kūrimąsi ir veiklos tva
rumą verslo pradžioje ir tampa daugelio socialinių verslo įmonių trumpalaikės veiklos ar net 
bankroto priežastimi. 
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Galima situacija, kad socialinio verslo įmonių veiklą komplikuoja stiprus ne pelno sek
torius, socialinio verslo sistemoje matantis grėsmę savo išlikimui traukiantis veiklai, stipriai 
konkuruojantis su silpnomis socialinio verslo įmonėmis sprendžiant socialines, aplinkosaugi
nes ir kitas problemas, taip pat viešųjų pirkimų konkursuose, perimant viešąsias paslaugas. Ne 
pelno sektoriaus išskirtinę padėtį palaiko ir įstatymų leidėjas bei kitos valdžios, savivaldos in 
stitucijos. Įstatymų leidėjo, valdžios, savivaldos institucijų formalus požiūris į socialinio verslo 
sistemą, kylantis iš socialinio verslo nesupratimo, reikšmės nesuvokimo, lemia nepakankamą, 
fragmentišką socialinio verslo finansavimą, skatinantį dėl valstybės paramos tomis pačiomis 
sąlygomis konkuruoti tiek tradicinį verslą, tiek socialinį verslą, tiek ne pelno organizacijas 
(NVO). Socialinio verslo nykimą gali lemti ir tradicinio verslo konkurencinis poveikis, maži
nantis socialinio verslo konkurencingumą, galimybes išsilaikyti ir veikti rinkoje. 

Socialinio verslo konkurencinių galimybių mažėjimas, ribota socialinio verslo rinka, ne
didelė galinčių mokėti už socialines paslaugas rinkos dalis, nepakankama valstybės parama, 
nulemta neaiškaus, painaus socialinio verslo subjekto teisinio statuso (ar vis dar tebesitęsian
čių diskusijų socialinio verslo subjekto teisino statuso klausimu) lemia socialinio verslo ne
patrauklumą, šio sektoriaus traukimąsi ir nunykimą. Socialinio verslo nepatrauklumą lemia 
ir ne pelno organizacijų, tradicinio verslo konkurencija, nepasitikėjimas socialiniu verslu, jo 
nesupratimas. 

Mažėja socialinio verslo iniciatyvų, traukiasi socialinio verslo įvairovė. Dėl finansinės ir 
kitos paramos trūkumo įvairiose socialinio verslo gyvavimo stadijose galimas socialinių vers
lininkų nusivylimas vykdoma veikla, atsisakymas steigti socialinius verslus ar vystyti veiklą, 
tokiu būdu netiesiogiai sukeliant ir tam tikras neigiamas pasekmes – dėl nutrauktos ar suma
žintų apimčių socialinio verslo veiklos gali nukentėti socialines prekes ar paslaugas gaunantys 
vartotojai. Socialinis verslas, siekiantis palaikyti savo veiklą, dėl mažo pelningumo, nepajėg
damas užtikrinti verslo gyvybingumo, tvarumo, priverstas arba didinti socialinių paslaugų, 
socialinių prekių kainą, arba mažinti kokybę, o tai gali sukelti vartotojų nepasitenkinimą ir 
tapti dar viena socialinio verslo traukimosi priežastimi. Siekiant išlaikyti aukštą socialinio 
verslo veiklos kokybę neturint tam pakankamai lėšų neišvengiamas socialinio verslo subjekto 
veiklų stabdymas ar bankrotas.

Pelningesnes socialinio verslo sritis perima tradicinis verslas, mažiau pelningose srityse, 
palaikomose projektinio finansavimo, veikia ne pelno organizacijos, todėl svarbiausiu socia
linių problemų sprendėju išlieka valstybės, savivaldos institucijos, kurios, didėjant socialinių, 
kitų problemų mastui (pavyzdžiui, senstant visuomenei, mažėjant darbingo amžiaus asmenų 
skaičiui ir kt.), nepajėgia viešaisiais ištekliais ir turima infrastruktūra spęsti šių problemų. So
cialinėms, kitoms problemoms spręsti pasitelkus tradicinio verslo įmones, galutiniam vartoto
jui auga paslaugų (prekių) kaina. Tai gali lemti gerovės valstybės nykimą, didėjančią socialinę 
atskirtį.

Formali, neveiksminga, neefektyvi paramos socialiniam verslui sistema neskatina socia
linio verslo kūrimosi, plėtros, nedidina socialinio verslo veikimo galimybių. Socialinio verslo 
įmonės, siekdamos finansinės paramos, skirtos mažam ir vidutiniam verslui, nepajėgios kon
kuruoti su tradicinio verslo įmonėmis dėl jų veiklai keliamų socialinės misijos, reinvestavi
mo ir kitų reikalavimų, todėl ši parama socialinio verslo įmonėms neprieinama. Siekdamos 
paramos, skiriamos ne pelno organizacijoms, socialinio verslo įmonės nepajėgios užtikrinti 
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veiklos tęstinumo, įsigyti ar palaikyti socialinėms problemoms spręsti būtiną infrastruktūrą. 
Šios paramos tvariam socialinio verslo įmonių veikimui nepakanka. Nefinansinė parama ne
užtikrina socialinio verslo gebėjimų veikti rinkoje, ji neatliepia socialinio verslo poreikių (ma
žėjant socialinio verslo rinkai nyksta socialinio verslumo kompetencijos). Socialinis verslas 
nepajėgus dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, perimti viešųjų paslaugų teikimą, nes dėl 
hibridinės prigimties konkurencija tiek su tradicinio verslo įmonėmis, tiek su ne pelno orga
nizacijomis sudėtinga ir praktiškai negalima. Silpnas socialinis verslas nepajėgus pasinaudoti 
verslą skatinančių, verslui paramą teikiančių organizacijų parama, konsultacijomis. Socialinis 
verslas, sąlygų ir galimybių jo veiklai sudarymo, konkurencingumo didinimo klausimai nebe
įtraukiami į tokių organizacijų darbotvarkę. Mažėja socialinio verslo kompetencijos. 

Socialinio investavimo sistema išlieka kūrimosi stadijoje arba nunyksta. Nesant stiprių 
socialinių verslų, socialiniam verslui negebant konkuruoti rinkoje socialinio investavimo sis
tema netenka aktualumo. Vieninteliu socialinio verslo paramos šaltiniu tampa viešieji finansi
niai ištekliai (valstybės parama). Šiai paramai mažėjant didėja socialinių verslų konkurencija. 

Socialinis verslas konkuruoja ne tik su tradiciniu verslu, ne pelno organizacijomis, bet ir 
tarpusavyje. Mažėja socialinių inovacijų diegimo, sklaidos galimybės. Socialinio verslo ben
dradarbiavimas, dalijimasis gerąja patirtimi nedidelis, traukiasi (mažėja) ir socialinio verslo 
žinomumas, pozityvus vertinimas. Socialinio verslo asociacijų veikla kreipiama tenkinti parti
kuliarinių į jas apsijungusių ar didesnę įtaką jose turinčių socialinio verslo subjektų interesus, 
o tai silpnina socialinio verslo idėjos įgyvendinimą ir pozityvų socialinio verslo vertinimą ir 
mažina socialinio verslo sektoriaus poveikį.

Socialinio verslo susiskaidymas, netinkamas ir nepakankamas atstovavimas, silpninantis 
asocijuotų socialinio verslo darinių galią, silpna socialinio verslo sąveika su socialinio verslo 
suinteresuotaisiais, skatinanti socialinio verslo nesupratimą, taip pat gali prisidėti prie sociali
nio verslo galimybių mažėjimo, socialinio verslo traukimosi, nunykimo.

Realus socialinio verslo plėtros scenarijus  
(realios Lietuvos socialinio verslo galimybės)

Socialinio verslo sektorius vystosi itin lėtai dėl valstybės ir politikų nesupratimo apie 
socia linį verslą ir jo poreikius, dėl nesuderinto socialinės ekonomikos ne pelno ir pelno sekto
riaus veikimo, nesubalansuotos paramos sistemos šiems sektoriams. 

Socialinio verslo sektoriaus stiprinimo poreikį lemia gausėjančios socialinės, ekonomi
nės, aplinkosauginės ir kt. problemos, kurios didina valstybės rūpinimosi socialinių problemų 
sprendimo veiklų, išteklių apimtis, ir dėl to tampa reikšminga papildomų finansinių išteklių 
paieška. Ne mažiau svarbūs tampa ir visuomenės sanglaudos stiprinimo tikslai, vietos ben
druomenių kūrimosi skatinimas ir jų įgalinimas spręsti socialines, ekonomines, aplinkosau
gines ir kt. problemas.

Įvertinus galimą socialinio verslo potencialą spręsti socialines, ekonomines, aplinkosau
gines ir kt. problemas didėja ir socialinio verslo suvokimas. Teisės aktuose įtvirtinami socia
linio verslo subjekto kriterijai, nesant socialinio verslo paramos sistemos, dėl jų neprivalomo, 
rekomendacinio pobūdžio, plačiai panaudojami socialinio verslo suvokimo, jo reikšmės ver
tinimo, žinomumo didinimo tikslais (pavyzdžiui, Lietuvoje programiniame dokumente – So
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cialinio verslo koncepcijoje – keliamas reikalavimas reinvestuoti daugiau kaip 50 proc. pelno 
dar labiau padidinamas Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros įstatyme (reikalaujama 
reinvestuoti daugiau kaip 80 proc.), rodo išskirtinį įstatymų leidėjo dėmesį socialinės misijos 
vykdymo apsaugai). Įstatymų leidėjo dėmesį atliepia paramos socialiniam verslui sistema. 

Besikuriantys ir veikiantys socialiniai verslai Lietuvoje formuoja socialinio verslo ben
druomenę, ši bendruomenė auga ir kuria socialinio verslo supratimą ir teigiamą jo vertinimą 
(reputaciją). 

Kuriasi stiprūs ir veiksmingi asocijuoti socialinio verslo subjektų dariniai, siekiantys su
prasti socialinį verslą, didinti žinomumą, inicijuojantys ir dalyvaujantys kuriant socialinio 
verslo subjektų socialinius tinklus, kaupiant socialinio verslo statistiką, aktualią informaciją, 
gerosios praktikos pavyzdžius ir užsiimant jų sklaida. Asocijuoti socialinio verslo subjektų da
riniai derina socialinio verslo subjektų poreikius, atstovauja socialinį verslą valstybės institu
cijose, bendradarbiaudami su įvairiais suinteresuotaisiais sprendžia aktualias socialinio verslo 
problemas, susijusias tiek su verslumo, tiek su socialinės misijos ar organizacine socialinio 
verslo dedamąja. Asocijuoti socialinio verslo subjektų dariniai inicijuoja ir dalyvauja kuriant, 
vertinant socialinio verslo socialinio poveikio matavimo sistemas, dalyvauja kuriant ir verti
nant finansinės paramos socialiniam verslui mechanizmus, atlieka socialinio verslo tvarumo 
įvairiuose šio verslo etapuose stebėseną ir pan.

Didėjantis socialinio verslo poreikis, stiprėjanti socialinio verslo bendruomenė, augan
tis socialinio verslo žinomumas, aktyvi suderinta asocijuotų socialinio verslo darinių veikla 
išryškina įstatymų leidėjo dėmesį socialinio verslo subjektų teisinio statuso apibrėžčiai, ly
dimai galimybių socialinio verslo pradžiai ir plėtrai kūrimo, valstybės išteklius atitinkančios 
paramos sistemos suformavimo. Socialinio verslo subjektų teisinio statuso apibrėžtis, veiklos 
reguliavimas, ne pelno organizacijų veiklos reguliavimas jau yra įstatymų leidėjų darbotvarkė
je. Įstatymų leidėjas, bendradarbiaudamas su socialinės ekonomikos sektorių suinteresuotai
siais, sukuria vieningą, valstybės poreikius atliepiantį socialinės ekonomikos subjektų (tiek ne 
pelno, tiek pelno sektoriaus) veiklos sprendžiant socialines problemas reguliavimą, paramos 
sistemą, grindžiamą jų teisinio statuso ypatumais. 

Pradiniame paramos sistemos kūrimo etape išryškėjęs socialinių įmonių išskirtinumas 
nuosekliai mažinamas jas organiškai įtraukiant į socialinio verslo sistemą. Visiems socialinio 
verslo subjektams sudaromos vienodos galimybės pasinaudoti šiuo metu išskirtinai sociali
nėms įmonėms teikiama parama (mokestinės sistemos lengvatomis ir kt.). Įstatymų leidėjas, 
įvertinęs socialinio verslo subjektų teisinio statuso apibrėžtyje keliamus aukštus reikalavimus 
verslumo elementui (pajamos iš verslo veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų socia
linio verslo pajamų), socialinės misijos vykdymo apsaugos lygį (stiprią socialinės misijos ap
saugą) (reikalavimas reinvestuoti ne mažiau kaip 80 proc. pelno socialinės misijos vykdymui), 
sukuria šių reikalavimų vykdymą socialinio verslo pradžioje užtikrinančią, socialinio verslo 
plėtrai galimybes sudarančią sistemą. Šioje sistemoje aktyviai dalyvauja verslą skatinančios, 
verslui paramą teikiančios organizacijos, jos išplėtoja galimybes pasinaudoti bendradarbystės 
centrais, ne tik suteikia paramą socialinio verslo plėtrai, konkurencingumo didinimui, kitoms 
konsultacijoms, bet ir sprendžia specifines socialinio verslo problemas. 

Nedidelės socialinio verslo galimybės pasinaudoti smulkiam ir vidutiniam verslui teikia
ma parama stiprinamos ugdant socialinio verslo gebėjimus išplėtotoje nefinansinės paramos 
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socialiniam verslui sistemoje, į kurią aktyviai įsitraukia socialinio verslo tinklai. Socialinio 
verslo verslumo elemento stiprinimą lydi ir socialinio elemento stiprinimas. Augant socialinio 
verslo subjektų veiklos patirčiai kuriamos ir pagal socialinių verslų savitumus individualiai 
pritaikomos socialinio poveikio vertinimo ir matavimo metodikos, jas kuriant veikia visi so
cialinio verslo suinteresuotieji siūlydami, derindami, vertindami įvairias socialinio poveikio 
matavimo metodikas.

Galimas ir valstybės dėmesio socialinės ekonomikos subjektams išskaidymas nederinant 
ne pelno organizacijų, socialinio verslo ir socialinių įmonių teisinio statuso apibrėžčių, veiklos 
reguliavimo, paramos sistemų. Toks įstatymo leidėjo pasirinkimas lemia augančią šių subjektų 
konkurenciją, kuri, nors iš pradžių turi pozityvų poveikį (kaštų mažinimas, nekonkurencingų 
subjektų eliminavimas ir pan.), ilgainiui pradeda „alinti“ socialinės ekonomikos subjektus, 
neužtikrina socialinių paslaugų, socialinių produktų kokybės, netenkina ne tik paslaugos ga
vėjų, produktų vartotojų, bet ir už socialinių produktų teikimą atsakingų valstybės, savivaldos 
institucijų (užsakovo) poreikių bei reikalavimų, o taip pat mažina socialinės ekonomikos sub
jektų įvairovę. Tai paskatina įstatymų leidėją kurti vieningą socialinės ekonomikos subjektų 
veiklos ekosistemą. 

Vis dėlto tai taip pat gali paskatinti ir neracionalius įstatymų leidėjo sprendimus, grin
džiamus išskirtiniu įstatymo leidėjo dėmesiu bei koncentruojant paramą socialiniam verslui 
(ar kitam – ne pelno – socialinės ekonomikos sektoriui) stipriausiam socialinėje ekonomikoje 
veikiančiam subjektui. Tai gali lemti, kad valstybė toliau skirs išskirtinį dėmesį socialinėms 
įmonėms arba, šioms įmonėms neįgyjant/prarandant išskirtines pozicijas, jis atiteks ne pelno 
sektoriaus stiprinimui, gausesnės paramos šiam sektoriui telkimui. Pavyzdžiui, kuriamos nau
jos socialinio verslo rinkos plėtros galimybės, siejamos su viešųjų paslaugų perdavimu, dėl ne 
pelno sektoriaus turimos patirties, esamų santykių su savivaldos institucijomis, jų tikslingai 
jau ugdomais instituciniais gebėjimais gali tapti socialinio verslo subjektų konkurencingu
mą šioje rinkoje mažinančiu veiksniu. Keičiant tokią situaciją aktualus tiek įstatymo leidėjo 
dėmesys viešųjų paslaugų perdavimo modeliams, užtikrinantiems lygias galimybes paslau
gų perdavime dalyvauti visiems socialinės ekonomikos subjektams, tiek asocijuotų sociali
nio verslo darinių bendradarbiavimas su kitais socialinės ekonomikos subjektus vienijančiais 
asocijuotais dariniais, tiek tikslinė socialinio verslo subjektų asocijuotų darinių veikla, didi
nanti socialinio verslo subjektų galimybes dalyvauti šiuose pokyčiuose (inicijuojant pilotinius 
projektus su skirtingais paslaugų perdavimo modeliais, teikiant informaciją apie veikiančius 
viešųjų paslaugų perdavimo poreikius atliepiančius socialinius verslus, jų galimybių, siejamų 
su socialiniu poveikiu ir jo matavimu, išryškinimą ir kt.), tiek pačių socialinio verslo subjektų 
aktyvumas, stiprumas. Svarbu įvertinti ir tai, kad viešųjų paslaugų perdavimo konkursuose 
dalyvaus ir kitas stiprus konkurentas – tradicinis verslas. 

Socialinio verslo konkurencingumo didinimas siejamas su jo išskirtinumo (socialinės 
misijos) pozicionavimu ir įvertinimu. Socialinio verslo galimybes perimti viešąsias paslaugas 
lems platesnio viešųjų paslaugų perdavimo konteksto išryškinimas – viešojo sektoriaus funk
cijų perdavimas turi būti susiejamas ne tiek su paslaugų kaip tokių perdavimu, kiek su sociali
nių problemų sprendimu (tiksliau – išsprendimu). Todėl gali būti, kad viešųjų paslaugų perda
vimo praktika bus kita – skiriant deramą dėmesį socialiniam poveikiui, jo matavimui, veiklos 
tvarumui  – socialinės ekonomikos subjektai, įvertinę veiklos galimybes, ateities potencialą 
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transformuosis (mažindami veiklos priklausomybę nuo projektinio finansavimo pasirinks so
cialinio verslo įmonės veiklos formą arba, nepajėgdami užtikrinti verslo tvarumo, sieks veikti 
ne pelno subjekto forma). Naujos galimybės socialiniam verslui, siejamos su viešųjų paslaugų 
perėmimu, gali paskatinti ir naujų socialinių verslų steigimosi iniciatyvas. 

Įstatymų leidėjo dėmesys socialiniam verslui, naujos galimybės socialiniam verslui gali 
paskatinti ir socialinio verslo bendradarbiavimą su galimais finansuotojais, partneriais, užti
krinančiais socialinio verslo tvarumą. Socialinio verslo finansuotojus, partnerius pirmiausia 
pritraukia jiems teikiamos lengvatos, numatytos valstybės paramos socialiniam verslui sis
temoje. Kita galima tokios veiklos intensyvėjimo priežastis – viešųjų paslaugų perdavimas, 
socialinės ekonomikos subjektų teisinio statuso teikiami privalumai viešųjų paslaugų perda
vimo konkursuose, viešuosiuose pirkimuose. Socialinio verslo finansuotojų, partnerių kaip 
tradicinio verslo subjektų bendradarbiavimas su socialiniu verslu, plėtojamas jų socialinės 
atsakomybės kontekste, ilgainiui virsta partnerystės santykiais arba suteikia socialinio inves
tavimo galimybių. Tačiau tai nėra itin paplitusi praktika.

Socialinio investavimo sistemos kūrimas yra lėtas. Socialinis verslas dėl nedidelės socia
linio verslo rinkos išlieka nepopuliariu investavimo objektu. Socialinio investavimo sistemos 
pokyčius gali suintensyvinti viešųjų paslaugų perdavimas, vertinamas kaip didelis socialinės 
ekonomikos potencialas.

•

Aptarti Lietuvos socialinio verslo raidos scenarijai atskleidžia, kad tik nuo visų socialinio 
verslo suinteresuotųjų priklausys, ar Lietuvos socialinis verslas įžvelgs galimybių, ir kaip jomis 
pasinaudos, siekdamas daryti poveikį pozityviai socialinio verslo raidai svarbiems veiksniams, 
kaip šie veiksniai bus išnaudojami naujų palankių socialinio verslo plėtros ir jo tvaraus veiki
mo galimybių kūrimui ir naudojimui, užtikrinančiam tiek socialinio verslo kūrimąsi, tiek jo 
stiprėjimą. 

Išskirtinį, lemiamą poveikį socialinio verslo plėtrai turi visi socialinio verslo suinteresuo
tieji, įgalinti skirtingomis apimtimis daryti poveikį socialinio verslo situacijai. Dabartiniame 
etape aktualūs socialinio verslo suvokimas, sampratos apibrėžtis, žinomumas, palankus verti
nimas. Įstatymų leidėjas imasi žingsnių įteisinti socialinio verslo subjekto teisinį statusą. Koks 
bus socialinio verslo subjektų teisinis statusas, kiek ir kaip šį teisinį statusą atlieps paramos 
socialiniam verslui sistema, lemia ir socialinio verslo žinomumas, jo reikšmės supratimas, 
pozityvus vertinimas, o tai nemaža dalimi priklauso ir nuo socialinio verslo, nuo jo aktyvumo, 
stiprumo, gebėjimų ir galios advokatauti, derinti socialinės ekonomikos veikėjų lūkesčius ir 
interesus. 

Scenarijuose aptartos poveikio išskirtiems socialinio verslo veiksniams pasekmių ampli
tudės rodo plačias socialinio verslo suinteresuotųjų veiklos galimybes. Įvertinus atliktų tyrimų 
rezultatus, dalis plačios socialinio verslo suinteresuotųjų veiklos galimybių pasiūlymų pavida
lu pateikiama 5 lentelėje.
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5 lentelė. Socialinio verslo suinteresuotųjų veikla

Veiksnys Pasiūlymai
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 1. Svarbiu socialinio verslo sampratos formavimo dalyviu turi būti tie, kurie realiai vykdo 

socia linius verslus – pirmiausia socialinio verslo bendruomenėje turi būti susitarta dėl soci
alinio verslo sampratos.

 2. Socialinio verslo sampratos formavimui aktualios diskusijos su įvairiomis suinteresuotųjų gru
pėmis. Vertinant visuomenės, vietos bendruomenių įtraukties į socialinį verslą svarbą, formuo
jant socialinio verslo sampratą reikia dirbti su Lietuvos savivaldos sistemos veikėjais, vietos 
bendruomenėmis – formuoti jų suvokimą apie socialinį verslą ir požiūrį į jį. 

 3. Įvairiomis komunikacijos kampanijomis, viešosiomis diskusijomis, socialinėmis akcijomis 
formuoti socialinio verslo sampratą konkrečių pavyzdžių pagrindu pristatant socialinį verslą. 
Pasitelkiant gerosios praktikos, gerųjų pavyzdžių, užsienio šalių patirties sklaidą, „socialinio 
verslo ambasadorius“, kitas komunikacijos priemones gali būti sukuriamas socialinio verslo 
matomumas, suvokimas ir žinomumas. 

 Veikėjai: socialinio verslo subjektai, asocijuoti socialinio verslo, socialinės ekonomikos subjek
tų dariniai, socialinio verslo lobistai, valstybės institucijos, komunikacijos specialistai.
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 1. Socialinio verslo subjektų teisinis statusas turi būti konstruojamas tiek socialinio verslo, tiek 
visų socialinės ekonomikos veikėjų bendruomenėje išdiskutavus ir apibrėžus visų socialinės 
ekonomikos subjektų savitumus, jų veiklos ypatumus, poreikį, paramos reikmes.

 2. Legalizuojant socialinio verslo subjekto teisinį statusą pirmiausia būtinas socialinio verslo 
bendruomenės dalyvavimas. Apibrėžiant kiekvieno iš socialinės ekonomikos subjektų (tiek 
ne pelno, tiek pelno sektorių) teisinį statusą turi dalyvauti visi socialinės ekonomikos subjek
tai. Teisinio socialinio verslo subjektų statuso apibrėžtyje būtinas aktyvus visų suinteresuo
tųjų dalyvavimas.

 3. Apibrėžiant socialinio verslo subjektų statusą svarbus suderintas visų socialinės ekonomikos 
subjektų, ypač aktyvus socialinio verslo subjektų, juos atstovaujančių asocijuotų darinių po
veikis (diskusijos, advokatavimas, lobizmas) politikos formuotojams, įstatymų leidėjams. 

 4. Socialinės ekonomikos subjektų teisinio statuso ypatumus apibrėžiantys reikalavimai turėtų 
būti grindžiami specializuota paramos tik šiems socialinės ekonomikos subjektams sistema 
(priemonėmis). Tik sisteminis požiūris į socialinės ekonomikos veikėjus užtikrina tvarios, 
ilgalaikės socialinio verslo subjektų veiklos galimybes. 
Veikėjai: socialinio verslo subjektai, asocijuoti socialinio verslo, socialinės ekonomikos su
bjektų dariniai, socialinio verslo lobistai, politikos formuotojai, įstatymų leidėjai.
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 1. Siekiant, kad socialinio verslo tapatybė teiktų pridėtinę vertę, turėtų būti viešinama socia linio 
verslo veikla – tiek Lietuvos, tiek užsienio gerieji pavyzdžiai apie socialinių, aplinkosauginių 
ir kitų problemų sprendimą. Rekomenduojama organizuoti socialines akcijas, visuomenės 
informavimo kampanijas formuojant socialinio verslo matomumą ir didinant jo žinomumą, 
taip pat kuriant teigiamą reputaciją. Rekomenduojama pristatant socialinio verslo prekes ir 
paslaugas, pačius socialinius verslus, ryškinti jų kuriamą teigiamą socialinį pokytį.

 2. Socialinio verslo žinomumo reikšmė itin išauga pereinant prie viešųjų paslaugų perdavimo 
modelio. Savivaldybių supažindinimui su socialiniu verslu, žinių apie socialinį verslą didini
mui tikslinga pasitelkti ilgalaikę informavimo apie socialinius verslus strategiją (pavyzdžiui, 
socialiniai verslai, bendradarbiaudami su kitais socialinės ekonomikos subjektais, turėtų tęs
ti ir plėtoti VšĮ „Versli Lietuva“ informacinę iniciatyvą (padarytą išleidžiant „Viešųjų paslau
gų perdavimo gidą“).

 3. Socialinio verslo žinomumui reikšmingas ir statistinės informacijos apie socialinius verslus 
kaupimas, pateikimas įvairiems suinteresuotiesiems, taip pat ir plačiajai visuomenei. Informa
cija, parodanti galimus viešųjų paslaugų perėmėjus atskirose savivaldybėse (potencialius viešųjų 
paslaugų teikėjus), aktuali ir užtikrinant sėkmingą socialinio verslo dalyvavimą viešųjų paslaugų 
perdavime, viešuosiuose pirkimuose.
Veikėjai: socialinio verslo subjektai, asocijuoti socialinio verslo, socialinės ekonomikos su
bjektų dariniai, socialinio verslo lobistai, savivaldos subjektai, vietos bendruomenės.
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1. Socialinio verslo tvariai veiklai užtikrinti aktualu subalansuoti socialinėje ekonomikoje vei

kiantiems subjektams skiriamą valstybės finansinę paramą vengiant šių subjektų tiesioginės 
konkurencijos. Tai užtikrintų visų socialinės ekonomikos subjektų suderintą aktyvų dalyva
vimą kuriant tokią paramos sistemą.

2. Valstybės dėmesys socialiniam verslui turi būti grindžiamas ilgalaike socialinio verslo strate
gija, nepriklausoma nuo politinės situacijos, atskirų socialinių verslų vertinimo ar santykių 
su atskiromis institucijoms. Kuriant ilgalaikę strategiją turėtų dalyvauti visi socialinio verslo 
suinteresuotieji.

3.  Siekiant socialiniam verslui užtikrinti nuoseklią valstybės paramą svarbus realia situacija 
grįstas socialinio verslo politikos formavimas, paramos priemonių koordinavimas, nuolatinė 
situacijos stebėsena. Taip pat svarbi ir koordinuota visų socialiniam verslui paramą teikiančių 
institucijų veikla. Socialiniam verslui turi būti žinomas valstybės institucijų teikiamos para
mos spektras. Nesant valstybės institucijose už tai atsakingo subjekto pagal galimybes tokia 
veikla turėtų užsiimti asocijuoti socialinio verslo dariniai ar skėtinės organizacijos.

4. Finansinės paramos socialiniam verslui sistemoje parama turėtų būti specializuojama pagal 
socialinio verslo gyvavimo ciklą:
4.1. Pirmiausia, dėmesys turėtų būti skiriamas socialinio verslo kūrimui. Šiame etape yra 

aktualus pradinės finansinės paramosinvesticijos aspektas. Socialinio verslo įmonėms 
gali būti sudaromos tokios pačios sąlygos ir skiriama tokia pati valstybės parama kaip 
smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, tačiau būtina įvertinti socialinio verslo radimosi 
kelius. Jei socialinio verslo įmonės kuriamos tęsiant, plėtojant NVO veiklą, tokią paramą 
turi lydėti nefinansinė parama, stiprinanti NVO verslumo gebėjimus. Tačiau net ir šiame 
etape dera atsižvelgti į savitus socialinio verslo poreikius – tokia parama socialiniam ver
slui, sprendžiančiam socialines, kitas problemas vietos lygiu, galėtų būti užtikrinama sa
vivaldos institucijose (pvz., sukuriant kompleksinį socialinio verslo paramos „krepšelį“). 
Apie savivaldos institucijų teikiamą finansinę (jai prilygintą) paramą informacija turėtų 
būti vieša, laisvai prieinama.

4.2. Socialinio verslo plėtros etape aktualus veiklos augimas, o jo užtikrinimas siejamas su 
specialiais socialinio verslo poreikiais. Šiame etape tikslinga tiek papildoma investicinė 
parama, tiek socialinės misijos vykdymui reikalinga parama (siekiant parodyti socia
linio verslo pridėtinę vertę). Šiame etape nefinansinė parama sietina tiek su verslumo 
gebėjimų didinimo ir verslo plėtros poreikiais, tiek su socialinio poveikio matavimo ži
niomis ir gebėjimais.

4.3. Tikslinga įvesti tvaresnes (ne projektiniu pagrindu) socialinių inovacijų finansavimo 
galimybes. Tam galėtų būti pritaikoma socialinio startuolio veiklos finansavimo kon
cepcija. Ši koncepcija tikslinga formuoti skirtingas inovacijų kūrimo, patikros ir plėtros 
finansinės paramos galimybes. Socialinio verslo bendruomenėje tikslinga apsvarsty
ti socialinio startuolio idėją, aptarti finansinės, kitos paramos, pritaikytos įvairiems 
socialinių inovacijų gyvavimo ciklo etapams poreikius, modelius. 

5. Socialinio verslo paramos sistemoje prioritetas turėtų būti teikiamas tikslinėms socialinio 
verslo veiklos subsidijoms, lengvatoms, o ne projektiniam finansavimui. Tačiau projektinis 
finansavimas turėtų išlikti, nes tai yra reikšminga finansinės paramos priemonė ilgalaikėje 
socialinio verslo perspektyvoje. Tokios paramos socialiniam verslui galimybės reikalauja 
sisteminio požiūrio, aiškaus socialinio verslo projektinio finansavimo taisyklių sukūrimo. 
Kuriant tokias taisykles turėtų dalyvauti visi socialinės ekonomikos suinteresuotieji.

6. Tikslinga apsvarstyti pelno mokesčio lengvatos taikymo socialiniam verslui galimybę. Tokio 
svarstymo reikalauja griežti reinvestavimo reikalavimai (reinvestuoti daugiau kaip 80 proc. 
pelno), komplikuojantys socialinio verslo veiklos tvarumą svarstant socialinio verslo įmonių 
statusą ir galimas verslo vystymą skatinančias lengvatas. Diskusijose turėtų dalyvauti so
cialinio verslo atstovai, asocijuoti socialinio verslo dariniai, politikos formuotojai, įstatymų 
leidėjai, valstybės institucijos, kiti socialinio verslo suinteresuotieji.
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7.  Plėtojant socialinio verslo paslaugų rinką – sudarant rezervuotų viešųjų pirkimų galimy

bes, būtina užtikrinti realų (ne formalų) socialinio verslo dalyvavimą viešuosiuose pirki
muose. Tam reikalingas visų suinteresuotųjų dalyvavimas: svarbu pašalinti viešųjų pirkimų 
sistemos trūkumus, trukdančius aktyvesniam socialinės ekonomikos subjektų dalyvavimui 
viešuosiuose pirkimuose (pvz., įvesti ir aiškiai apibrėžti reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
tokio pirkimo tiekėjai, ir kurie leistų socialiniam verslui turėti pranašumą, ypač dėl ilgalai
kio socialinio poveikio matavimų ir rezultatų); siekti savivaldybių strateginių sprendimų 
užtikrinti rezervuotų viešųjų pirkimų diegimą, skatinti socialinio verslo subjektus daly
vauti viešuosiuose pirkimuose. Sėkmingų precedentų pagrindu tikėtinas realus rezervuotų 
viešųjų pirkimų veikimas.

8. Plečiant socialinio verslo paslaugų rinką  – sudarant realias viešųjų paslaugų perdavimo 
socialiniam verslui galimybes, būtina tiek didinti socialinio verslo žinomumą, tiek stiprinti 
socialinio verslo gebėjimus (priderinant prie viešųjų paslaugų rinkos paklausos). Socialinio 
verslo pasirengimas perimti viešąsias paslaugas turėtų remtis viešųjų paslaugų poreikio, 
viešųjų paslaugų teikėjų (paklausospasiūlos) įvertinimu. Tokį įvertinimą sukuriant atvirų 
duomenų sistemą galėtų atlikti asocijuoti socialinės ekonomikos subjektai bendradarbiau
dami su savivaldos bei atitinkamomis valstybės institucijomis. Sudarant realias viešųjų 
paslaugų perdavimo socialiniam verslui galimybes turi būti:
8.1.  įvertintos viešųjų paslaugų perdavimo socialiniam verslui rizikos, susijusios su 

valstybės finansiniu kodalyvavimu (subsidijomis) perkant viešąsias paslaugas. Tokį 
rizikų įvertinimą galėtų atlikti asocijuoti socialinės ekonomikos subjektai bendradar
biaudami su savivaldos, atitinkamomis valstybės institucijomis.

8.2.  nustatyti reikalavimai viešųjų paslaugų kokybei, apibrėžtos paslaugos, kurių per
davimas socialiniam verslui ar kitiems subjektams yra ribotas ar negalimas. Tai  – 
suinteresuotų valstybės ir savivaldybės institucijų kompetencija.

9. Nefinansinės paramos socialiniam verslui sistemos kūrimas turėtų apimti jau egzistuojančių 
valstybės paramos sistemų pritaikymą socialinio verslo poreikiams. Paramos sistemos so
cialiniam verslui kūrimas turėtų būti grindžiamas tiek Lietuvos socialinio verslo poreikiais, 
tiek atliekant užsienio šalių socialinio verslo plėtotės monitoringą bei įvertinus šios patir
ties pritaikymo Lietuvoje galimybes remiantis užsienio šalių patirtimi. Nesant valstybės 
institucijos, atsakingos už socialinį verslą, šias veiklas turėtų vykdyti asocijuoti socialinio 
verslo dariniai, bendradarbiaudami su subjektais, atsakingais už paramą verslui, NVO.

10. Svarbia socialinio verslo paramos sistemos dedamąja turėtų būti socialinio verslo savitar
pio pagalbos sistemos kūrimas. Pradiniame – socialinio verslo kūrimosi – etape tikslinga 
orientacija į tinklines konsultavimo, mokymo, dalijimosi patirtimi struktūras, individu
alizuotos konsultacinės, informacinės paramos (mentorystės) socialinio verslo subjektams 
sistemos sukūrimą. Finansinės savitarpio pagalbos sistemos kūrimas galimas tik sustiprėjus 
socialinio verslo subjektams.

11. Svarbia priemone socialinio verslo paramos (finansinės, o ypač nefinansinės) sistemoje yra 
socialinio verslo inkubatoriai ir akseleratoriai, teikiantys socialinio verslo iniciatoriams 
ir jau vykdantiems veiklas konsultacinę paramą, socialinį tinklą šioje srityje veikiančių 
organizacijų bei konsultantų, išmanančių ne tik socialinį verslą, bet ir kitas jo steigimui, vy
stymui ir plėtrai svarbias sritis. Tiesa, kol kas socialinio verslo inkubatorių ir akseleratorių 
veiklai Lietuvoje valstybės lygiu neteikiama daug reikšmės.
Veikėjai: socialinio verslo subjektai, asocijuoti socialinio verslo, socialinės ekonomikos 
subjektų dariniai, socialinio verslo lobistai, politikos formuotojai, įstatymų leidėjai, savival
dos institucijos, bendruomenės, visuomenė.
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1.  Kuriant ir aktyvinant Lietuvos socialinio investavimo rinką dabartiniame etape svarbi para
mos priemonė socialiniam verslui – paskolų gavimas lengvatinėmis sąlygomis. Besiklostan
ti tokios paramos sistema turi būti palaikoma ir plėtojama.

2.  Tikslinga siekti socialinio verslo finansavimo schemų įvairovės, finansavimo prieinamumo. 
Todėl svarbu apsvarstyti ir specialios, socialiniam verslui skirtos, finansavimo priemonės 
įvedimą. Tokia priemone galėtų būti socialinio startuolio, taip pat – socialinio verslo rinkos 
katalizatoriaus (įvertinus socialinio verslo investicinės rinkos poreikius) finansavimas. So
cialinio verslo investicinės rinkos poreikių įvertinimą, nesant valstybės institucijose už tai 
atsakingo subjekto, pagal galimybes turėtų atlikti asocijuoti socialinio verslo dariniai, ben
dradarbiaudami su suinteresuotomis valstybės, savivaldos institucijomis, socialinio verslo 
vystytojais, kitais socialinio verslo suinteresuotaisiais.

3.  Tikslinga svarstyti ir apie visuomenės įtraukimą į socialinio verslo paramos sistemą skati
nant mecenatystę ar siūlant visuomenei sutelktiniu būdu finansuoti konkretų socialinių, kitų 
problemų sprendimą arba pritaikant kitas visuomenės įsitraukimo priemones.

4.  Tikslinga būtų svarstyti veiklas, skatinančias socialiai atsakingas įmones investuoti į sociali
nius verslus, jų veiklos plėtrą.
Veikėjai: asocijuoti socialinio verslo, socialinės ekonomikos subjektų dariniai, socialinio 
verslo subjektai, socialinio verslo vystytojai, socialinio verslo lobistai, politikos formuotojai, 
įstatymų leidėjai, savivaldos institucijos, bendruomenės, visuomenė.

Išskirtinį, lemiamą poveikį socialinio verslo plėtrai dabartiniame modernaus socialinio 
verslo radimosi etape turi visi socialinio verslo suinteresuotieji, įgalinti skirtingomis apimti
mis daryti poveikį socialinio verslo veiksniams, socialinio verslo situacijai. Šiame etape itin 
aktualus socialinio verslo suvokimas, sampratos apibrėžtis, žinomumas, palankus vertinimas. 
Įstatymų leidėjas imasi žingsnių įteisinti socialinio verslo subjekto teisinį statusą. Koks bus 
socialinio verslo subjektų teisinis statusas, kiek ir kaip šį teisinį statusą atlieps paramos socia
liniam verslui sistema, lemia ir socialinio verslo žinomumas, jo reikšmės supratimas, pozity
vus vertinimas, o tai iš dalies priklauso ir nuo socialinio verslo, nuo jo aktyvumo, stiprumo, 
gebėjimų ir galios advokatauti, derinti socialinės ekonomikos veikėjų lūkesčius ir interesus. 
Kuriant paramos socialiniam verslui sistemą, susiejant ją su socialinio verslo subjekto teisi
niu statusu svarbu įvertinti visų socialinėje ekonomikoje veikiančių subjektų sąveiką, skirty
bes, subalansuoti šiems subjektams skiriamą paramą. Rinkos galimybių socialiniam verslui 
atvėrimas viešųjų paslaugų perdavimo kontekste taip pat reikalauja atidos – ar besikuriantis 
socialinis verslas bus pajėgus konkuruoti su veiklos patirtį turinčiais subjektais – NVO, tra
dicinėmis verslo įmonėmis? Rezervuotos viešųjų pirkimų teisės kaip socialinės ekonomikos 
subjektų rinkos plėtros priemonės neveiksmingumas rodo, kad dėmesį reikia sutelkti į pasi
rengimo viešųjų paslaugų perdavimui etapą, tokio perdavimo modelių bei atitinkamų veiklos 
sąlygų (pradiniame etape) naujai ateinantiems veikėjams sudarymo svarbą. Tai ne tik užti
krintų veiksmingą viešųjų paslaugų perdavimą, bet ir sudarytų galimybes socialinio verslo 
stiprėjimui.

Veikėjas, kuris turi daugiausiai galių kurti socialinio verslo galimybes ir skatinti pozityvią 
socialinio verslo raidą ir yra pats socialinis verslas – jo veikla ir teikiamos socialinės naudos 
suvokimas, socialinės misijos pripažinimas. 



Išvados

Nors ES nėra vieningos socialinio verslo apibrėžties, nepateikiama vieninga socialinio 
verslo subjekto samprata, ES valstybėse pastebima laipsniška socialinio verslo subjekto sam
pratos konvergencija, kurią apibūdina trijų esminių atsikartojantys šį subjektą išskiriantys kri
terijai – verslumo, socialinio ir organizacinio arba valdymo. Tokia socialinio verslo subjektų 
apibrėžtis atskleidžia socialinio verslo subjektų hibridinę (dualistinę) prigimtį, reikalaujančią 
tiek komercinės, tiek socialinės veiklos rezultatų, šių rezultatų vertinimo. 

Socialinio verslo samprata, formuojama atitinkamuose dokumentuose, formalizuojama 
socialinio verslo apibrėžtimi – aktuali socialinio verslo kūrimui, plėtrai. Ji gali tiek praplėsti 
socialinio verslo erdvę, tiek ją ir susiaurinti, ypač kai socialinio verslo samprata susiejama tik 
su tam tikrų veiklų vykdymu ir jam skirtu finansavimu. Socialinio verslo apibrėžties proble
mos ES dažnai aiškinamos tuo, kad politikai ir valdžios atstovai yra nepakankamai susipažinę 
su socialinio verslo samprata, jo veiklos specifika, taip pat su už socialinio verslo plėtrą at
sakingų institucijų stygiumi, politinės valios skatinti šį verslą stoka. Menką socialinio verslo 
supratimą lemia ir diskusijų apie šį verslą trūkumas viešajame diskurse. Dažniausia menko 
socialinio verslo supratimo, žinomumo pasekmė – siauras socialinio verslo supratimas socia
linį verslą sutapatinant su socialinių įmonių veikla.

Socialinio verslo supratimo problemos, neapibrėžtas socialinio verslo, šio verslo subjektų 
statusas gali lemti socialinio verslo plėtrai, tvariam socialinio verslo subjektų veikimui netin
kamos ekosistemos kūrimą. Dažniausiai kuriama iškreipta socialinio verslo ekosistema, ku
rioje išskiriama ir valstybės remiama viena sritis – darbo integracijos įmonių veikla.

ES socialinio verslo veiklos sritys yra labai įvairios (socialiai pažeidžiamų visuomenės 
grupių įdarbinimo, sveikatos, socialinės rūpybos, sveikatos priežiūros paslaugos, aplinkosau
ginės, kultūrinės veiklos, švietimas ir kt.). Socialiniai verslo subjektai ES dažniausiai yra labai 
mažos, mažos ir vidutinės įmonės (pagal darbuotojų skaičių). Socialiniai verslai labiau orien
tuoti į vietos bendruomenių poreikius. Tai parodo vietos savivaldos dėmesio socialiniams 
verslams, apimančio ir atitinkamų paramos sistemų sukūrimą, racionalumą.

ES atskirų šalių socialinio verslo ir jo ekosistemos tyrimų duomenys leidžia teigti, kad ES 
šalyse labai skirtingas požiūris į socialinį verslą: vienose šalyse socialinis verslas kaip spren
džiantis opias socialines problemas dotuojamas valstybės, kitose stengiamasi socialinį verslą 
skatinti naudojantis ES fondų parama, dar kitose manoma, kad socialinis verslas turi gebėti 
ne tik vykdyti savo socialinę misiją, bet ir generuoti pelną iš vykdomos veiklos. Bet čia būti
na įvertinti, kad siekdamas užsitikrinti pajamas kaip tradicinis verslas socialinis verslas turi 
numatyti, kad socialinio verslo paslaugų ir prekių vartotojai dažniausiai nėra tiek finansiškai 
stiprūs, kad užtikrintų socialinio verslo jei ne pelningumą, tai bent jau išsilaikymą. 

Vertinant ES valstybių socialiniam verslui teikiamą finansinę paramą matyti, kad tokia 
parama dažniausiai susijusi su atskirų trumpalaikių programų, skirtų socialinio verslo stei
gimui ar skatinimui, rėmimu, pasigendama ilgalaikės socialinio verslo rėmimo strategijos. 
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Ilgalaikė socialinio verslo strategija, įtraukianti įvairią valstybės paramą, socialinį verslo skati
nančias priemones, turėtų būti politikos darbotvarkės aktualija.

Apžvelgus ES valstybių turimas finansinės paramos sistemas socialinio verslo įmonėms 
nustatyta, kad dauguma ES valstybių turi labai ribotas programas, specialiai sukurtas sociali
nio verslo įmonėms – taip yra Austrijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje 
ir kitose valstybėse, taip pat ir Lietuvoje, nes čia socialinis verslas dažnai finansuojamas ES 
fondų lėšomis. Tai reiškia, kad socialinių investicijų rinkos ES valstybėse nėra išvystytos, todėl 
svarbus vaidmuo užtikrinant finansinę paramą socialiniam verslui tenka viešiesiems finan
sams – valstybių dotacijoms, kitoms finansinėms priemonėms.

Nors viešieji finansai ir yra pagrindinis socialinio verslo ES finansavimo šaltinis, pasta
ruoju metu vis daugiau socialinių verslų ieško alternatyvių finansavimo šaltinių, tačiau in
vestavimo prasme socialinis verslas vertinamas kaip aukštos rizikos verslas, dėl to į jį vengia
ma investuoti. Todėl tam, kad rastųsi sąlygos socialiniams verslams naudotis investuotojų ar 
komercinių bankų teikiamomis paskolomis ar kitomis finansinėmis priemonėmis, turi būti 
tam tikros garantinės schemos, taip pat rekomenduojama sukurti ir socialinių investicijų sis
temą (socialinius fondus). Socialinio verslo įmonių hibridinis pobūdis užtikrina jų galimybes 
diversifikuoti finansinę paramą – šios įmonės gali būti finansuojamos tiek komercinių, tiek 
filantropinių šaltinių, vis dėlto socialinio verslo plėtrai finansuoti dažniausiai pasitelkiamos 
paskolos. Viešųjų pirkimų sistemos pokyčiai, sudarantys sąlygas socialiniam verslui įsitraukti 
ir jo galimybes dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose, išplečia socialinio verslo rinką. Šian
dien socialinio verslo stiprumas, gebėjimas įsitvirtinti rinkoje ir joje išsilaikyti yra siejamas su 
valstybės parama. Dažnai socialiniam verslui pritaikomos paramos priemonės, skirtos NVO 
arba smulkiam ir vidutiniam verslui. Atkreipiamas dėmesys į idėją socialinį verslą prilyginti 
startuoliams, manant, kad tai leistų sukurti palankias socialinio verslo augimo ir tvarios vei
klos sąlygas.

Ankstyvosios stadijos socialinio verslo rinkoje neveikia rizikos pasidalijimo mechaniz
mai, sudarantys sąlygas ir suteikiantys garantijas investuotojams, kurie teikia paramą socia
linio verslo įmonėms. Todėl šiame etape didesnė parama turėtų būti užtikrinama viešaisiais 
ištekliais – tiek finansine parama, tiek nefinansine parama, kuri taip pat susijusi su sociali
nio verslo kūrimą ir plėtrą palaikančiomis fiskalinėmis priemonėmis. Susiformavus rinkai, 
socialinio verslo subjektams plėtojant veiklą, į paramos sistemą skatinami plačiau įsitraukti 
privatūs paramos teikėjai. Siekiant diversifikuoti socialinio verslo subjektų paramos šaltinius 
užtikrinamas šių subjektų veiklos tvarumas. 

Svarbu, kad parama socialinio verslo subjektams būtų orientuota į socialinio verslo stei
gimo stadijas. Finansų stygius laikytinas pagrindine problema socialinio verslo įmonių atsi
radimui ir veiklai ankstyvajame etape, o finansinis tvarumas – pagrindine socialinio verslo 
plėtros problema. 

Finansinė socialinio verslo subjektų paramos sistema priklauso nuo bendro ekonomikos 
išsivystymo lygio, nuo finansų sektoriaus veiklos. Taip pat tai parodo socialinio verslo plėtros 
politinės, teisinės aplinkos kūrimo būtinumą – tai ir labdaros socialiniam verslui galimybių 
numatymas, mokestinės paskatos, skatinančios investavimą į socialinį verslą, specialus so
cialinio investavimo reguliavimas ir kt. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad valstybėse, kuriose 
stiprios filantropinės tradicijos, socialinių investuotojų įvairovė didesnė.
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Svarbia socialinio verslo skatinimo priemone laikomos socialiniam verslui sudaromos pa
lankios sąlygos dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (dažniausiai socialinių) paslaugų perėmimo 
procese. Tačiau svarbu įvertinti ir viešųjų paslaugų teikimo perėmimo rizikas, kurių šaltinis – 
pelno siekiančių, NVO ir socialinio verslo įmonių konkurencija dėl šių paslaugų teikimo.

Socialinio verslo subjektams svarbu išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp socialinio povei
kio ir finansinio gyvybingumo, jos neužtikrinus kyla grėsmė socialinio verslo įmonės organi
zaciniam tvarumui. Šis socialinio verslo ypatumas lemia nefinansinės paramos poreikio ypa
tumus: ne pelno organizacijos dažnai yra savo socialinių sričių ekspertės, jos gali būti verslios, 
tačiau realizuoti socialinio verslo idėjos potencialą būtina parama verslo planavimui, valdy
mui, vystymui. Čia į komerciškai orientuotą augimo orientaciją žvelgiama kaip į svarbų stra
teginį veiksnį, pagrindžiantį socialinio verslo įmonės tvarumą. Pelno organizacijų paramos 
poreikiai sietini su socialinių tikslų, socialinio poveikio matavimo gebėjimų vystymu. Todėl 
verslo įmonių konsultavimas socialinio verslo įmonėms yra nepritaikytas, nepakankamas, re
komenduojama joms teikti „persidengiančią (jungtinę) paramą“, apimančią ir bendrąją pa
ramą verslui, ir specialiai pritaikytą paramą, palengvinančią būtent socialinio verslo įmonių 
steigimą ir plėtrą. 

Svarbus veiksnys sėkmingoje socialinio verslo įmonių veikloje  – bendradarbiavimas, 
part nerystė, santykiai su bendruomenėmis, su kitomis socialinio verslo įmonėmis, valdžios, 
savivaldos institucijomis, verslo įmonėmis. Socialinio verslo įmonių tinklai ar skėtinės orga
nizacijos atlieka svarbų vaidmenį remiant socialinio verslo įmones. Ypač tose šalyse, kuriose 
viešai finansuojamos paramos iniciatyvos yra ribotos arba jų nėra, šie dariniai veikia kaip savi
tarpio paramos mechanizmas, teikiantis veiklos gaires ir patarimus, skatinantis dalintis gerąja 
patirtimi, kaip sektoriaus atstovas dalyvauja derybose dėl sutarčių ir sąveikose su viešosiomis 
įstaigomis kuriant konkrečias viešąsias programas. Tokie tinklai ir skėtinės organizacijos at
siranda visoje Europoje ir egzistuoja beveik visose šalyse, jos dažnai egzistuoja tiek nacionali
niu, tiek regioniniu (vietos) lygiu. 

Socialinio poveikio matavimas laikomas ne tik reikalavimu socialiniam verslui ar sociali
nio verslo į(si)pareigojimu, matuojant socialinį poveikį gali būti kuriamas socialinio verslo iš
skirtinumas, pabrėžiami jo konkurenciniai pranašumai. Socialinio poveikio matavimas gali būti 
vertinamas kaip vienas iš įrankių, nuo kurių priklauso socialinio verslo matomumas ir reikšmė.

Socialinio verslo plėtrą skatinančios aplinkos kūrimą Lietuvoje visų pirma komplikuoja 
neaiškus teisinis socialinio verslo subjektų statusas, pirmiausia susijęs su planuojama socia
linio verslo įmonių teisinio statuso apibrėžtimi. Šiuo metu Lietuvoje pripažįstamos tik socia
linės įmonės (darbo integracijos įmonės), tačiau Lietuvos socialinio verslo plėtros įstatymo 
projekte numatyta socialinio verslo subjektų kaita, rodanti, kad ateityje socialinio verslo sub
jektų ratas išsiplės. O štai šiuo metu Lietuvoje suformuota paramos socialiniam verslui siste
ma yra taikoma tik socialinėms įmonėms. 

Planuojama, kad Lietuvoje socialinį verslą galės vykdyti tiek pelno siekiančios įmonės, 
numačiusios socialinius veiklos tikslus, tiek pelno nesiekiančios organizacijos, savo veikloje 
taikančios verslo modelius. Klausimų kelia vienareikšmiškas pelno nesiekiančių organizacijų 
priskyrimas socialinio verslo subjektams, nes šios organizacijos nėra verslo subjektai (įmo
nės), jų tiesioginis esminis tikslas nėra verslas, t. y. ekonominės naudos siekis. Todėl jos netu
rėtų būti laikomos socialinio verslo veiklą plėtojančiomis organizacijomis, šios organizacijos 
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užsiima ne socialinio verslo veikla, bet socialine veikla (pavyzdžiui, asociacijų, fondų tikslas 
nėra verslo veikla). Atkreipiamas dėmesys, kad socialinio verslo hibridinis pobūdis neelimi
nuoja verslumo kaip socialinio verslo subjekto kriterijaus, verslumo požymis numato nuola-
tinės ekonominės veiklos siekiant pelno reikalavimą bei reikalavimą, kad didžiąją dalį pajamų 
sudarytų rinkos įplaukos (daugiau nei 50 proc. pajamų, išskyrus investicijas į verslo plėtrą). 
Pelno nesiekiančių organizacijų steigimą, veiklą ir likvidavimą reguliuojančiuose įstatymuose 
numatyta, kad šios organizacijos be socialinės (ar viešąjį interesą tenkinančios) veiklos turi 
teisę vykdyti ir komercinę veiklą bei gauti tokios veiklos pajamas, tačiau jeigu viešąjį interesą 
tenkinanti veikla sudaro nereikšmingą veiklos dalį, laikoma, kad tai neatitinka pelno nesie
kiančio vieneto kriterijaus. 

Priėmus Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymą socialinio verslo sampra
ta ir apibrėžimas atitiks bendrą Europos lygmens socialinio verslo, socialinio verslo subjekto 
supratimą. Įstatymas išspręstų ir vieną svarbiausių šiandien Lietuvos socialinio verslo subjek
tų veiklos problemų – institucinio socialinio verslo subjekto pripažinimo trūkumą. Tikima
si, kad bus atkreiptas dėmesys ir į bendros teisinės aplinkos suderinamumą, pašalinantį šiuo 
metu egzistuojančią kelių skirtingų, nors ir susijusių, terminų, vartojamų socialinio verslo 
srityje ir reikalingų jų tarpusavio santykio paaiškinimo problemą: socialinė įmonė (Socialinių 
įmonių įstatymas, 2004); socialinis verslas (Socialinio verslo koncepcija, 2015, 2016); bendruo
menės įmonė, socialinio verslo subjektas (Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairės, 2017 m.). 

Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymo projekte įtvirtinus socialinio vers
lo subjekto kriterijus Lietuvoje socialinės ekonomikos srityje formuojama savita socialinės 
ekonomikos struktūra: ne rinkos sektoriuje socialinės ekonomikos srityje svarbiausiu vei
kiančiu subjektu išlieka NVO, rinkos sektoriuje greta socialinių įmonių atsiranda ir sociali
nio verslo įmonės. Lietuvoje ne rinkos socialinės ekonomikos subjektams (NVO) suteikiama 
rinkos subjekto galimybė,  – t. y. galima socialinio verslo subjekto transformacija. Lietuvos 
Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymo projekte įtvirtintas reikalavimas, kad socialinio 
verslo subjektas būtų juridinis asmuo, kuris turi būti labai maža, maža arba vidutinė įmonė, 
nurodo, kad tokiu būdu atskiriami rinkos (įmonės) ir ne rinkos (NVO) socialinės ekonomi
kos subjektai. Iš socialinio verslo subjektų eliminuojamos pelno nesiekiančios organizacijos, 
savo veikloje taikančios verslo modelius (ši nuostata buvo įtvirtinta Socialinio verslo koncep
cijoje). Detalizuojant šią Socialinio verslo koncepcijos nuostatą kitų teisės aktų reikalavimų 
kontekste prie socialinio verslo subjektų gali būti priskiriamos nuolatine ūkine komercine 
veikla užsiimančios NVO, kurios iš nuolatinės komercinės veiklos gauna daugiau nei 50 proc. 
pajamų, išskyrus investicijas į verslo plėtrą, ir viešąjį interesą tenkinanti veikla sudaro reikš
mingą jų veiklos dalį.

Analizuojant valstybės finansinę paramą socialinio verslo įmonėms Lietuvoje matyti, kad 
tokia parama pagal jos tikslingumą gali būti skirstoma į kelias grupes:

•	 parama, skirta pelno įmonėms, atitinkančioms numatytus kriterijus (pavyzdžiui, MVĮ, 
nevertinant atitikties socialinio verslo įmonės kriterijams); 

•	 parama, skirta socialinei ekonomikai ir ne pelno įmonėms (pavyzdžiui, NVO, neverti
nant jų atitikties socialinio verslo įmonės kriterijams); 

•	 parama socialinio verslo įmonėms (socialinėms įmonėms). 
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Nors tai reiškia, kad Lietuvoje socialinio verslo subjekto teisinį statusą turinčios įmonės 
galės pretenduoti ir į MVĮ, ir ne pelno organizacijoms skirtą finansavimą (jei atitinka atitinka
mus kriterijus), tačiau tokia valstybės finansinė parama nevertinama kaip užtikrinanti sociali
nio verslo įmonių tvarumą, nes socialinio verslo įmonės konkuruoja dėl valstybės paramos su 
visais paramos sąlygas atitinkančiais subjektais. Tai taip pat reiškia, kad tik tam tikros teisinės 
formos socialinės įmonės gali pretenduoti į valstybės paramą, tačiau nors tokia parama visu
moje aktuali socialinio verslo įmonėms, jos tinkamumas turėtų būti vertinamas vadinamos 
persidengiančios (jungtinės) paramos kontekste, derinant šią paramą su išskirtinai socialinio 
verslo įmonėms skirta parama. Šiuo metu valstybės parama socialinio verslo įmonėms (sub
sidijų priemonėmis) Lietuvoje skiriama socialinėms įmonėms, šios paramos teikimo reikala
vimai priimant Socialinių įmonių įstatymo papildymus bei priėmus naują Socialinių įmonių 
įstatymo redakciją sugriežtinti. Šioms įmonėms numatytos ir pelno mokesčio lengvatos, joms 
gali būti suteikiamos išskirtinės galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (numatant joms 
rezervuotą teisę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kurios esmė  – pirkimo dokumentuose 
gali būti nustatomos sąlygos, užtikrinančios tik socialinių įmonių dalyvavimą pirkimuose). 

Planuojama, kad Lietuvoje socialinio verslo subjektams bus teikiamos tokios valstybinio 
skatinimo formos: 

•	 Teisė gauti valstybės turtą panaudos pagrindu; 
•	 Rezervuota teisė dalyvauti pirkimuose, nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirki

mų įstatyme; 
•	 Viešųjų paslaugų socialiniam verslui teikimas Įgaliotoje įstaigoje, verslo inkubatoriuo

se, verslo informacijos centruose, mokslo ir technologijų parkuose ir kituose juridi
niuose asmenyse, kurių steigimo dokumentuose nustatytas šių paslaugų teikimas; 

•	 Skatinimo priemonės, numatytos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo 
plėtros įstatyme bei tokios savivaldybių skatinimo formos: vietinių rinkliavų lengva
tos; teisė gauti savivaldybių turtą panaudos pagrindu; kitos savivaldybių institucijų 
nustatytos skatinimo formos. 

Besiformuojančią Lietuvos socialinio verslo sistemą atitinka ir Lietuvos socialinio inves
tavimo rinka – Lietuvos socialinio verslo rinka yra vertinama kaip ankstyvosios stadijos rinka, 
todėl čia neveikia rizikos pasidalijimo mechanizmai, sudarantys sąlygas ir suteikiantys ga
rantijas investuotojams, teikiantiems paramą socialinio verslo įmonėms. Šiai rinkai būdinga: 
ribotos socialinio verslo įmonių finansavimo priemonės, kurios lemia ir ribotą jų paklausą; 
investuotojų nepasitikėjimas socialinio verslo modeliu, mažinantis teikiamą finansavimą; 
specializuotų tarpininkų, kurie palengvintų socialinio verslo įmonių ir investuotojų sąveiką, 
užtikrintų funkcinių socialinių investicijų srautus, trūkumas. Juos bandoma kompensuoti už
tikrinant socialinio verslo įmonėms paramą kaip MVĮ subjektams įskaitant bankų paskolas ir 
garantijas.

Plečiant socialinio verslo subjektų rinką, siekiant užtikrinti jų veiklos finansinį tvarumą 
Lietuvoje svarstomos galimybės perduoti viešąsias paslaugas socialinio verslo subjektams.

Kita, nefinansinė parama socialinio verslo subjektams Lietuvoje pirmiausia teikiama kaip 
parama verslo subjektams, t. y. socialinio verslo įmonės gali naudotis valstybės verslo subjek
tams teikiama parama, taip pat patys sektoriaus atstovai, vystytojai teikia konsultacinę pagalbą 
(tiek patys, tiek pasitelkdami įvairių sričių ekspertus).
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Lietuvoje nėra visuotinai taikomos, rekomenduojamos specialios socialinio poveikio ver
tinimo metodikos (dėl nedidelės socialinio verslo subjektų veiklos patirties), rekomenduoja
ma socialinio verslo veiklą vertinti taikant kaštųnaudos analizės metodą; socialinio poveikio 
vertinimui taikyti du indikatorius: socialinio verslo subjektų sukurtų ar išsaugotų darbo vietų 
skaičius; socialinių paslaugų teikimui ir socialinių paslaugų įgyvendinimui skiriamų lėšų suma 
iš pelno. Įvedant socialinio poveikio matavimo reikalavimą būtina įvertinti, kad socialinio 
poveikio matavimas yra sudėtingas ir laiko, žmogiškųjų bei finansinių išteklių reikalaujantis 
procesas, kuriam socialinis verslas dažnai neturi galimybių ir sąlygų, reikiamų kompetencijų. 
Todėl dažnai socialinis pokytis įrodomas pateikiant kiekybinę informaciją apie naudos gavėjų 
skaičius, suteiktų paslaugų skaičių ir kainas, o tai tik iš dalies atspindi socialinį pokytį.

Socialinio verslo situacijos studija atskleidė ne tik problemas, su kuriomis susiduria so
cialinio verslo įmonės, daugiausia dėl to, kad socialinio verslo ekosistema Lietuvoje dar tik 
formuojasi, bet ir galimybes, išryškėjančias kuriant ir plėtojant šią sritį. Kuriant galimybes 
socialiniam verslui, jas išnaudojant pozityviai socialinio verslo raidai visi socialinio verslo su
interesuotieji turėtų veikti aktyviai, suderintai.
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Iš valstybės institucijų
Iš pelno siekiančio verslo
Akseleratoriuose ir inkubatoriuose

Plėtros galimybės
Kliūtys ir paskatos
Socialinės investicijos
Viešųjų paslaugų perdavimas

Poveikio matavimas, atskaitomybė
Įrankių vertinimas
Taikymo patirtis
Komunikacija ir visuomenės nuomonė



 priedai 149/

Priedas 2. Klausimų gairės fokusuotų grupių diskusijoms

Trukmė Klausimai

5 [Prisistatymas]
Ačiū, kad sutikote dalyvauti. Šios diskusijos tikslas – išsiaiškinti, kokios šiuo metu pagrindinės 
kliūtys ir sėkmės veiksniai vystant socialinį verslą Lietuvoje. Šiuo atveju socialinį verslą supran
tame kaip į pelną orientuotą veiklą, turinčią pamatuojamą socialinį poveikį. Mūsų tyrimo tiks
las – pateikti Lietuvos socialinio verslo asociacijai strategines kryptis, kaip būtų galima šią sritį 
Lietuvoje vystyti ir tobulinti. Diskusiją įrašysime, tačiau įrašas viešinamas nebus, naudosime jį 
tik analizei ir nuasmenintiems apibendrinimams. 

O dabar prašau prisistatyti – pasakykite, koks Jūsų vardas ir iš kokios Jūs institucijos ar orga
nizacijos. 

Socialinio verslo situacija ir plėtros galimybės

10 Kaip bendrai vertinate socialinio verslo padėtį Lietuvoje? Kokios pagrindinės problemos, su 
kuriomis susiduriate kaip socialinio verslo atstovai? Kokias sėkmės istorijas žinote? 

15 Kas Jums labiausiai padėjo pradžioje, kai pradėjote kurti savo socialinį verslą? Su kokiais pa
grindiniais partneriais bendradarbiavote? Kaip bendradarbiavote? Kokios pagalbos gavote? 
Kokios pagalbos trūko? O kokie partneriai svarbiausi dabar, jau įsibėgėjus socialinio verslo 
veiklai? Ką pradžioje darytumėte kitaip, žvelgiant iš šios dienos perspektyvos? 
ARBA (dalyvavusiems inkubatoriuose ANKSČIAU)
Žinome, kad ankstesniais metais esate dalyvavę socialinio verslo inkubatoriuose. Kas juose 
buvo naudinga praktikoje? Kokie kiti veiksniai, be inkubatorių, buvo svarbūs pirmajame so
cialinio verslo kūrimo etape? Ką šiandien darytumėte kitaip? Kokios paramos, Jūsų nuomone, 
šiuo metu Jums labiausiai reikia? 
ARBA (dalyvaujantiems inkubatoriuose DABAR)
Kokią įtaką dalyvavimas socialinio verslo inkubatoriaus programoje daro Jūsų verslo pradžiai? 
O kokios patirties semiatės iš kitur? (Iš kur?) Kokios paramos Jums šiuo metu labiausiai reikia 
iš valstybės institucijų? Iš verslo įmonių? 

10 Kokia parama iš valstybės pusės padeda sėkmingai plėsti socialinį verslą? 
Apsvarstyti variantus: 
– mokesčių ir lengvatų taikymas;
– finansinė (investicinė) parama verslo pradžiai ar verslo plėtrai;
– realus įtraukimas į viešųjų pirkimų sistemą; 
– biurokratijos mažinimas ir dotacijoms, ir projektiniam finansavimui; 
– konsultacijos ir mentorystė socialiniams verslams (kokios temos aktualios?); 
– socialinio verslo organizacijų duomenų bazė (kas joje turi būti fiksuojama, kokia informacija 

apie socialinio verslo organizacijas turėtų būti ne tik viešai prieinama, bet ir viešinama?); 
– viešinimas ir populiarinimas (žinomumo didinimas); 

Kurie iš aptartų veiksmų (vienas–du) yra patys svarbiausi? 
Kokių pakeitimų valstybės politikoje (socialinio verslo atžvilgiu) reikia sparčiausiai?

10 Kokia parama iš verslo įmonių padeda sėkmingai plėsti socialinį verslą? Ar bendradarbiaujama 
su verslu? Kokios galimos bendradarbiavimo formos? Ar socialinis verslas gali būti kaip organi
zacijų socialinės atsakomybės veikla? Gal žinote atvejus apie investavimą į socialinius verslus, ar 
verslai Lietuvoje pasirengę investuoti į socialinius verslus, ko jie reikalauja iš socialinių verslų?



 priedai 150/

Trukmė Klausimai

Socialinio verslo poveikio matavimas ir atskaitomybė

10 Vienas iš reikalavimų, sudarančių socialinio verslo apibrėžimą, yra konkretus, pamatuojamas 
socialinis poveikis. Ar patys matuojate savo socialinį poveikį? Kaip jį matuoti (kiekybiškai, ko-
kybiškai)? Kokių galite pateikti matavimo pavyzdžių? Kaip panaudojate matavimo rezultatus? 
(Potenciali nauda pačiam socialiniam verslui, investuotojui, finansuotojui, visuomenei?) 

5 Ar Jums tenka teikti ataskaitas verslui, kitiems partneriams, visuomenei? Kokią informaciją 
pateikiate ataskaitose? Kokių reakcijų gaunate? Su kokiais sunkumais susiduriate? 

Socialinės investicijos, viešųjų paslaugų perdavimas

5 Ar Jums teko girdėti apie socialinių investicijų mechanizmą? Kokias galimybes matote naudotis 
juo savo veikloje? 

5 Ar, socialinio verslo požiūriu, perspektyvu dalyvauti viešųjų paslaugų perdavimo rinkoje, kai 
valstybės institucijos dalį savo teikiamų paslaugų perleidžia NVO, bendruomenėms arba socia
liniam verslui ir jas finansuoja? Kokių viešųjų paslaugų perleidimas socialiniam verslui, Jūsų 
manymu, perspektyvus? 

Komunikacija

10 Kokia būtų nauda socialiniams verslams, jei visuomenė daugiau žinotų apie socialinius verslus? 
Ar svarbu, kad apie socialinį verslą būtų kalbama žiniasklaidoje, ar svarbu, kad politikai dau
giau dėmesio skirtų socialinio verslo gerųjų pavyzdžių iškėlimui, skatinimui? 
Kaip vertinate viešąją nuomonę, visuomenės žinias apie socialinį verslą? Ar visuomenė, poli
tikai, kiti verslo atstovai žino ir skiria socialinį verslą? Ko trūksta? Ką galėtume laikyti gerais 
pavyzdžiais, kalbant apie socialinio verslo viešą komunikaciją? Kaip prie socialinio verslo įvaiz
džio galėtų prisidėti Socialinio verslo asociacija? Valstybės institucijos? 

Apibendrinimas

5 Kokių dar turite įžvalgų apie tai, ką aptarėme? 

Bendra 
trukmė

90

Ačiū už dalyvavimą. Tyrimo rezultatai bus panaudoti teikiant rekomendacijas Lietuvos sociali
nio verslo asociacijai. Jeigu pageidaujate, jais pasidalinsime elektroniniu paštu. 
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Priedas 3. Interviu klausimų gairės

Interviu gairės

Trukmė Klausimai Komentarai

5 [Prisistatymas]
Ačiū, kad sutikote pasikalbėti. Interviu tikslas – išsiaiškinti, kokios 
šiuo metu yra pagrindinės kliūtys ir sėkmės veiksniai vystant socia
linį verslą Lietuvoje. Šiuo atveju socialinį verslą suprantu kaip į pel
ną orientuotą veiklą, turinčią pamatuojamą socialinį poveikį. Viso 
tyrimo tikslas – pateikti Lietuvos socialinio verslo asociacijai strate
gines kryptis, kaip būtų galima šią sritį Lietuvoje vystyti ir tobulinti. 
Diskusiją įrašysiu, tačiau įrašas viešinamas nebus, naudosime jį tik 
analizei ir nuasmenintiems apibendrinimams.

5 Papasakokite, prašom, apie savo patirtį dirbant su socialinio verslo 
sfera. 
Socialinio verslo atstovams: Kokia Jūsų verslo įkūrimo istorija? Kada 
ir kaip kilo mintis įkurti (… įmonę)? Kokios pagrindinės veiklos? Ar tai 
pirma tokio pobūdžio veikla, ar kažką panašaus darėte ir anksčiau? 
Politikams, sprendimų priėmėjams, vystytojams: Koks Jūsų interesas 
socialinio verslo sferoje? Kada ir kaip susidomėjote šia sritimi? Kokie 
Jūsų tikslai šioje sferoje?

Socialinio verslo situacija ir plėtros galimybės

15 Kaip bendrai vertinate socialinio verslo padėtį Lietuvoje? Kokios 
pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria socialinio verslo at
stovai? Kokias sėkmės istorijas žinote? Kokiose veiklos srityse ma
tote potencialo, kur gali plėstis socialinis verslas Lietuvoje?
Klausimai, aktualiausi konkrečiam tyrimo dalyviui. 

Plėtra, socialinės investicijos, viešųjų paslaugų perdavimas

10 Kaip vertinate valstybės paramą socialiniam verslui? Ar tinkama 
subalansuota valstybės paramos socialiniam sistema (finansinė 
(lengvatos, finansinė parama etc.), nefinansinė parama (kompe
tencijos didinimas, inkubavimas, akseleravimas)? Ar skatinamas 
socialinio verslo radimasis ir vystymasis (sudaromos galimybės so
cialinio verslo pradžiai; socialinio verslo plėtrai (masto didinimui)? 
Kokios valstybės paramos reiktų, kokia būtų efektyviausia? Kaip 
galėtų būti užtikrinamas, didinamas socialinio verslo konkuren
cingumas (socialinis verslas konkuruoja tiek su tradiciniu verslu, 
tiek su NVO)?

5 Kaip vertinate socialinių investicijų mechanizmą? Kokias galimy
bes matote socialinėms investicijoms Lietuvoje? Kokiu būdu vals
tybė galėtų paskatinti verslo, viešojo sektoriaus įsitraukimą į socia
linio verslo plėtojimą? Pavyzdžiui, neveikia sudarytos galimybės 
socialiniam verslui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose – kaip vals
tybė galėtų pakeisti situaciją?
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Trukmė Klausimai Komentarai

5 Ar, socialinio verslo požiūriu, perspektyvu dalyvauti viešųjų pas
laugų perdavimo rinkoje, kai valstybės institucijos dalį savo teikia
mų paslaugų perleidžia NVO, bendruomenėms arba socialiniam 
verslui ir jas finansuoja? Kokių viešųjų paslaugų perleidimas socia
liniam verslui, Jūsų manymu, yra perspektyvus Lietuvoje? 

5 Kaip vertinate viešąją nuomonę, visuomenės žinias apie socialinį 
verslą? Kaip vertinate dabartinę socialinio verslo komunikaciją Lie
tuvoje? Kaip prie socialinio verslo įvaizdžio galėtų prisidėti Sociali
nio verslo asociacija? Valstybės institucijos? 

Poveikio matavimas

5 Vienas iš reikalavimų, sudarančių socialinio verslo apibrėžimą, yra 
konkretus, pamatuojamas socialinis poveikis. Kaip jį galima pama
tuoti (kiekybiškai, kokybiškai)? Kaip galima panaudoti matavimo 
rezultatus? (Potenciali nauda pačiam socialiniam verslui, inves
tuotojui, finansuotojui, visuomenei? Sąsajos su finansine parama, 
lengvatomis?) 

Apibendrinimas

5 Kokių turite paskutinių įžvalgų apie tai, ką aptarėme? 

Bendra 
trukmė 

60

Ačiū už dalyvavimą. Tyrimo rezultatai bus panaudoti teikiant reko
mendacijas Lietuvos socialinio verslo asociacijai. Jeigu pageidauja
te, jais pasidalinsime elektroniniu paštu. 
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