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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



Turinys
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moterys iš etninių mažumų socialiniame versle 

1. Kodėl ir kaip Jūsų socialinio verslo įmonė gali būti

finansuojama?

2. Koks finansavimo būdas galimas Jūsų socialiniam verslui?

3. Viešasis finansavimas (vietinis, savivaldybių, regioninis,

nacionalinis finansavimas)
4. Privatus finansavimas (kompanijos, fondai, ir kt.)

5. Europinis finansavimas

6. Lėšų rinkimas

7. Sutelktinis finansavimas

8. Aukojimas
9. Apskaitos aspektai

10. Internetiniai sprendimai: platformos, žiniatinklio sprendimai,

socialinės medijos

11. Kaip sukurti komandą finansų valdymui

12. Kaip sukurti kūrybinę komandą
13. Sukurkite savo socialinio verslo įmonės viešinimui skirtą

vaizdo įrašą

14. Sukurkite savo socialinio verslo įmonės palaikymo

bendruomenę

15. Kaip įvertinti finansavimo veiklos poveikį



1. Kodėl ir kaip Jūsų socialinio verslo įmonė gali būti finansuojama?

Ar prasminga kalbėti apie investavimą į socialinio verslo įmonę? Pradėti verta nuo to, kad socialinis
verslas, išskyrus pradinį etapą, neturėtų būti nukreiptas į labdarą ar filantropiją. Viena pagrindinių savybių,
išskiriančių socialinio verslo įmones iš kitų trečiojo sektoriaus organizacijų, yra tai, kad socialinio verslo
organizacijos veikia siekdamos visuomenei naudingų tikslų (socialinių, visuomeninių ar aplinkosauginių) ir
nėra susikoncentravusios vien į pelno maksimizavimą. Socialinio verslo įmonės dažnai taiko novatoriškus
principus kuriant produktus arba paslaugas, taip pat dažnai įdarbina žmones iš labiausiai socialiai
pažeidžiamų grupių, todėl ženkliai prisideda prie socialinės sanglaudos didinimo, naujų darbo vietų kūrimo
ir socialinės nelygybės mažinimo. Pastebėtina, kad idėjiškai socialinį verslą sunku suprasti ir dar sunkiau
– kurti. Esmė nėra vien tik pelnas ar vien socialinis tobulėjimas. Pagrindas yra judviejų derinys, todėl, kai
jis sukuriamas, vadovas turi sugebėti išlaikyti balansą tarp šių dviejų veiksnių.
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Pastaraisiais metais buvo sukurta keletas naujų iniciatyvų ir finansavimo galimybių, įskaitant naujus modelius,

platformas, skirtas padidinti kapitalo prieinamumą socialinio verslo įmonėms Europoje.

Egzistuoja keletas socialinių bankų, veikiančių daugelyje ES šalių, daugiausia dėmesio skiriančių įmonėms,

kurios aiškiai orientuojasi į socialinės ir ekologinės vertės kūrimą. Europos Komisija yra labai suinteresuota
finansuoti socialines įmones, nes jos gali suteikti naudą vietos bendruomenėms ir visuomenės pažangai.

moterys iš etninių mažumų socialiniame versle
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Kuomet reikia užtikrinti savo idėjos, projekto ar
kaip mūsų aptariamu atveju – socialinio verslo
(įmonės) finansavimą, neretai daugelis žmonių
dėl finansinių lėšų kreipiasi visų pirma į šeimos
narius ar draugus. Tokio sprendimo pranašumas –
Jums nereikia atiduoti dalies potencialiems
investuotojams ir tokiu principu Jūs išlaikote
visišką verslo kontrolę.
Be to, yra daugybė kitų premijų ar dotacijų, į
kurias galima aplikuoti.
Pažvelkime į keletą pavyzdžių.

Daugiau skaitykite čia: 
#PlayEurope: HOW TO FINANCE YOUR BUSINESS

2. Koks finansavimo būdas galimas Jūsų 
socialiniam verslui?

https://www.playeurope-project.eu/guide/step-5/%23money
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3. Viešasis finansavimas (vietinis, savivaldybių, regioninis, nacionalinis finansavimas)

Jei iš tiesų norima pamatyti socialinius ir ekonominius pokyčius pasaulyje, reikia

pasinaudoti ir kuo labiau skatinti pelno ir ne pelno siekiančių organizacijų

partnerystės galimybes.

Per pastaruosius kelerius metus ES šalių

nacionalinės ir vietos vykdomosios valdžios

institucijos parodė susidomėjimą plėsti ir

stiprinti socialinę ekonomiką nacionaliniu

lygmeniu. Tikslas yra padėti socialiniams
verslams, socialiniams kooperatyvams ar

kitoms, ne pelno siekiančioms

organizacijoms.

Kaip? Visų pirma, suteikiant lengvatines

paskolas (angl. soft loans), kurių palūkanų
norma nesiekia rinkos kainos. Tai neretai

dar vadinama minkštuoju finansavimu.

Kartais lengvatinės paskolos suteikia kitų

nuolaidų skolininkams, pavyzdžiui, ilgus

grąžinimo laikotarpius ar atostogų
palūkanas, kai kuriais atvejais net

negrąžintinas įmokas.

Žiūrėkite video

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/Watch+the+video
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Kas gali finansuoti Jūsų startuolį?: Šeima,
draugai, „kvailiai“ (angl. FFF – Friends,
Family...Fools)
Tai yra bene labiausiai paplitęs socialinio verslo
įmonių finansavimo šaltinis dėl paprastumo ir
mažų laiko sąnaudų. Neigiama pusė yra ta, kad
tokiu būdu gavus finansavimą gali kilti
nenumatytų problemų, nes Trys F paprastai
neturi tinkamo supratimo apie rizikas, susijusias
su pinigų investavimu ar skolinimu.
Labai retai gera mintis yra maišyti asmeninius ir
profesinius santykius.. Skaitykite plačiau

4. Privatus finansavimas

Kitas būdas finansuoti savo socialinį verslo įmonę – dalyvauti

konkursuose. Yra keletas gerai žinomų socialinių inovacijų konkursų,
kuriuose nugalėtojai apdovanojami piniginiais prizais. Nors vien pergalė
negarantuoja sėkmės, konkursai gali būti puikus būdas pritraukti dėmesį,

įgauti pripažinimą, susipažinti su naujais žmonėmis ir galbūt kurti bendrus
projektus.

Pažvelkite į pagrindinius tarptautinius konkursus, kuriuose ieškoma
inovatyvių verslininkų, norinčių pakeisti pasaulį.

Šeima Draugai Kvailiai

https://www.forbes.com/sites/richwinley/2015/08/21/friends-family-fools-who-will-you-get-to-fund-your-startup/%232ca2a7cd3abb
https://www.bbva.com/en/major-international-contests-are-looking-for-entrepreneurs-who-want-to-change-the-world/
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moterys iš etninių mažumų socialiniame versle

Verslo angelų, suinteresuotų investuoti į socialinius

verslus, skaičius Europoje auga. Greta finansinės

paramos, jie siūlo patirtį ir patikimumą, o tai labai

svarbūs veiksniai šalies trečiojo sektoriaus vystymuisi

ir augimui.
Skatinant investicijas į socialinį verslumą svarbiausia

yra pakeisti supratimą, kad sektorius neturi

potencialių investuotojų. David Floyd, socialinio verslo

„Social Spider“ įkūrėjas, teigia: ,,daugelis mūsų

industrijos žmonių turi itin kritišką (ir teisingai) požiūrį į
vyraujantį kapitalizmą. Tačiau yra didžiulis skirtumas

tarp to, kas vyksta rinkoje įprastai, ir to, kas atsitinka,

kai pasirodo investuotojas – verslo angelas, dar

pradiniame etape siūlantis įmonei rizikos kapitalą,

kuris yra nepaprastai svarbus plėtrai, drauge
perduodantis ir savo žinias bei patirtį, o svarbiausia –

ko ypač reikia naujiems verslo subjektams – ir verslo
ryšius.“ Skaitykite plačiau

4. Privatus finansavimas (kompanijos, fondai, ir kt.)

Apskaičiuotas 2011-2018 m. bendras verslo angelų, aktyvių ankstyvosios stadijos

investicijose į matomas ir nematomas rinkas Europoje, skaičius. Šaltinis.

https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2013/sep/13/social-investment-angel-investors
https://www.statista.com/statistics/439247/business-angels-numbers-europe/
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Kas gali gauti ES finansavimą?

ES finansavimą gali gauti visų

tipų, bet kokio dydžio ir sektoriaus

įmonės, įskaitant pradedančius

verslininkus, startuolius, labai

mažas įmones, mažas ir vidutinio

dydžio korporacijas ir didesnius

verslus. Galimos plačios

finansavimo galimybės: verslo

paskolos, mikrofinansai,

garantijos ir rizikos kapitalas.

Kiekvienais metais ES remia

daugiau nei 200 000 įmonių.

Kaip tai veikia?

Sprendimą skirti ES finansavimą priima vietos finansų įstaigos, tokios kaip bankai, rizikos kapitalistai ar verslo angelai. ES

paramos dėka vietos finansinės institucijos gali skirti papildomą finansavimą verslui.

Tikslesnes finansavimo sąlygas – sumą, trukmę, palūkanų normas ir mokesčius – nustato šios finansinės institucijos.

Norėdami sužinoti daugiau, galite susisiekti su viena iš daugiau nei 1000 finansų įstaigų. Skaitykite plačiau

5. Europinis finansavimas

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=t8E6hq0swqy-tEEn9GQaS1n3MikMOkcMQ9j88D5zi90HW2TBI9ri!-1562859047?execution=e1s1&locale=en
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_en.htm%23shortcut-4


10

5. Europinis finansavimas

Europos Komisija teikia finansavimą projektams, susijusiems su užimtumu, 

socialiniais reikalais ir socialine įtrauktimi, pagal žemiau pateiktas programas.

Europos socialinis fondas (angl. European Social Fund (ESF). Fondas finansuoja projektus, skirtus padėti tobulinti įgūdžius ir darbo galimybes.

Daugiau apie ESF

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (angl. European Globalisation Adjustment Fund (EGF). Fondas padeda

žmonėms, netekusiems darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, vykstančių dėl globalizacijos, kuo greičiau sugrįžti į

darbo rinką. Plačiau apie EGF

Finansavimas 2021-2027. Komisija pasiūlė paprastesnį ir labiau integruotą Europos socialinį fondą (ESF+) ir persvarstytą Europos prisitaikymo 

prie globalizacijos padarinių fondą (EGF).

ES Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (angl. EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI). Programa yra ES lygmens
finansinė priemonė, kuria siekiama skatinti aukštą geros kokybės ir tvaraus užimtumo lygį, užtikrinti tinkamą ir pakankamą socialinę apsaugą,
kovoti su socialine atskirtimi ir skurdu ir gerinti darbo sąlygas. Plačiau apie EaSI

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (angl. Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD). Fondo pagalba

remiami ES šalių pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims teikimo veiksmai. Plačiau apie
FEAD

Socialinis dialogas (angl. Social dialogue). Komisija remia socialinio dialogo ir darbo santykių srities projektus tiek Europos, tiek nacionaliniu
lygmeniu, jeigu pastarieji projektai turi pakankamai stiprų tarptautinį ir (arba) europinį aspektą, skirdama lėšas pagal tris biudžeto išlaidų

kategorijas. Plačiau apie Socialinį dialogą

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9114&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en
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Lėšų rinkimas (angl. Fundraising)

yra finansinės paramos prašymo

procesas. Tai neretai yra

pagrindinis būdas daugumai ne

pelno siekiančių organizacijų
gauti pajamų savo organizacijos

misijai.

Lėšų rinkimas yra daug daugiau

nei tik pinigų prašymas. Tai taip
pat apima būdus remiamoms

organizacijoms užmegzti ryšius,

pritraukti fondinę paramą ir

naujus donorus (aukotojus).

(Verslo žodyno apibrėžimas)

6. Lėšų rinkimas Skirtingi lėšų rinkimo tipai

Tiesioginis bendrinis (angl. Direct generic). Tai paplitęs rinkimas, kuris

prasideda vien dėl socialinio verslo įmonės įvaizdžio. Šiuo atveju lemiamas

veiksnys yra socialinio verslo įvaizdis, užmezgantis pasitikėjimo santykius

su aukotoju (donoru), garantuojant, kad finansiniai ištekliai bus tinkamai

investuoti.

Tiesiogiai projektui (angl. Direct on project), kuomet aukotojas yra

motyvuotas aukoti tam tikram projektui.

Netiesiogiai projektui (angl. Indirect on project), kuomet yra funkcinis

tarpininkas (televizija, laikraštis, sutelktinio finansavimo platformos ir kt.),

kuris renka lėšas, kurios vėliau pagal konkretų projektą aukojamos

socialinio verslo įmonei. Šiuo atveju svarbus partnerių matomumo lygis.

Partnerystės pelningumas bus susijęs ne tik su partnerių žinomumu ir

šlove, bet ir labiausiai su įgyvendinamo projekto patrauklumu.

Netiesioginis bendrinis (angl. Indirect generic), tarpininkas lėšų rinkimą

socialinio verslo įmonei skatina neapibrėžtu būdu. Tokiu atveju tarpininkas,

siekdamas savo prekės ženklo naudingumą su socialiniu verslu turi

užtikrinti ilgalaikį partnerystės tęstinumą.

http://www.businessdictionary.com/definition/fundraising.html
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6. Lėšų rinkimas

2018 m. psichinės sveikatos labdaros organizacija
„Mind“ organizavo lėšų rinkimo kampaniją

„Crafternoon“, prašydama žmonių suorganizuoti

popietę, kurios metu susibūrę su draugais jie

užsiimtų rankdarbiais ar kitais pomėgiais ir rinktų
lėšas organizacijai, kuri kovoja siekdama užtikrinti,

kad niekam vienam nereikėtų susidurti su

psichinės sveikatos problemomis ar diskomfortu.

„Make-A-Wish“, ne pelno siekianti organizacija,
dalijasi visais vaizdo linkėjimais savo „YouTube“

kanale, visus patenkintus sergančių vaikų norus skelbia
savo svetainėje, taip pat dalijasi turiniu „Facebook“ ir

„Twitter“. Tai darydama „Make-A-Wish“ paskelbė savo

prekės ženklą internete, kad susidomėję asmenys

galėtų su šia organizacija bendrauti. Rezultatus galite

peržiūrėti čia.

„ALS“ – ne pelno siekiančios organizacijos

amiotrofinei šoninei sklerozei skirtas Ledinio kibiro

iššūkis (angl. The ALS Ice Bucket Challenge)

Vienas sėkmingiausių visų laikų socialinės

žiniasklaidos lėšų rinkimo projektų, pritraukęs
tūkstančius dalyvių, sulaukęs nacionalinės spaudos

dėmesio ir surinkęs milijonus JAV dolerių ALS

asociacijos svetainėje.

Pasaulio gamtos fondas (angl. World

Wildlife Fund): pradėjo nykstančių gyvūnų

veidukais (emoji) grįstą lėšų rinkimo kompaniją

šūkiu #endangeredemoji

WWF ragino visus palaikančiuosius dalintis
šūkiu savo „Twitter“, kuris savo ruožtu

užregistruodavo žmones paaukoti 10 pensų

(apie 14 centų) kiekvieną kartą, kai jie

paskelbdavo savo socialiniame tinkle vieną iš

nykstančių gyvūnų veiduką. Plačiau skaitykite
WWF svetainėje

https://www.mind.org.uk/get-involved/donate-or-fundraise/do-your-own-fundraising/crafternoon/
https://www.mind.org.uk/get-involved/donate-or-fundraise/do-your-own-fundraising/crafternoon/
https://www.mind.org.uk/get-involved/donate-or-fundraise/do-your-own-fundraising/crafternoon/
http://wish.org/about-us/making-a-difference/managing-funds
http://www.alsa.org/fight-als/ice-bucket-challenge.html
https://wwf.org/
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Sutelktinis finansavimas (angl. Crowdfunding) – metodas, kuomet daug asmenų individualiai skiria pinigų
(paprastai nedideles sumas) finansuoti projektui arba iniciatyvai. Lėšoms rinkti naudojami platūs tinklai žmonių,
informuotų naudojantis socialiniais tinklais ir specialios sutelktinio finansavimo interneto svetainės.
(Kembridžo žodynas)

7. Sutelktinis finansavimas

Pasitelkus sutelktinį finansavimą norima pasiekti
platesnį žmonių ratą naudojantis individualiais
iniciatyvos rėmėjų tinklais. Atskiri asmenys gali
sukurti savo pačių lėšų rinkimo svetaines ir apie
jas pranešti savo tinkluose (šeimos, draugų,
kolegų ir kt.), kad gautų reikalingą finansinę
paramą.

Kodėl sutelktinis finansavimas? Idėją paversti realybe. Simon 

Walker

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/crowdfunding
https://youtu.be/hIO0KH9JfsE
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7. Sutelktinis finansavimas

Kickstarter

„Kickstarter‘‘ yra globali sutelktinio finansavimo

internetu platforma, padedanti technologijų ir kitų

kūrybinių sričių pradedantiesiems verslininkams
finansuoti jų projektus prieš gaunant paskolas ar

renkant pinigus rizikos kapitalui.
Nuo įkūrimo 2009 m. buvo finansuota daugiau nei 182

000 projektų (pagal 2020 m. birželio mėn. duomenis) ir

jų finansavimui surinkta daugiau nei 5 mlrd. USD.
Potencialūs finansuotojai gali naršyti srityse nuo meno,

kino iki leidybos. Sužinokite daugiau

Indiegogo

„Indiegogo‘‘ vartotojai dažniausiai kuria technologinių

naujovių, kūrybinių darbų ir bendruomenės projektų
kampanijas. Sutelktinio finansavimo platforma veikia

panašiai kaip „Kickstarter“, išskyrus tai, kad neturi lėšų
rinkimo modelio „viskas arba nieko“. Sužinokite

daugiau

Patreon

„Patreon‘‘ – sutelktinio finansavimo platforma, veikianti

mėnesinio prenumeratos mokesčio principu. Ši

platforma, populiari tarp skaitmeninio turinio:
„YouTube“ tinklalaidžių, tinklaraščių kūrėjų. Rėmėjai už

prenumeruojamą turinį įvairias sumas įsipareigoja skirti
kas mėnesį, sistema jas automatiškai nuskaito pirmąją

mėnesio dieną. Rėmimo sumą galima didinti, mažinti,

atsisakyti atskiru veiksmu. Rėmėjai dažnai iš savo
remiamų kūrėjų mainais gauna kažką išskirtinio ar

anksčiau nei kiti jų gerbėjai. Paslauga geriausiai veikia
jei turiniu asmeninėje platformoje yra dalijamasi

reguliariai. Kitu atveju, jei kūrėjai neteikia turinio,

rėmėjai gali atšaukti savo prenumeratą. Sužinokite
daugiau

GoFundMe

„GoFundMe‘‘ yra Amerikos pelno siekianti sutelktinio

finansavimo platforma, leidžianti žmonėms kaupti

pinigus renginiams, pradedant gyvenimo įvykiais,
tokiais kaip šventės ir baigimai, baigiant tokiomis

sudėtingomis aplinkybėmis kaip nelaimingi atsitikimai ir
ligos. Sutelktinio finansavimo svetainė renka 2,9%

aptarnavimo mokestį ir 30 cnt už kiekvieną auką. Visos

surinktos lėšos priklauso Jums. Be to, tiems, kurie
gyvena JAV, netaikomas asmeninės kampanijos

finansavimo mokestis. Sužinokite daugiau

Causes

„Causes‘‘ yra didžiausia pasaulyje internetinė

kampanijos platforma, orientuota į socialinius,

politinius ir kultūrinius klausimus. Platforma suteikia
galimybę žmonėms, palaikantiems bendrą socialinę

problemą, kartu veikti. „Causes‘‘ gali pasigirti
daugiau nei 186 milijonais vartotojų 156 skirtingose

šalyse. Ši svetainė puikiai tinka ne pelno

organizacijoms, norinčioms sukurti rėmėjų
bendruomenę, neišleidžiant per daug pinigų ir

išteklių tinklaveikos kūrimui. Platforma vartotojams
yra nemokama. Sužinokite daugiau

CircleUp

„CircleUp‘‘ yra finansinių technologijų įmonė,

orientuota į vartojimo prekių startuolius. Investavimo

platforma siūlo teisingą tiek kapitalo, tiek kredito
finansavimą. Suteikia galimybę užmegzti tinklinius

ryšius su ekspertais, mažmenininkais ir verslininkais.
Taip pat, šios platformos pagalba galima komunikuoti

su akredituotais investuotojais, kurių grynoji vertė yra

ne mažesnė kaip 1 milijonas USD, o metinės
pajamos yra mažiausiai 200 000 USD. Kitos

privilegijos apima prieigą prie specialių kredito linijų ir
rinkos įžvalgų, naudojant „Helio“, nuosavą „CircleUp“

mokymosi technologiją, skirtą įmonių strategijoms

kurti. Sužinokite daugiau

https://www.kickstarter.com/
https://www.indiegogo.com/
https://www.patreon.com/
https://www.gofundme.com/
https://www.causes.com/
https://circleup.com/
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8. Aukojimas

Ar socialinio verslo įmonės gali priimti aukas?

Pažymima, kad aukos yra vienas iš būdų, kaip socialinio

verslo įmonė gali rinkti lėšas ar prekes savo veiklai vykdyti.

Auka gali būti teikiama pinigais, bet kokiu kitu turtu, įskaitant

pagamintas ar įsigytas prekes, taip pat parama gali būti
suteikta paslaugų pavidalu. Pažymėtina, kad tiems pelno

siekiantiems juridiniams asmenims (verslui), kurie aukoja

kooperatyvams, labdaros organizacijoms ar socialinio verslo

organizacijoms, o parama panaudojama siekiant įgyvendinti

visuomenei naudingus tikslus bei yra pasirašyta paramos
sutartis – gali būti taikomos pelno mokesčio lengvatos.

Aukos gali būti teikiamos grynaisiais pinigais arba turtu

(įskaitant nekilnojamąjį turtą) ir nėra įtrauktos į įmonės

mokestinės būklės apskaičiavimą, nes jos visada laikomos

nekomercinėmis pajamomis.
Įmokos, aukos, nario mokesčiai ir kitos panašios pajamos taip

pat laikomos pajamomis, gautomis iš nekomercinės veiklos.

Kita vertus, prekių tiekimas ir paslaugų teikimas už konkretų

mokestį yra laikoma komercinio pobūdžio veikla.
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8. Aukojimas

„Grąžink“ (angl. Give–Back) modeliai socialinio verslo įmonėms 
Kita nusistovėjusi aukų praktika yra „grąžink“: galimybė įmonėms paaukoti ir tokiu būdu prisidėti prie gerų darbų, o
socialinio verslo įmonėms gauti pagalbą. Pažvelkime į keletą sėkmingų „grąžink“ aukojimo modelių pavyzdžių:

„Pirk - vieną - duok – vieną“ (angl. Buy-One-Give-

One)

Tokio pobūdžio sandoriai turi daug skirtingų variantų,
tačiau idėja iš esmės yra ta pati: vartotojas perka

produktą, pavyzdžiui, batus, o įmonė tą patį daiktą
atiduoda nepalankioje padėtyje esantiems žmonėms.

„Twice as Warm“ teikia naujus žiemos aksesuarus žmonėms,

kuriems to reikia, per savo programą ,,Dėvėk vieną, duok vieną “.

Kai perkate jų kepures, pirštines ar šalikus, tas pats drabužis, kurį

įsigyjate, suteikiamas šeimoms ir asmenims, kurie negali jų įsigyti

ir gyvena Jūsų gyvenvietėje. Šaltinis

„Pirkite ir mes paaukosime“ (angl. Buy Some and

We’llDonate Some Money)

Vykdydami tokio tipo aukojimą, vartotojai perka

produktus, o socialinio verslo įmonės visą arba dalį pelno
skiria jų palaikomam tikslui.

„One World Play Project“ gamina neperduriamus „One World

Futbol“ ženklo futbolo kamuolius, kurie niekada nepraranda oro ir

jų nereikia pūsti. Perkant „One World Futbol“ kūrėjai 5% pirkimo

kainos paaukoja organizacijoms, padedančioms jaunuoliams,

kilusių iš palankių sąlygų neturinčių bendruomenių, įsitraukti į

sportines veiklas. Šaltinis

http://twiceaswarm.com/
http://twiceaswarm.com/
http://twiceaswarm.com/
https://designbycosmic.com/insights/articles/8-successful-give-back-models-for-social-enterprises
http://www.oneworldplayproject.com/
http://www.oneworldplayproject.com/
http://www.oneworldplayproject.com/
https://designbycosmic.com/insights/articles/8-successful-give-back-models-for-social-enterprises
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8. Aukojimas

„Tai yra Gemmos istorija. Jos sukurta socialinio verslo įmonė „CasaAfrica“ skirtingų įmonių aukotų prekių dėka 

siūlo maistą benamiams asmenims ir nepasiturinčioms šeimoms“.

Žiūrėkite video

https://youtu.be/1THRunYmvys
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9. Apskaitos aspektai

Pažymėtina, kad prieš planuojant ir sudarant biudžetą, privalu

gerai suprasti, kokius išteklius turite ir kaip juos susisteminti,

kad jie būtų nukreipiami ir naudojami remiantis racionalaus ir

sąmoningo pasirinkimo pagrindu.

Finansų pradžia – kuo labiau kasdieniniuose veiklos

procesuose įtraukti finansavimo vertinimo ir prognozavimo

planus. Tai suteikia atspirties tašką nustatant socialinio verslo

įmonės finansines sąnaudas ir prognozuojant išlaidas.

Išankstinis finansų planavimas yra būtinas, nes prireikus labai
sudėtinga per trumpą laikotarpį nustatyti ir užtikrinti saugią

finansinę alternatyvą.

Skaitykite plačiau apie savo socialinio verslo įmonės finansų planavimą ir 

valdymą

Džiaugiatės pradėdami socialinio verslo įmonę, bet

nežinote, kaip įveikti socialinio poveikio verslo
plano rašymą? Seminare, kurį veda Harvardo
verslo mokyklos (HBS) profesorius Allen

Grossman, pristatomi pagrindiniai socialinių įmonių
verslo plano elementai ir pateikiami praktiniai

būdai, kaip kurti savo verslą.

Žiūrėkite video

http://www.businesswestsussex.co.uk/storage/downloads/resource_factsheet6managingyourfinances_1450716901.pdf
https://youtu.be/YUP1pH9pjzQ
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9. Apskaitos aspektai

Finansų valdymas: socialinio verslo įmonė ir

pelnas

Toliau pateikiamas mažas praktinis vadovas, kaip

valdyti socialinio verslo įmonės finansus

Socialinio verslo priemonių rinkinys

Pozityvus verslas

Socialinės apskaitos sistema

Žiūrėkite video

https://socialenterprisetoolkit.ie/chapter-6-managing-finance/
https://www.youtube.com/watch?v=GGzpOEd1c-Y
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10. Internetiniai sprendimai: platformos, žiniatinklio sprendimai, socialinės medijos  

Socialinio verslo organizacijos turi puikių istorijų, nes
siekiant patenkinti socialinius poreikius, spręsti
įsisenėjusias socialines bei aplinkosaugines
problemas susiduriama su įvairiomis praktikomis.
Todėl svarbu pasinaudoti skirtingomis medijų
platformomis, galinčiomis įvairiais kanalais perteikti
informaciją apie Jūsų socialinio verslo įmonę.
Pagalvokite apie vieną socialinės medijos platformą,
kurioje tikslinė auditorija, į kurią apeliuojate,
praleidžia daugiausia laiko ir išsamiai pristatykite
savo veiklą.

Organizacijos socialinės medijos strategijos kūrimas

Ar Jūsų organizacija turi socialinės medijos strategiją? Jei ne,

Jūs toli gražu ne vienas. Nors socialinę mediją pasitelkia ir

plačiai taiko daugelis labdaros ir socialinio verslo

organizacijų, tačiau visgi daugelis neretai dar tobulina savo

strategijas arba tik svarsto, kaip geriausia pradėti. Skaitykite

plačiau

https://www.the-sse.org/resources/sustaining/developing-your-organisations-social-media-strategy/
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10. Internetiniai sprendimai: platformos, žiniatinklio sprendimai, socialinės medijos  

Socialinio verslo produkto marketingas:

Leah McPherson, „Cultivate London“ įkūrėja, dabar

– Socialinių verslininkų mokyklos (angl. The School

for Social Entrepreneurs SSE) tinklo vadovė

John T. Trigonis, knygos „Sutelktinis finansavimas filmų

kūrėjams: kelias į sėkmingą kino kampaniją (angl.

“Crowdfunding for Filmmakers: The Way to a Successful

Film Campaign”) autorius, parodys, kaip mes, žmonės,

prisidedame prie kol kas drąsiausio naujo pasaulio

kūrimo, taip pat jis pateiks keletą viešai neatskleistų

patarimų ir taktikų, įgalinančių Jus išskirti tą vieną dalyką,

kurį iš tiesų aistringai norite įgyvendinti ir galiausiai

paversti realybe.

https://youtu.be/tGb7bQKtA3o

Žiūrėkite video

about:blank
https://youtu.be/cfhA2syWMlk
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11. Kaip sukurti komandą finansų valdymui

Finansinio raštingumo stoka arba nebuvimas –

neretai įvardijama kaip viena iš svarbiausių kliūčių

kuriant ir plėtojant socialinio verslo įmones. Todėl

keletas finansinių instrumentų pristatomi per ES

užimtumo ir socialinių inovacijų programą
(EaSI) ir Europos strateginių investicijų fondą

(ESIF). Be to, EaSI techninė pagalba, kuri

anksčiau buvo skirta tik mikrokreditų teikėjams,

buvo išplėsta, siekiant apimti tikslinę paramą

socialinio verslo įmonių finansų tarpininkams.

Jei nesate finansinės apskaitos praktikai,

apsvarstykite savo ryšius ir pasitelkite srities

specialistus: buhalterę, finansų vadovą ar

konsultantą ir suburkite komandą.

Galite pasikliauti pažįstamu žmogumi arba, kaip
minėta anksčiau, pasitelkti paramą iš viešųjų ar

privačių organizacijų. Štai keletas pavyzdžių:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16913&langId=en
https://www.eif.org/news_centre/publications/efsi-equity-social-impact-leaflet.htm
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11. Kaip sukurti komandą finansų valdymui 

Steigiant socialinio verslo įmonę teks susidurti su daugybe

iššūkių ir priimti kritinius sprendimus. Kaip užtikrinti, kad

pasirinkote teisingai, norint pasiekti norimą poveikį? Dėl

šios priežasties šalia apskaitos profesionalų itin svarbu

turėti verslo praktiką, kuris pasiūlytų patarimus ir dalintųsi
savo patirtimi. Tokią pagalbą suteikia mentorius.

Socialinio verslo mentoriaus radimas (angl. Finding

Social Enterprise mentor)

Inspire2Enterprise – Jungtinės

Karalystės Nortamptono universiteto

(angl. University of Northampton)

teikiama patariamoji pagalba socialinio

verslo įmonėms nuo teisinės struktūros
iki verslo plėtros.

Help Available ̶ finansinė parama

labdaros ir socialinio verslo

organizacijoms.

Parama specifiškai sutelkta būtent į

organizacijų finansus, tačiau paramos
pasiūlymas yra formuojamas atsižvelgiant

į individualius organizacijos poreikius.

https://www.the-sse.org/resources/starting/finding-social-enterprise-mentor/
https://www.inspire2enterprise.org/
https://www.bvsc.org/news/help-available-financial-resilience-support-charities-and-social-enterprises-birmingham
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12. Kaip sukurti kūrybinę komandą

Kaip potencialūs nauji klientai Jus ras? Kaip

sustiprinsite klientų susidomėjimą produktu,

kurį bandote reklamuoti?

Skaitmeniniame pasaulyje akivaizdus

atspirties taškas yra internetinė svetainė. Jei

Jūsų biudžetas neleidžia pasitelkti

profesionalaus svetainių dizainerio, galite

pasinaudoti tokiomis pusiau mokamomis
„WordPress“ turinio valdymo sistemomis kaip

Squarespace ir Wix, teikiančiomis tinklalapių

kūrimo, talpinimo, tinklaraščių, elektroninės

komercijos paslaugas.

https://www.squarespace.com/?channel=pbr&subchannel=go&campaign=pbr-dr-go-eu-it-squarespace-e-bmm&subcampaign=(Squarespace-Exact_squarespace_e)&utm_source=google&utm_medium=pbr&utm_campaign=pbr-dr-go-eu-it-squarespace-e-bmm&utm_term=squarespace&gclid=Cj0KCQjwvIT5BRCqARIsAAwwD-REOT6pC3iqXh_A-sOLE9ZNGxOOAdvDiwbkhk86eD1aEv2MzkvOOcIaAiMGEALw_wcB
https://www.wix.com/
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moterys iš etninių mažumų socialiniame versle 

12. Kaip sukurti kūrybinę komandą

4 būdai, kaip padidinti savo matomumą

internete ir pritraukti daugiau klientų

Daugumai XXI a. klientų pirmoji pažintis su

verslu yra jo atradimas internete. Todėl
kiekvienas verslas turi aktyviai veikti

internete. Tai ne tik padidins Jūsų prekės

ženklo reputaciją, bet ir įtvirtins autoritetą.

Tokiu principu daugiau potencialių klientų

galės atrasti Jus ir Jūsų teikiamas paslaugas
ar produktus. Skaitykite plačiau

Esate internetiniame tinkle, todėl dabar atėjo laikas

pritraukti norimus klientus.

Žiūrėkite video

https://www.forbes.com/sites/johnrampton/2016/02/04/4-ways-to-grow-your-online-presence-and-find-more-customers/%234aca13bb3a92
https://youtu.be/fQ9RTyzc18I
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13. Sukurkite savo socialinio verslo įmonės viešinimui skirtą vaizdo įrašą

Jūsų pristatymas turi investuotojus informuoti apie tai, ką jie nori žinoti.

Jūsų tikslas yra pasitikėti savo verslu ir kompetentingai perteikti jo socialinį
poveikį ir naudą visuomenei.

Daugelis žmonių, prieš nuspręsdami dėl aukos asociacijai ar produktų
pirkimo, pirmiausia informaciją renka internete, o ne reklaminiame

marketinge. Jie nenori, kad kažkas jiems ką nors parduotų, todėl pelno
nesiekiančios organizacijos turėtų įprasti prie žinių apie savo auditoriją
stiprinimo, įsiklausyti, šviesti ir palaikyti dialogą.

Būtina būti atidiems šiuose aspektuose: kalbėdami apie bet kokį produktą,

iš vartotojo perspektyvos pažvelkite ir supraskite, kur ir kada prekė /
paslauga turėtų būti pateikta į rinką. Tai aktualu tiek socialinės problemos,
tiek ne pelno siekiančios organizacijos atveju. Būtina turėti aiškią misiją ir

ją aiškiai ištransliuoti. Pavyzdžiui, yra asociacijų, kurios neįsimenamos dėl
to, kad visuomenė negali susieti organizacijos su jos vykdoma veikla arba

dėl to, kad komunikacija nenuosekli, o pranešimai yra klaidinantys.

Todėl vaizdinis pasakojimas apie savo socialinio verslo įmonės istoriją,

misiją ir viltis gali būti vienas esminių sprendimų.

Žiūrėkite video

https://youtu.be/5NAT2cRkIPo
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13. Sukurkite savo socialinio verslo įmonės viešinimui skirtą vaizdo įrašą

Istorija gali būti pasakojama įvairaus amžiaus ir kultūrų žmonėms. Ji gali įkvėpti, pritraukti dėmesį ar

aprėpti kažką reikšmingo viso pasaulio žmonių gyvenimuose. Ne pelno siekiančios organizacijos,

norėdamos užmegzti ryšius su visuomene turi kuo daugiau ir platesniais tinklais pasakoti apie save.

Peržiūrėkite įkvėpiančias socialinių verslininkių istorijas YouTube kanale:

Žiūrėkite video Žiūrėkite video Žiūrėkite video

https://www.youtube.com/channel/UCkZM9BU1KG7sxs_SS4kcHFA/videos?view_as=subscriber
https://youtu.be/WtO0J25xjNQ
https://youtu.be/bDY3CDeZQ_Y
https://youtu.be/NQ5cabMjD14
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14. Sukurkite savo socialinio verslo įmonės palaikymo bendruomenę

Tinklai kaip bendradarbiavimo, mokymosi ir viešojo

intereso identifikavimo priemonė

Socialinio verslo įmonė turi charakteristikas, kurios gali

prisidėti prie socialinio kapitalo ir bendruomenės gerovės

formavimo.

Tinklų kūrimo pagalba galima kurti bendradarbiavimą tarp

privačių subjektų, kurie turi panašius socialinius tikslus, tokiu

principu didinant jų plėtros perspektyvas.

Ryšys tarp socialinio verslo įmonių ir bendruomenės gerovės

reiškia atvirą kelią, kuris atsižvelgiant į didėjantį socialinių

poreikių kompleksiškumą, viršija tradicinio verslo metodų ir

įprastinių lūkesčių nuostatas, todėl šių dienų kontekste

reikalingi inovatyvūs sprendimai.

Išteklių ir informacijos srautų judėjimo tarp verslo, sektorių ir vietos bendruomenių rezultatas – ne tik ekonominis, bet

vienareikšmiškai ir socialinis. Tai yra pasitikėjimo, bendradarbiavimo, metodikų ir inovatyvių rezultatų stiprinimo tose

paslaugų srityse, kurios atitinka bendruomenės poreikius svarba.

Nors iš pradžių bendruomenės kūrimas prasideda per panašių organizacijų tinklų kūrimą, tačiau prie socialinio kapitalo

kūrimo apvaliojo stalo diskusijų praktikų, seminarų metu iš tiesų prisideda platus spektras veikėjų, esančių už trečiojo

sektoriaus ribų, įskaitant politikos formuotojus ir tradicinį verslą.
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14. Sukurkite savo socialinio verslo įmonės palaikymo bendruomenę

Kaip bendradarbiavimas gali skatinti socialinius verslus?
Investicijų bankininkas James Maduekeh, socialinio verslo įmonės „Young Bright Minds Africa“,

teikiančio bendradarbiavimo platformą jauniesiems afrikiečiams, įkūrėjas, dalijasi įžvalgomis apie savo

naują projektą, kuris leis jauniems žmonėms internetu kurti investicijų ir taupymo klubą. Jis teigia, kad

bendradarbiavimas, tarpusavio tinklų kūrimas, ypač kuomet juos diegia jaunimas, turi didelę galią
realiems pokyčiams.

Žiūrėkite video

Socialinio verslo įmonės tinklų 
kūrimas

https://youtu.be/1c4YcOcAhWo
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15. Kaip įvertinti finansavimo veiklos poveikį

Pažymima, kad atsižvelgiant į Jūsų verslo

pobūdį, išmatuoti realų poveikį gali būti

sudėtinga. Neretai mes kalbame apie dalykus,

kurie dažnai nėra pamatuojami: kaip Jūs galite

įvertinti, pavyzdžiui, psichinės sveikatos

pagerėjimą? Tačiau svarbu, kad bendrinė

informacija apie poveikį galėtų padėti nustatyti,

ar Jūsų verslas yra efektyvus, ir, jei ne, padėti

išskirti aspektus, ką reikia keisti. Jei gaunate

teigiamus rezultatus, tai puiki galimybė visų

pirma – pritraukti naujus investuotojus, antra –

marketingo vystymui, nes tai įrodo, kad Jūsų

idėja realiai veikia.

Kaip tai padaryti? Poveikio matavimo esmė yra

nustatyti ir užmegzti ryšius su itin svarbiais

suinteresuotais (angl. stakeholder) subjektais.

Apžvalga apie socialinio verslo politikos poveikio nustatymą

socialiniam verslumui didinti. Skaitykite plačiau

https://www.oecd.org/employment/leed/Policy-brief-Scaling-up-social-enterprises-EN.pdf
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15. Kaip įvertinti finansavimo veiklos poveikį

Jūs tikriausiai girdėjote įmonių teiginius: „Mes darome socialinį poveikį“. Arba

vartotojus sakant: „Man labiau patinka pirkti iš kompanijų, kurios vykdo

pokyčius visuomenėje“... bet ką tai reiškia? Kaip iš tiesų galima daryti socialinį

poveikį? Ir svarbiausia, kaip realiai galima šį poveikį įvertinti?

Žiūrėkite video

•1
•Planavimo poveikis

• per strategiją

•2
•Stebėsenos poveikis
• programos tobulinimas

•3
•Vertinimo poveikis

• socialinės vertės (angl. social  value) pagrindimas

•4
•Įvertinimo poveikis

• išsamus įmonės veiklos teisinis ir finansinis patikrinimas

https://youtu.be/KDCYc_0h13g


Partneriai
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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/


Šaltinių sąrašas
https://www.playeurope-project.eu/guide/step-5/#money

https://www.youtube.com/watch?v=mx9MEuxoWn0&feature=youtu.be

https://www.forbes.com/sites/richwinley/2015/08/21/friends-family-fools-who-will-you-get-to-fund-your-startup/#2ca2a7cd3abb
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