
PRAKTINIAI 
PRATIMAI

MODULIS NR. 1

SOCIALINIO VERSLO ĮMONĖS 
SAMPRATA

Šis  projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys   atspindi tik 
autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 

pateikiamos informacijos naudojimą.
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PRATIMAS: 
SOCIALINIS VERSLUMAS IR SOCIALINIO VERSLO ĮMONĖ

Tikslas Siekiama, kad dalyviai galėtų suprasti socialinę ekonomiką, 
socialinį verslumą ir socialinio verslo įmonės sampratą.

Metodas Diskusija ir „minčių lietaus“ metodas

Trukmė 1 valanda 30 minučių

Reikalingos 
priemonės

Atvejo analizė, diagramos, žymekliai, projektorius ir lipni juosta, 
laikraštis, socialinio verslo verslininko profilis.

Mokymosi 
rezultatai

Dalyviai gebės paaiškinti, kas yra socialinė ekonomika ir kokios 
yra verslumo ypatybės.



PROCESAS I
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ŽINGSNIAI VEIKLA

1. Socialinės ekonomikos 
apibrėžimas

• Kas yra socialinė ekonomika?
• Kokie yra socialinės ekonomikos principai?

2. Verslumo sampratos 
pristatymas

• Paprašykite dalyvių paaiškinti, kaip jie supranta terminą 
verslumas.

• Paprašykite jų apibrėžti verslumui būdingas ypatybes.
• Paprašykite jų pateikti jiems žinomų individų ar įmonių 

pavyzdžių.

3. Socialinio verslumo 
pristatymas

• Paskirstykite dalyvius į 5–7 asmenų grupes.
• Paprašykite dalyvių paaiškinti, ką jie suprato sesijos metu.
• Paprašykite dalyvių pasidalinti pavyzdžiais apie socialinius 

verslininkus ar socialinio verslo įmones.
• Paprašykite dalyvių apibūdinti, ką šie žmonės daro ir 

kokiais būdais teikia naudos visuomenei.



PROCESAS II
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ŽINGSNIAI VEIKLA

4. Socialinio 
verslo įmonės 
koncepcija

Klausimai ir užduotys grupei:
• Kas juos pykdo / liūdina visuomenėje ar aplinkoje?
• Kokios socialinės problemos egzistuoja visuomenėje ar aplinkoje?
• Paprašykite visas problemas pateikti schematiškai, panašias 

problemas sugrupuojant.
• Paraginkite dalyvius pateikti kuo daugiau socialinių problemų.
• Paprašykite kiekvienos grupės išskirtas socialines problemas 

įvertinti pagal svarbą A-3 formato lape pagal Likerto skalę.
• Paprašykite socialines problemas vėl sugrupuoti, šį kartą pagal 

svarbą.

5. Refleksija • Paprašykite dalyvių paaiškinti, ką jie suprato sesijos metu.
• Paprašykite dalyvių pasidalinti socialinių verslininkų ar socialinio 

verslo įmonių pavyzdžiais.
• Paprašykite dalyvių apibūdinti, ką šie asmenys daro ir kokiais 

būdais teikia naudos visuomenei.

6. Veiksmai • Atidžiau pažvelkite į aplinkines įmones ir identifikuokite socialines 
įmones, verslo įmones ir biudžetines įmones.



GRUPĖS MODERATORIAUS UŽRAŠAI:
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Kaip grupės moderatorius šio praktinio pratimo 
pabaigoje įsitikinkite, kad užsiėmimo metu 

buvo aptartos ir išsamiai išanalizuotos kitos 
temos ir aspektai.
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1. KAS YRA SOCIALINIS VERSLUMAS?

• Socialinio verslo įmonė yra menas, tiesiog procesas ar bendra kultūra,
formuojanti inovatyvius sprendimus aktualiausiems visuomenės poreikiams.

• Socialinis verslumas (SV) yra socialinių verslininkų (individų) arba nevyriausybinių
organizacijų (NVO) darbas.

• SV yra naujas būdas rasti sprendimus ir plėtoti galimybes socialiniame sektoriuje,
pasitelkiant požiūrį į žmones, planetą, pelną.

• SV kuria kažką, kas yra vertinga bendruomenei, teikia inovatyvias paslaugas ar
produktus, pasitelkiant verslumo įgūdžius.
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2. KAM REIKALINGAS SOCIALINIS VERSLUMAS?

• Siekis užpildyti problemines spragas tarp poreikių (prekių ir paslaugų), kurių
vyriausybė, viešasis ir privatusis sektoriai nesprendžia.

• Marginalizacija, kylanti iš rinkos ir visuomenės – negalią turintys asmenys,
nepasiturintys, našlaičiai, vaikai, jaunimas.

• Pateikiami paprasti ir inovatyvūs sprendimai – nauji būdai siekiant patenkinti
bendruomenės poreikius.

• Remiamas skurdo, nedarbo, marginalizacijos ir pažeidžiamumo mažinimas.

• Tvaraus augimo ir plėtros užtikrinimas.
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3. KAS YRA SOCIALINIAI VERSLININKAI?

• Asmenys, gebantys pasiūlyti inovatyvius visuomenei aktualių socialinių problemų
sprendimo būdus.

• Jie yra vizionieriai, kuriantys socialinius pokyčius reformuojant sistemas ir kuriant
tvarius patobulinimus.

• Apibendrinant: jie yra socialiniai katalizatoriai, socialiai sąmoningi, išradingi,
atskaitingi ir verslūs.
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4. KAS YRA SOCIALINIO VERSLO ĮMONĖ?

• Socialinio verslo įmonė yra organizacija, valdoma kaip verslas, tačiau turinti
socialinį tikslą.

• Socialinio verslo įmonė gali būti įkurta žmonių, turinčių puikių idėjų, kurių misija
yra paremti bendruomenes (žmones), tausoti aplinką (planetą) ir užsidirbti pinigų
(pelno), siekiant įmonės tvarumo.

• Socialinio verslo įmonė gali būti pradėta nuo paaukotų pinigų, dotacijų, santaupų,
subsidijų ar iš prekybos gautų pajamų.

• Socialinio verslo įmonė nemoka akcininkams dividendų, o pelną ar perteklių iš
naujo investuoja bendruomenės labui.
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5. KAM REIKALINGOS SOCIALINIO VERSLO ĮMONĖS?

• Naujiems socialiniams iššūkiams reikia inovatyvių, paprastų ir veiksmingų
sprendimo būdų.

• Vyriausybės laikosi „iš viršaus į apačią“ požiūrio ir negali patenkinti visų
bendruomenės poreikių (pasiūla grįstos paslaugos).

• Privatus sektorius siekia maksimaliai padidinti pelną, o ne patenkinti realius
bendruomenių poreikius.

• Socialinio verslo įmonės sutelkia dėmesį socialinėms problemoms ir socialiniams
sprendimams itin interaktyvaus proceso metu – (paklausa grįsti produktai ir
paslaugos).

• Socialinio verslo įmonės sukuria naujas galimybes (įtrauktį) ir didina užimtumą.



11

6. KOKIA YRA SOCIALINIO VERSLO ĮMONIŲ TEIKIAMA NAUDA?

• Pasiekti socialinį tikslą ir teigiamai keisti bendruomenes, pavyzdžiui, sveikatos
apsaugos, švietimo, aprūpinimo būstu, aplinkos apsaugos srityse.

• Suteikti naujų pajamų srautų asmenims ir organizacijoms (naudojant gamybos
diferenciaciją ir rinkos segmentavimą).

• Suteikti bendruomenėms galimybes padidinti pajamas, kurti naujas darbo vietas
ir užimtumą.

• Socialinio verslo įmonės panaudoja visus turimus išteklius (žemę, darbo jėgą,
kapitalą, laiką) produktyviai (sukuriant pridėtinę vertę).

• Socialinio verslo įmonės suteikia asmenims galimybę išnaudoti savo entuziasmą,
talentus, žinias, įgūdžius.
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7. KOKIOS YRA SOCIALINIO VERSLO ĮMONIŲ YPATYBĖS?

• Socialinio verslo įmonė aiškiai nurodo socialinį tikslą.

• Socialinio verslo įmonė didžiąją dalį pajamų uždirba iš prekybos – parduodant
prekes ir paslaugas.

• Bet koks gautas pelnas reinvestuojamas į socialines problemas.

• Visi nariai turi vienodas teises ir dalyvauja sprendimų priėmime ir veiklose.

• Demokratija, etika, atskaitomybė, sąžiningumas yra pagrindinės socialinių įmonių
vertybės.
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8. KOKIE YRA SOCIALINIŲ PROBLEMŲ IDENTIFIKAVIMO BŪDAI?

• Asmeninė patirtis – dėl ko žmogus jaučiasi nelaimingas ar nepatenkintas savo
bendruomenėje.

• Apsilankymas vietos bendruomenėje – stebėjimas ir klausimų iškėlimas.

• Tyrimas – situacijos analizės bendruomenėje vykdymas.

• „Minčių lietaus“ metodas su kitais bendruomenės nariais.

• Rėmimasis esamomis ataskaitomis ar duomenimis.

• IRT panaudojimas – radijas, televizija, internetas ir kt., siekiant surinkti kuo
daugiau informacijos.


