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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
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pasiūlymus, kaip vystyti 

asmeninį verslą.

women from ethnic minorities in social enterprise



Pagrindiniai aspektai

Kasdienė 
vadyba

Teisinės 
formos

Valdymas

⮚ Svarbu pasirinkti bei sukurti tinkamas
socialinio verslo įmonės teisines ir
valdymo struktūras, tačiau tai gali būti
gan sudėtinga.

⮚ Keletas ekspertų pabrėžė geros
teisinės konsultacijos svarbą ir teigė,
kad blogi sprendimai teisinėje srityje
ilgainiui gali turėti neigiamos įtakos.
Tačiau mažumų valdomoms socialinio
verslo įmonėms gali būti itin sudėtinga
gauti geras teisines konsultacijas dėl
to, kad netoliese jų tiesiog nėra, arba
dėl to, kad įmonės to negali sau leisti.



Teisinės formos

. 

Koks bus Jūsų verslas?

⮚ Yra daugybė teisinių verslo formų: socialinio

verslo įmonėms, pavyzdžiui, ne pelno
siekiančios organizacijos, tokios kaip

asociacijos, fondai, įstaigos, kooperatyvai,
akcijų bendrovės ir kt.

• Sarah Stevenson iš Plimuto universiteto

šiame vaizdo įraše pasakoja apie įvairius
socialinio verslo įmonių teisinius modelius ir

valdymą.

Reikėtų žinoti!

https://www.youtube.com/watch?v=2Wirn3ZAqAY


Teisinės formos

Lietuvoje socialinio verslo įmonė 
konkrečios teisinės formos neturi

Daugiau skaitykite čia

⮚ Jeigu yra tokia galimybė,
būtinai kreipkitės į specialistus
teisinės pagalbos dėl
konkrečiai Jūsų situacijos ir
verslo srities.

⮚ Prisiminkite, kad nuo teisinės
verslo formos priklauso pelno
paskirstymas nariams, prieiga
prie tam tikrų lėšų ir veiklos
srities tinkamumas.Daugiau informacijos apie 

įvairias teisines formas 

galite perskaityti: European 

Commission: 2015, p. 42

https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/socialinis-verslas/


Valdyba ir kasdienė vadyba

Valdymo taryba
⮚ Prižiūri vadovybę
⮚ Ilgalaikiai sprendimai

Administracinė 
valdyba

⮚ Kasdienės operacijos
⮚ Tvarus valdymas

Informacija
Patvirtinimas

Kontrolė

Nurodymai

Informacija

Ataskaitos

Diskusijos

Valdybos struktūros užtikrina organizacijos

misiją:

⮚ tenkina įvairių suinteresuotųjų šalių

poreikius

⮚ stebi, kaip laikomasi politikos ir taisyklių

⮚ suteikia teisėtumą, atskaitomybę ir

skaidrumą visoms suinteresuotosioms

šalims

⮚ suteikia pagrindą atsakingam sprendimų

priėmimui ir apsaugo investuotojus



Valdyba ir kasdienė vadyba – kam to reikia?

⮚Valdyba paprastai dalyvauja priežiūros
ir strateginio planavimo, sprendimų
priėmimo ir finansų planavimo srityse

⮚Ji stebi kasdienę vadybą ir teikia jai
strategines konsultacijas

⮚Valdyba yra atsakinga už socialinio
verslo įmonių įstatų, pagrindinių politikos
sričių rinkinio, apibūdinančio socialinio
verslo misiją, vertybes, viziją, struktūrą,
kūrimą. Valdyba kuria ir tvirtina
pagrindinę verslo politiką.

⮚ Kasdienė vadyba dažniausiai rūpinasi
kasdieninėmis operacijomis

⮚ Palaiko ir įgyvendina valdybos tikslus ir
vertybes

⮚ Perduoda valdybos sprendimus
darbuotojams / praktikantams / savanoriams

⮚ Yra atsakinga už tokius procesus kaip
naujų darbuotojų / savanorių darbo interviu,
samdymą, mokymus ir išlaikymą

⮚ Turi turėti gerus motyvacinius įgūdžius
(norint motyvuoti aplinkinius bei sukurti gerą
darbo aplinką), taip pat mokymų įgūdžius,
finansinius įgūdžius, problemų sprendimo
įgūdžius ir kt.



Suinteresuotų šalių 
integravimas į valdymo 
struktūras

Socialinio verslo įmonės suinteresuotosios šalys:

Paprastai valdymo struktūrose akcentuojamas daugelio

iš suinteresuotųjų šalių dalyvavimas.

⮚ Suinteresuotas asmuo yra bet kuris asmuo, kuris

domisi konkrečia socialinio verslo įmone ar yra jos

paveiktas.

Esminiai klausimai, kuriuos galite sau užduoti:

✔ Kas yra Jūsų suinteresuotieji asmenys?

✔ Kaip Jūsų socialinio verslo įmonė juos paveiks ir

kaip galite sulaukti jų atsiliepimų apie Jūsų

socialinio verslo įmonės veiklą?

Tai, kaip suinteresuotosios šalys taps valdybos nariais,

priklauso nuo socialinio verslo įmonės teisinių ir

valdymo formų.

Vokietijoje registruotų asociacijų atveju suinteresuotų

šalių vaidmuo yra iš anksto nustatytas teisiškai.

Darbuotojai

Valdybos 
nariai ir 

direktoriai

Naudos 
gavėjai

Klientai / 
galutiniai 
vartotojai

PartneriaiSavanoriai

Rėmėjai

Vietos 
valdžia

Vietos 
bendruomenė



Valdybos struktūra: valdybos komiteto nauda

Valdybos turėjimas paprastai nėra teisinis reikalavimas
daugeliui socialinio verslo įmonių valdymo ir teisinių
modelių, išskyrus asociacijas (Vereine) Vokietijoje, įskaitant
vykdomąjį komitetą / direktorių tarybas, Visuotinį susirinkimą
(VS) ir atskirus narius.

Nors Visuotinis susirinkimas yra valdymo organas,
nustatantis tikslus, vykdomasis komitetas yra atsakingas už
asociacijos valdymą ir tikslų įgyvendinimą.

Pagal Schöning ir kt. (2012, p.4)
valdybos komitetas gali padėti:

⮚teikiant stateginę pagalbą ir patirtį

⮚teikiant prieigą prie reikiamų
profesinių kontaktų

⮚užtikrinat viziją ir kapitalo
išlaikymą

⮚Patikinant išorines 
suinteresuotąsias šalis, kad įmonė 
vadovaujama atsakingai ir tinkamai

Daugiau informacijos apie 
komitetų veiklą socialinio 

verslo įmonėse skaitykite čia, o 
apie komitetų tipus ir jų 

užduotis galite perskaityti 
Schöning et al. (2012)

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Governance_Social_Enterprises_2106_light.pdf


Valdyba ir iššūkiai

Anot Spear ir kt. (2009) ir Defourney ir kt. (2014) kalbant apie valdymą ir socialinio
verslo įmones, atrodo, kad savanoriškos, bendruomeninės ir kitos ne pelno siekiančios
organizacijos, siekdamos išlaikyti savo tvarumą, susiduria su daugeliu bendrų valdymo
iššūkių. Šie iššūkiai dažniausiai yra susiję su:

⮚ komiteto naryste, 

⮚ sprendimų priėmimo procesu, 

⮚ vykdomojo komiteto dydžiu ir autonomija.

Kitos tipinės valdybos problemos ir iššūkiai: 

⮚ komitetų vaidmenys, paskyrimai į juos,

⮚ santykiai su vadovybe ar darbuotojais, 

⮚ santykiai su suinteresuotomis šalimis ir finansuotojais, 

⮚ balanso tarp socialinių ir verslo tikslų išlaikymas, 

⮚ mokymasis ir tobulėjimas, 

⮚ narių santykiai, 

⮚ reglamentavimas ir atskaitomybė,

⮚ galimybė gauti valdybos pagalbą,

⮚ patarimai ir mokymai,

⮚ nuostatų spragos.

Geras 
valdymas



Vykdomojo komiteto schema:

Atvejo analizė: Freiburgo miesto draugai –
Isfahanas e.V.

„The Friends of Freiburg – Isfahan e.V.“
yra registruota asociacija, kurios tikslas –
atgaivinti Freiburgo (Vokietija) ir Isfahano 

(Iranas) draugystę visais įmanomais 
lygiais. Pasiūlymų spektras svyruoja nuo 
kultūros ir sporto iki medicinos sričių bei 

daugybės kitų užsiėmimų.

Asociacija apima suinteresuotąsias šalis, 
kurias sudaro vykdomasis komitetas ir daugiau 

nei 200 narių iš Vokietijos ir Irano.

Pagrindinė personalo komanda yra orientuota į 
narių palaikymą, operacijas ir projektų valdymo 

veiklą.

Skaitykite daugiau

1-asis ir 2-asis 
Valdybos 

pirmininkas (-ė)

1 Sekretorius

8 Valdybos 
nariai

2 Finansiniai 
auditoriai

1 Iždininkas

http://www.isfahan-freiburg.de/neue_hp/index.php/ueber-unss
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Tikslas: idealistinis tikslas, 
nesiekiantis pelno

Valdybos struktūros:  teisiškai iš anksto suformuluota 
asociacijos 

įstatuose/ nuostatuose.

Įstatuose, be kitų 
teisinių ir struktūrinių aspektų, 

turi būti ši informacija:

⮚ valdybos sudėtis, kuri yra atsakinga už vadovybės 
priežiūrą,

⮚ narystė, mokesčiai, 
⮚ informacija apie Visuotinio susirinkimo šaukimą,
⮚ priimtų nutarimų dokumentacija, 
⮚ lėšų panaudojimas likviduojant asocijaciją ir kt.

Kaip veikia „The 

Friends of Freiburg –

Isfahan e.V.“ 

valdybos struktūra 

ir vadyba
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Valdymo organai: Vykdomasis komitetas, Visuotinis susirinkimas (VS), atskiri 
nariai turi skirtingas užduotis, teises ir 
pareigas.

⮚Visuotinis susirinkimas: yra aukščiausias valdymo organas, asociacijos ir 
įstatymų       leidybos asamblėjos 
širdis.

Priima pagrindinius sprendimus dėl:
• pavyzdžiui, biudžeto paskirstymo klausimų, jei reikia, 
• rezoliucijų įstatų / nuostatų pakeitimų, 
• renkamos direktorių tarybos, 
• visuotinės valdymo teisės, 
• paleidžiamos direktorių tarybos / vykdomojo komiteto.

⮚Vykdomasis komitetas: yra asociacijos „galva“, vadovaujantis įstatais /nuostatais 
vykdo veiklą atsižvelgiant į narių 

interesus.
Vykdomojo komiteto užduotys:

• vadyba, įskaitant buhalteriją ir apskaitą,
• išorinis atstovavimas, viešieji ryšiai,
• narių išlaikymas,
• visuotinio susirinkimo rezoliucijų įgyvendinimas,
• narių mokesčių stebėjimas,
• atskaitomybės ataskaita ir kitų metų planavimas.

Demokratinis sprendimų priėmimas: asociacijas demokratiniais pagrindais valdo jų nariai
Organizacinė autonomija: asociacija yra valdoma jų narių

Kaip veikia „The 

Friends of Freiburg –

Isfahan e.V.“ 

valdybos struktūra ir 

vadyba



Kaip socialinio verslo įmonės valdo, stebi ir vertina savo valdymo 
struktūras – atvejo analizė

„Mes visada atliekame taip vadinamą plataus masto
stebėjimą, kai dirbame ties dideliais projektais, t. y. mes
atsižvelgiame į projekto tikslus, kuriuos norime įgyvendinti,
užduodame sau klausimus, ar galime tai pasiekti, taip pat ilgą
laiką dirbame su SPSS analize, ji iš tiesų naudinga, nors ir
reikalauja didelių pastangų. Ką dar darome, jei norime surinkti
gal ne tiek daug, bet patikimos informacijos? Mes
organizuojame taip vadinamą „tikslinės grupės analizę“, t. y.
kviečiame tikslinės grupės narius, užduodame jiems klausimus,
įvertiname atsakymus ir tada gautus rezultatus
ekstrapoliuojame visai tikslinei grupei.“ (Interviu su MATI E.V,
p.10)



Veiksminga socialinio verslo įmonės vadyba

Tinkamus 
žmones

Finansus

Operacijas

Verslo vadyba reiškia: Valdyti



Operacijų vadyba

• Kartu su savo darbuotojais / savanoriais
sukurkite jiems aiškias struktūras ir
komunikaciją

• Jeigu reikia, paruoškite savo darbuotojams
darbo vadovą ir mokymųpaketus

• Svarbu, kad stebėtumėte savo išlaidas
naudodamiesi stebėjimo priemonėmis ir verslo
planu

• Socialinio verslo įmonėje, ypač kuomet ji
apima skirtingas šalis, turinčias skirtingą
kultūrą ir mentalitetą, svarbu žinoti, kaip veikia
jų rinka ir kas atitinka visuomenės norus, kad
būtų išvengta nesusipratimų ar socialinio
verslo įmonės uždarymo.



Operacijų vadyba – iššūkiai (atvejo analizė)

„Kliūtys vietos lygmeniu yra, pavyzdžiui, administraciniai vyriausybės reikalavimai,
NVO nebūtinai yra labai laukiamos daugelyje šalių, taip pat ir besivystančiose
šalyse, kadangi jos yra pilietinės visuomenės valios išraiška, o valstybė visada
siekia, kad tai būtų bent kiek nuo jos priklausoma, kontroliujama, nes NVO
natūraliai nori kontroliuoti ir kadangi šios nevyriausybinės organizacijos tiesiogiai
paliečia žaizdas, dalykus, kurie šioje valstybėje, Bangladeše, neveikia, nepotizmą,
korupciją, net ir daugelį neturtingiesiems skirtų valstybės programų, kurios, deja,
neveikia, nepasiekia vargšų. Valstybė nenori viso to girdėti. Yra begalė įvairių
valdžios institucijų, kurios apsunkina NVO darbą, net jei jos nėra įregistruotos.
Norint tai padaryti, reikia kovoti, eiti nesibaigiančiu tuneliu. Tai reikalauja
daugybės valandų darbo iš administracijos darbuotojų ir yra labai sudėtingas
procesas. Tuomet Jūs turite įsitikinti, kad išvengėte pinigų reketo, neteisėtų pinigų
įplaukų iš tam tikrų valdžios institucijų. Ir tai yra tiesiog įžvalgumo klausimas, Jūs
visada turite įsitikinti, kad esate tinkamoje vietoje ir nepatekote netinkamų vietų
radarą, ir Jūs pastoviai laviruojate, bandydami nepaslysti, šį gebėjimą privalote
išsiugdyti, mano vyras, pavyzdžiui, tą labai gerai moka.“(MATI eV, p. 20)



Finansų vadyba
Socialinio verslo įmonė dažniausiai yra palaikoma dėka savanoriško darbo ir aukojimo, taip

pat teikiant įvairias paraiškas finansavimui.

⮚ „Mes finansuojame savo renginius, pirmiausia, iš narystės mokesčio, taip pat aukomis

žmonių, kurie mus reguliariai remia, arba galime kreiptis dėl tam tikrų projektų finansavimo,

pavyzdžiui, į miesto savivaldybę“ (Vokietijos ir Vengrijos asociacija Miunsteris eV, p. 5).

Finansavimas yra dažna problema, su kuria susiduria socialinio verslo įmonės.

⮚„Visose ne pelno siekiančiose asociacijose susiduriama su pinigų klausimu, kartais Jūs

turite pakankamai pinigų, nes ką tik patvirtino Jūsų pateiktą paraišką arba gavote

pakankamai paaukotų pinigų, o kartais mes turime tiesiog kažkaip išgyventi, taigi, ar galime

vykdyti savo programą? Todėl bent aš nemanyčiau, kad pinigai yra problema, tai tiesiog yra

socialinio verslo įmonių realybė, taip jau yra.“ (ebd, 6 p.)

Teisinio statuso ir nutarimų nebuvimas taip pat turi neigiamų pasekmių socialinio verslo

įmonėms:

⮚„Žinoma, yra iššūkių. Pirma, mes neturime jokio finansavimo. Nes nesame registruota

asociacija. [...] Mes kreipėmės dėl to, bet iki šiol dar nesame užregistruoti. Tai mums

trukdo, pavyzdžiui, norint rinkti aukas. […] Mes norime organizuoti projektus, bet neturime

tam lėšų. Nėra taip, kad mums reikėtų daug, bet mes išvis neturime pinigų veikloms

organizuoti.“ (Pro Venesuela, p. 8–9)



Finansų vadyba
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Būti tvariam – tai ieškoti fondų, kuriems galėtumėte pateikti
paraišką, rengti įvairius renginius, kurių metu galėtumėte gauti
aukas, taip pat užmegzti naudingus ryšius, pritraukti rėmėjus,
mokėti atlyginimus, sekti išlaidas ir atsakingai skirstyti lėšas:

⮚ „Pati organizacija iš savęs nėra tvari, norint išlaikyti
organizaciją, tokią kaip MATI gyvą, svarbu yra nuolatinis lėšų
rinkimas ir žmonių, kurie nuolat domisi MATI, pritraukimas, nes
jei visi rėmėjai nutrauktų savo finansavimą, tuomet MATI
nebeturėtų lėšų savo veiklai.“ (MATI eV, p. 18)

Taip pat svarbu yra ir nuolatinis palaikymas bei galimybė pasitarti
su verslo srities ekspertais ir iš jų gauti naudingų patarimų:

⮚ „Svarbu turėti, kas palaiko bei būti tinkamam šioje srityje. Kur
galėčiau gauti pinigų? Kur galiu kreiptis dėl finansavimo ir kaip
teisingai pateikti šias paraiškas? Tai yra nemažas iššūkis. Tačiau
tai tik vienas iš aspektų. Antrasis aspektas – reikia būti
matomu.“ (Friends Isfahan-Freiburg e.V, p. 9)

Biudžetas



Žmogiškųjų išteklių vadyba – motyvacijos ir entuziazmo esmė

1. Vadovavimo ir kasdienės vadybos įgūdžiai yra svarbūs bet kurioje
organizacijoje, o ypač socialinio verslo įmonėje, kuri priklauso nuo
savanoriško įnašo: narystės, finansinių aukų, dalyvavimo veiklose ir
savanoriško lyderių / darbuotojų / narių darbo.

2. Kadangi dauguma socialinio verslo įmonių dirba savanoriškai, svarbu
žinoti, kaip subalansuoti aktyvių ir mažiau aktyvių narių pareigas.

3. Kadangi už šio verslo modelio slypi ne piniginiai siekiai, o tam tikrų
socialinių, žmogiškųjų, aplinkos ir ekonominių tikslų įgyvendinimas,
svarbu nustatyti dalyvavimo ribas ir gauti atlyginimą už atliktą darbą,
ypač kai dirbama pilną darbo dieną.

4. Motyvacija ir entuziazmas yra būtini, nes labai dažnai tokio tipo
verslas siejamas su visišku atsidavimu. Čia svarbu jį sumažinti ir
sukurti savo „darbo vietą“.

5. Turėkite aiškią struktūrą ir nustatykite ribas, siekiant išvengti
konfliktų ir valdžios nesutarimų tarp narių.

„Bet kokiu atveju yra taip, kad vienas taip sako, kitas kitaip. Ką
tokiais atvejais daryti, ar mano nuomonė yra teisinga, ar Jūsų?
Taip, žinoma, nutinka asociacijose: kai kurie taip tikrina savo
poziciją – arba mato tai kaip galimybę užimti tam tikrą poziciją.
Todėl pirmiausia turite šiek susipažinti su naujais žmonėmis,
pristatyti įmonės struktūrą, visą laiką juos stebėti. Pradžioje
buvo keletas konfliktų. Konfliktai asociacijos viduje, net
direktorių taryboje. Taip pat kai kurie net pasijuto įskaudinti ir
pan. Buvo ir moterų, ir vyrų. Taip pat buvo keletas moterų,
kurios jautėsi užguitos vyrų ir pan. Tai išsprendėme lengvai - ir,
be abejo, buvo keletas žmonių, kurie išėjo. Net ir iki šiol man
išlieka svarbu kilus konfliktui ar ginčui, stengtis, kad neliktų
randų ir žaizdų“ (Friends Isfahan-Freiburg eV, 5 p.)



Operacijų ir žmogiškųjų išteklių vadyba – iššūkiai: rizika atiduoti per daug 
jėgų

Savanoriškas darbas yra savęs atidavimas kitiems, 
todėl itin svarbu nustatyti jo ribas:

⮚ „Bet, deja, kaip ir sakiau, negavome lėšų. Štai

kodėl mums buvo labai sunku viską padaryti
savanoriškai, ypač kai tai didelis projektas,
pavyzdžiui, ši konferencija, žinoma, mes rašome

paraiškas, dėl kurių gauname lėšų, šiuo metu tai
nėra didelė problema, bet yra materialinės išlaidos,

tai reiškia kelionės išlaidos, nakvynės ir pan. Ir
kažkas turi atlikti šį darbą. Pinigų už šį
įsipareigojimą ir pasiruošimo laiką negauname.

Tai reiškia, kad tai mūsų pačių įsipareigojimas
parengti tuos didelius projektus net ir tada, kai jau

nebelieka jėgų. Tačiau tai jau nelabai veikia,
pastaruoju metu pastebėjau, kad vis mažiau
žmonių turi laiko savanoriškam darbui.“(Moterų
teisininkės be sienų, p. 6–7)

Socialinis

EkonominisAplinkosauginis

Tvaru
s

Perspektyvus

Pakeliamas Nešališkas



Operacijų ir žmogiškųjų išteklių vadyba – iššūkiai: rizika atiduoti per daug 
jėgų / būti „orkestro dirigentu“

⮚„Dirbant iš namų išmokau būti puikiai organizuota,
kas yra labai labai naudinga. Gebu planuoti, numatyti
tam tikras galimybes, panaudoti skirtingų sričių žinias.
Būtent tai, kad nesu įdarbinta jokioje įmonėje ir pati
galiu valdyti savo laiką, leidžia man tai pasiekti.
Tuomet galiu nebijoti susidurti ir su kitokia kultūra
bei prarasti entuziazmą. Tačiau visa tai būtų
neįmanoma be mane supančių žmonių. Iš pradžių jų
buvo nedaug, bet skaičius nuolat, po truputį, po truputį
augo. Dabar yra daugybė moterų, kurios man padeda.
Didelė, sakyčiau, tikrai didelė bendruomenė. Aš
mėgstu sakyti, kad esu tarsi orkestro vadovė, kuri
priima visus sprendimus, tačiau negalėtų nieko
pasiekti be choro pagalbos.“(Guldusi / Vokietijos ir
Afganistano iniciatyva, p. 6–7)

Savanorių / bendruomenės parama ir
abipusis pasitikėjimas yra svarbus socialinio
verslo įmonės tvarumo aspektas, susijęs su
motyvacija, laiko lankstumu, finansiniu
užtikrintumu ir entuziazmo palaikymu:

Planavimas
Reikalavimai

Ištekliai

StrategijaGamybaKontrolė

Efektyvumas
Kaina

Sukurti

Stebėjimas

Valdymas
Operacijos

Indėlis
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Žmogiškųjų išteklių vadyba ir tinkama atranka – naudinga informacija

Kadangi gali kilti įvairių konfliktų, svarbu perduoti įgaliojimus,
kai tik tai įmanoma, taip leidžiant turėti aiškias priimtų
sprendimų atskaitomybės linijas.

⮚Ar į tai yra įtraukta Jūsų vadovybė? Strategiškai geriausia ją
įtraukti.

⮚Sukurkite valdybos komiteto padalinius, kurie rūpintųsi
personalu, finansais, rinkodara ir kt.

⮚Socialinio verslo įmonei plečiantis peržiūrėkite valdymo
struktūrą.

⮚„Žinoma, buvo sunkumų. Tai tokie maži nesusipratimai,
iškylantys susibūrus grupei, kurią sudaro daugybė asmenų, todėl
pirmiausia reikia sukurti įmonės struktūrą. Deja, iš tiesų ir yra
taip, kaip sakoma šioje iraniečių patarlėje: „Kai penki iraniečiai
sėdi kartu yra šešios nuomonės“ (Friends Isfahan-Freiburg eV,
p. 5).



Žmogiškųjų išteklių vadyba ir tinkama atranka: įgūdžiai ir gebėjimai

Verslininkės anksčiau išvardijo šiuos reikalingus
įgūdžius ir gebėjimus:

✔Empatija, lankstumas ir motyvaciniai įgūdžiai,
gebėjimas bendrauti su skirtingomis asmenybėmis yra
tokie pat svarbūs kaip gebėjimas kasdien vadovauti
(būti „orkestro vadove“) ir įkvėpti žmones įmonės
mastu.

✔Jūsų šeima, bendraamžiai, draugai, įvairūs
kontaktai, rėmėjai gali Jums suteikti vertingus
patarimus ir konsultuoti, jie yra ypač vertingi
socialinio verslumo srityje, kuris grindžiamas
savanorišku darbu.

✔Taip pat labai svarbu suteikti darbuotojams /
savanoriams / nariams / suinteresuotosioms šalims
galimybę priimti sprendimus, tai padės priimti
tinkamus sprendimus bei palaikys jų entuziazmą.

Naudinga informacija!
Suformuokite stiprią komandą / tarpusavio
ryšius

⮚ Kaip jau minėta, stiprios komandos
suformavimas, tarpusavio ryšių kūrimas ir
tinkamų žmonių su reikiamais įgūdžiais
paieška yra esminiai aspektai vadovaujant
asmeniniam verslui / socialinio verslo
įmonei.

Priemonės socialinio verslo įmonės tvarumui
palaikyti

⮚ Vystant verslą neapsieisite be verslo plano,
įvairių užduočių bei tvarkaraščių, kuriuose
galite fiksuoti savo ateities planus. Viskas
nuolat keičiasi, todėl taip pat būtina ir
pažangos apžvalgos sistema.



Žmogiškųjų išteklių vadyba ir tinkama atranka: bendravimo kūrimas

Kaip jau pastebėjote, svarbu, kad informacija būtų
sklandžiai perduodama darbuotojams / savanoriams ir
sprendimus priimantiems asmenims. Norint, kad niekas
nesijaustų atstumtas, kadangi žmonės bendrauja
skirtingais būdais, reikia rasti įtraukiantį, tinkamą būdą,
pvz., komandos susitikimai, atmintinės, skelbimų lentos,
individualūs susitikimai ir pan.

Demokratinėje valdymo struktūroje, pavyzdžiui,
asociacijose, lengvai gali kilti konfliktų, kuomet struktūra
ir narių vaidmenys nėra tiksliai apibrėžti.

Socialinio verslo įmonės verslo kultūrą dažniausiai derina
su kultūros pokyčiais – toks balansavimas gali būti keblus.
Taigi, remtis teisingomis vertybėmis ir jausmais yra labai
svarbu. Komandos atsidavimas taip pat priklauso nuo
socialinio verslo įmonės tikslų ir gebėjimo keistis.

Socialinio verslo įmonė taip pat prisideda prie politikos ir kultūros 
kitimo:

⮚„Esant tokiai asociacijai turime galimybę ne tik laimėti ir ką nors
gauti, bet ir duoti, tai rodo mano patirtis, ši asociacija leidžia ne tik
keistis žiniomis, bet ir įgyti patirties, kuri yra itin svarbi. Aš esu
dvylikos teisininkų delegacijos narė nuo 2015 metų. Mes buvome
Meksikoje. Meksikos Guerrero valstijoje, kuri yra skurdžiausia šalies
valstija, kur moterys yra engiamos, t. y. prievartaujamos, taip pat
siekiama etninio išvalymo. Iš kitos pusės – vietovės, kurias
investuotojai net nesvarstydami nori išvalyti nuo čiabuvių, o viskas
prasideda nuo moterų. Moterys patiria smurtą, yra prievartaujamos
arba tiesiog pradingsta. Taigi, mūsų tarptautinių teisininkų grupė
nusprendė tai paviešinti. Tiesiog atkreipti dėmesį į problemą – mes
gal ir negalime jos išspręsti vietos mastu, bet galime parodyti
pasauliui, taip ir padarėme Meksikoje. Taigi, aš noriu, kad asociacija
ir jos darbas turėtų įtakos moters padėčiai bendruomenėje bei
formuojamai politikai.“ (Female lawyers without boarders, p. 8-9)
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Sarah Stevenson apie tai, kaip stebėti ir 
vertinti socialinio verslo įmones

Sarah Stevenson apie socialinio verslo 
įmonių suinteresuotąsias šalis

Naudingos vaizdo įrašų nuorodos
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Naudingos vaizdo įrašų nuorodos

Šiame vaizdo įraše Karen Lynch, „Belu water“ generalinė direktorė, 
teikia naudingus patarimus, kaip sukurti tvirtą prekės ženklą bei 
kaip patekti į vartotojų rinką kaip socialinio verslo įmonei
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