
NUOSAVO VERSLO 
ĮKŪRIMAS

Modulis Nr. 2 
1

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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Projekto tikslas

Projekto „Moterų iš etninių mažumų įgalinimas per socialinio
verslo įmones“ (EMwoSE) tikslas – padidinti moterų iš etninių
mažumų užimtumą, suteikiant joms žinias, praktinius įgūdžius ir
konsultacijas, reikalingas norint įsitraukti į socialinio verslo įmonių
pasaulį.

Siekdama šio ambicingo tikslo, EMwoSE projekto komanda
atsižvelgė į kliūtis, su kuriomis potencialiai susiduria sudėtingomis
sąlygomis gyvenanti moteris: dabartinės įsidarbinimo sąlygos, įgūdžių
spragos,psichologinės ir kultūrinėskliūtys.

v



Turinys
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1. Socialinio verslo įmonių tipai

2. Teisinės formos ir teisiniai statusai

3. Pagrindiniai įgūdžiai pradedant savo verslą

3.1. Kūrybiškumas

3.2. Socialinių problemų identifikavimas

3.3. Verslo galimybių identifikavimas

3.4. Tiesioginiai veiksmai

3.5. Viešasis kalbėjimas

3.6. Idėjų generavimas

3.7. Tinkamos teisinės struktūros pasirinkimas

3.8. Socialinės politikos dokumentų (strategijų) 
analizė

4. Dešimt patarimų, kaip pradėti verslą

Naudingos vaizdo įrašų nuorodos

Šaltinių sąrašas

Sveiki atvykę į antrąjį 

modulį!

Čia rasite visus reikiamus 

atsakymus ir patarimus, 

kaip pradėti savo verslą.

women from ethnic minorities in social enterprise
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Būk pats tuo pokyčiu, 

kurį nori matyti 

pasaulyje.



5

I. Socialinio verslo 
įmonių tipai
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SOCIALINIO VERSLO ĮMONĖS 
DAŽNIAUSIAI VEIKIA ŠIOSE 4 SRITYSE:

Integracija į darbo rinką

Asmeninės socialinės paslaugos

Vietos nepalankioje padėtyje esančių vietovių plėtra

Aplinkos apsauga ir kitos sritys
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SOCIALINIO VERSLO ĮMONIŲ TIPAI

Tipas Aprašymas

Integracija į darbo rinką Asmenų, turinčių negalią ir bedarbių mokymai ir
integracija

Asmeninės socialinės paslaugos Sveikata, psichologinė gerovė ir medicininė priežiūra,
profesinis mokymas, švietimas, sveikatos paslaugos,
vaikų priežiūros paslaugos, paslaugos pagyvenusiems
asmenims arba pagalba socialiai remtiniems
žmonėms

Vietos nepalankioje padėtyje esančių vietovių 
plėtra

Socialinio verslo įmonės atokiose kaimo vietovėse,
kaimynystės plėtros / reabilitacijos schemos
miestuose, pagalba vystymuisi ir plėtrai
bendradarbiaujant su trečiojo pasaulio šalimis

Aplinkos apsauga ir kitos sritys Įskaitant atliekų perdirbimą, aplinkos apsaugą,
sportą, meną, kultūros ar istorijos išsaugojimą,
mokslą, mokslinius tyrimus ir inovacijas, vartotojų
apsaugą ir mėgėjišką sportą



8

II. Teisinės formos ir 
teisiniai statusai
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Svarbu gebėti atskirti teisines formas, susijusias su esmine

organizacijos teisine struktūra, ir teisinius statusus, kurie

įeina į daugybę teisinių formų, atitinkančių tam tikras

charakteristikas ir turinčių įtakos šių teisinių formų

traktavimui.
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Remiantis kartografinio tyrimo duomenimis, socialinio verslo įmonės priima 
įvairias teisines formas ir statusus 

1) Esamos teisinės formos: tokios kaip asociacijos, fondai, kooperatyvai,
įmonės;

2) Socialinio verslo įmonių teisinės formos: sukurtos išimtinai socialinio
verslo įmonėms pritaikant esamas teisines formas;

3) Socialinio verslo įmonių teisiniai statusai: kuriuos galima įgyti pasitelkiant
daugelį skirtingų teisinių formų, atitinkančių keletą iš anksto nustatytų
kriterijų.
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✔Šešiolikoje Europos šalių yra tam
tikros formos teisės aktai, kurie
įvairiais būdais pripažįsta ir
reguliuoja socialinio verslo įmonių
veiklą, kuriant socialinio verslo
įmonių formas arba socialinių
įmonių teisines būsenas.

Tačiau daugumoje jurisdikcijų socialinio verslo įmonės yra linkusios
naudoti ir taikyti teisines formas, kurios nebūtinai yra teisiškai
pripažįstamos ar specialiai sukurtos socialinio verslo įmonėms.
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Tipas Nr. 1: Ne pelno siekiančios organizacijos – gali būti demokratiškas
arba valdomas vadovų, neskirsto pelno ir vykdo prekybą tuo pačiu
skatinant socialinius tikslus;

Tipas Nr. 2: Kooperatyvai – paprastai gali demokratiškai valdyti ir
kontroliuoti nariai, pelnas iš prekybos veiklos gali būti paskirstytas
nariams; tai daroma siekiant įstatuose įrašyto socialinio tikslo, o ne
naudos nariams, arba atliekant visuotinės svarbos veiklą;

Tipas Nr. 3: Akcinės bendrovės – paprastai proporcingai gali valdyti ir
kontroliuoti akcininkai ir kuris gali vykdyti prekybą siekiant socialinio
tikslo bei gali turėti kitų valdymo ypatybių, norint, kad pelnas būtų
subordinuotas tikslui.

Toliau pateikiami 3 
pagrindiniai 
socialinio verslo 
įmonių naudojami 
teisinių formų tipai:
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III. Pagrindiniai įgūdžiai 
pradedant savo verslą
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Per daugelį metų socialinis verslumas itin išaugo. Šiais laikais norint

iš esmės ir unikaliai atiduoti, suteikti paramą ir padėti, neužtenka

elementariai paaukoti pinigų svarbiam tikslui – verslo savininkai,

norintys išsiskirti socialinio verslumo srityje, turi sukurti naujus ir

veiksmingus metodus sprendžiant plačias socialines problemas.

Siekiant įgyvendinti socialinio teisingumo vizijas, sėkmingam

socialiniam verslininkui dažnai reikia tvirtų specifinių įgūdžių.

v



15

PAGRINDINIAI ĮGŪDŽIAI PRADEDANT SAVO VERSLĄ:
KŪRYBIŠKUMAS

Socialiniams verslininkams nepakanka vien intuicijos atrasti

nišą verslui; jie taip pat turi parengti kūrybiškus sprendimus

siekiant pašalinti tam tikras socialines problemas. Tai dažnai

daroma pasitelkiant nestandartines, plataus požiūrio (angl.

outside the box) idėjas.

Socialiniai verslininkai turi begales galimybių plėtoti savo

socialinio teisingumo priežastis. Nustatyti šias galimybes yra

didelis iššūkis, kuriam reikia kūrybos talento.
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PAGRINDINIAI ĮGŪDŽIAI PRADEDANT SAVO VERSLĄ:
SOCIALINIŲ PROBLEMŲ IDENTIFIKAVIMAS

Socialiniai verslininkai pirmiausia turi identifikuoti problemą. Dažniausiai jie

pasirenka iš esmės stabilias, bet neteisingas socialines aplinkybes, kurios iš

platesnės bendruomenės pašalina ar marginalizuoja dalį gyventojų. Šios

pažeidžiamiausios visuomenės grupės kovoja dėl išteklių trūkumo bei

negebėjimo stabilizuotis dėl dažniausiai išoriškai nepastebimos socialinės,

ekonominės ar politinės neteisybės.
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PAGRINDINIAI ĮGŪDŽIAI PRADEDANT SAVO VERSLĄ:
VERSLO GALIMYBIŲ IDENTIFIKAVIMAS

Norint tapti sėkmingu verslininku, žmogus turi nuolat kurti
inovacijas ir ieškoti galimybių tobulėti.

Bet kaip atrasti naujų galimybių norint atrasti savo startuoliui
naujas rinkas ir skatinti augimo lygį? Toliau pateikiami keturi
būdai, kaip nustatyti daugiau verslo galimybių.

1. Įsiklausykite į savo ankstesnius 

ir potencialius klientus

2. Klausykite savo klientų

3. Stebėkite savo konkurentus

4. Stebėkite pramonės 

tendencijas
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PAGRINDINIAI ĮGŪDŽIAI PRADEDANT SAVO VERSLĄ:
TIESIOGINIAI VEIKSMAI

Socialiniai verslininkai greičiausiai nebus patenkinti vien tik kapitalo

paskyrimu problemai išspręsti. Siekdami sukurti teigiamus pokyčius jie

imasi tiesioginių veiksmų.

Svarbu pabrėžti praktinį socialinio verslumo pobūdį. Tiesioginiai

veiksmai reikalauja tiesioginio įsitraukimo. Dažniausiai tai reiškia

organizacijų, tinklų ir infrastruktūros kūrimą, siekiant įgyvendinti

pokyčius, kuriuos nori pamatyti socialiniai verslininkai. Tai taip pat

apima darbą vietoje tiesiogiai su paveiktomis bendruomenėmis –

suvokiant ir suprantant, ko jiems reikia, ir imantis pagalbos ir paramos

veiksmų.
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PAGRINDINIAI ĮGŪDŽIAI PRADEDANT SAVO VERSLĄ:
VIEŠASIS KALBĖJIMAS

Norint, kad socialiniai verslininkai įgyvendintų savo

viziją, jie turi būti įtaigūs viešieji pranešėjai. Pokyčiams

reikia įkvėpimo. Kad šis įkvėpimas įsigalėtų, socialiniai

verslininkai turi sugebėti efektyviai pranešti apie savo

viziją.
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PAGRINDINIAI ĮGŪDŽIAI PRADEDANT SAVO VERSLĄ:
IDĖJŲ GENERAVIMAS

Idėjų generavimas yra abstrakčių, konkrečių ar vaizdinių idėjų kūrimo, plėtojimo

ir perdavimo procesas.

Idėjos yra pirmasis žingsnis siekiant tobulėjimo. Mes, kaip individai, darome

pažangą, kuri priklauso nuo naujų idėjų.
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PAGRINDINIAI ĮGŪDŽIAI PRADEDANT SAVO VERSLĄ:
TINKAMOS TEISINĖS STRUKTŪROS PASIRINKIMAS

Vienas iš svarbiausių pasirinkimų, su kuriais susidursite kurdami naują verslą

– kurią teisinę struktūrą pasirinkti. Dar vadinama verslo nuosavybės struktūra

arba verslo forma, pasirinkimas apima ribotos atsakomybės įmonę (LLC),

partnerystes, individualias įmones, korporacijas, ne pelno siekiančias

organizacijas ir kooperatyvus. Jūsų pasirinkto verslo subjekto tipas priklausys

nuo kelių veiksnių, tokių kaip atsakomybė, mokesčiai ir apskaitos tvarkymas;

bet svarbiausia yra atrasti tinkamiausią tipą Jūsų organizacijai.

Patvirtinta!
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PAGRINDINIAI ĮGŪDŽIAI PRADEDANT SAVO VERSLĄ:
SOCIALINĖS POLITIKOS DOKUMENTŲ (STRATEGIJŲ) ANALIZĖ

Socialinės politinės strategijos yra susijusios su vertybių integravimu, principais,

kuriais šios vertybės paverčiamos politika ir programomis, šių principų

įgyvendinimo rezultatų vertinimu remiantis šiomis vertybėmis. Taip pat galima

pokyčių strategijų paieška, kurios žadėtų geresnį vertybių atitikimą, principus ir

rezultatus.
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10 patarimų, kaip pradėti verslą:

1. Permąstykite savo 
pasiteisinimus

2. Viską stebėkite
3. Priimkite sprendimą
4. Tiesiog veikite
5. Fiksuokite išlaidas
6. Įsivaizduokite, kad visai 

neturite pinigų
7. Uždirbkite kūrybiškai
8. Kalbėkite apie savo verslą
9. Pradedant verslą žinokite 

savo šalies teisinius 
reikalavimus

10.Atraskite balansą tarp 
entuziasmo ir išminties
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Gayle Tzemach Lemmon: Women 
entrepreneurs, example not exception

Gayle Tzemach Lemmon: moterys 
verslininkės, pavyzdys, o ne išimtis

Ethnic Minority women expands business 
with IR40 technologies

Moterys iš etninių mažumų plečia verslą 
IR40 technologijomis

Naudingos vaizdo įrašų nuorodos

https://www.youtube.com/watch?v=vw5HJhIlJp4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JnZDCVWGWoY&feature=emb_logo
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"5 Women Entrepreneurs Share Their 
Secrets To Success”

„Penkios moterys verslininkės dalijasi 
savo sėkmės paslaptimis“

Michael Porter: Why business can be good 
at solving social problems

Michael Porter: Kodėl verslas gali praversti 
sprendžiant socialines problemas

Naudingos vaizdo įrašų nuorodos

https://www.youtube.com/watch?v=0iIh5YYDR2o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JzHLIXbqlOU&ab_channel=Refinery29
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EMwoSE projekto interviu dalyvė

Svetlana Vasichkina. Rusų Klaipėdos 
bendruomenė „Lada“

Lietuva

Naudingos vaizdo įrašų nuorodos

https://www.youtube.com/watch?v=8X3WaruX--4&ab_channel=EMWOSE
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Šaltinių sąrašas

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en

https://esela.eu/wp-content/uploads/2015/11/legal_mapping_publication_051015_web.pdf

https://www.forbes.com/sites/mikekappel/2017/07/12/10-tips-for-starting-a-small-business-that-you-havent-
heard-a-thousand-times-already/#43fe386c6e19

https://onlinemasters.ohio.edu/blog/seven-skills-for-social-
entrepreneurs/?fbclid=IwAR0S1DwEJjvtFh2ZqzsfAJO2bO7lPvgz-LS7VWl5hXJrwDmG48Xpi6mkF0k

https://www.viima.com/blog/idea-generation

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944367108977836?journalCode=rjpa19

https://smallbusiness.findlaw.com/incorporation-and-legal-structures/choosing-a-legal-structure.html

https://www.smartcompany.com.au/startupsmart/advice/business-planning/four-ways-to-identify-more-business-
opportunities/

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
https://esela.eu/wp-content/uploads/2015/11/legal_mapping_publication_051015_web.pdf
https://www.forbes.com/sites/mikekappel/2017/07/12/10-tips-for-starting-a-small-business-that-you-havent-heard-a-thousand-times-already/%2343fe386c6e19
https://onlinemasters.ohio.edu/blog/seven-skills-for-social-entrepreneurs/?fbclid=IwAR0S1DwEJjvtFh2ZqzsfAJO2bO7lPvgz-LS7VWl5hXJrwDmG48Xpi6mkF0k
https://www.viima.com/blog/idea-generation
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944367108977836?journalCode=rjpa19
https://smallbusiness.findlaw.com/incorporation-and-legal-structures/choosing-a-legal-structure.html
https://www.smartcompany.com.au/startupsmart/advice/business-planning/four-ways-to-identify-more-business-opportunities/


Partneriai

28
women from ethnic minorities in social enterprise

https://emwose.eu/partners-stakeholders/archivio-della-memoria/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/padagogische-hochschule-freiburg/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/glyndwr-university/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/vsi-inovaciju-biuras/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/limerick-institute-of-technology/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/uluslararasi-hayat-boyu-ogrenme-dernegi/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/institute-of-entrepreneurship-development-ied/

