
Socialinis verslas: 
aktuali informacija ir 

nuorodos



Vilniaus kolegija, bendradarbiaudama su Lietuvos socialinių 
inovacijų klasteriu, Mykolo Romerio universitetu, Šiaulių 
valstybine kolegija, Lietuvos aklųjų biblioteka ir į socialines 
inovacijas orientuotais socialiniais partneriais, 2022 m. 
įgyvendino Valstybinio studijų fondo finansuotą projektą 
„Studentai kuria socialines inovacijas: kūrybinių gebėjimų 
ugdymas taikant „Creative Platform“ metodiką“. 

Įgyvendinant projektą, studentai aplankė šias organizacijas ir 
sprendė jų pateiktus socialinio verslo iššūkius: 

• UAB „Western Union Processing Lithuania“
• UAB „DHL Logistics“
• VšĮ „Šiandien yra vakar“
• MB „Pirmas blynas“
• Lietuvos socialinių inovacijų klasteris
• Lietuvos aklųjų biblioteka (Neskaitymo festivalis)
• UAB „Vilniaus vandenys“
• „Gamybos inovacijų slėnis“

Taip pat projekto dalyviai išklausė nuotolines paskaitas apie 
socialinį verslą, dalyvavo komandų formavimo 
užsiėmimuose ir kūrybiškumo stovyklose – taikant unikalią 
danų mokslininkų sukurtą „Creative Platform“ metodiką, 
sugeneruota daugiau kaip 40 inovatyvių sprendimų 
organizacijų iššūkiams spręsti.  

Kviečiame susipažinti su studentų ir projektą įgyvendinusios 
darbo grupės atrinkta aktualia informacija apie socialinį 
verslą. 

http://neskaitymofestivalis.lt/
https://vvf.viko.lt/studijos/studiju-programos/kurybiskumas-ir-verslo-inovacijos-anglu-k/


Kas yra socialinis verslas? 

Socialinis verslas – tai verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant 
rinkos mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su socialiniais 
tikslais ir prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei 
viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis, 
taikomos socialinės inovacijos. Vaizdo įrašas apie socialinio 
verslo koncepciją. 

Tarptautiniai pavyzdžiai ir įžvalgos apie socialinio 
verslo svarbą ir vystymą TED Talks vaizdo 
įrašuose: vaizdo įrašas 1, vaizdo įrašas 2. 

Europos Sąjungos tyrimus, rekomendacijas 
ir iniciatyvas socialinio verslo srityje rasite: 
Social economy and inclusive 
entrepreneurship - Employment, Social 
Affairs & Inclusion

https://www.esinvesticijos.lt/lt/video/kas-yra-socialinis-verslas
https://www.ted.com/talks/shaun_loney_how_social_enterprise_can_solve_our_most_costly_problems
https://www.ted.com/talks/jae_ho_jo_spotlight_the_solutions_of_social_issues
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en


Apie socialinių inovacijų akademiją

Akademija gali atvažiuoti ir į Tavo organizaciją! 
Susisiekite

Socialinių inovatorių akademija – tai Lietuvos socialinių 
inovacijų klasterio steigiamas neformalaus ugdymo tinklas, 
kurio tikslas – įgalinti būsimus inovatorius spręsti 
konkrečius, tam tikram regionui būdingus ir aktualius 
socialinius iššūkius. 

Socialinių inovacijų tinklo nariai –
Vilniaus kolegija, Vytauto Didžiojo 
universitetas, Mykolo Romerio 
universitetas, Marijampolės kolegija. 

Būsimieji inovatoriai palydimi nuo idėjos iki 
galutinio siektino rezultato – inovatyvaus 
socialinio sprendimo, kuriančio ilgalaikę 
vertę ir poveikį, realizavimo. 

http://www.lsik.lt/kontaktai/


Socialinė įdarbinimo agentūra dalinasi 

5 netikėtais socialinio verslo sėkmės 

pavyzdžiais.

Ar žinojai, kad Lietuvoje kasmet 
organizuojamas socialinio verslo 
forumas kviečia visus besidominčius 
socialinėmis inovacijos diskutuoti apie 
šio sektoriaus plėtros perspektyvas ir 
svarbą Lietuvos ekonomikai bei 
visuomenės iššūkių sprendimui? 
2020-2022 m. forumo vaizdo įrašas. 

Socialinio verslo pamokų scenarijai – tai 
7 pamokų scenarijai, kuriuos gali naudoti 
mokyklos ir mokytojai, pasiryžę į 
ekonomikos ir verslumo kursą įtraukti 
teorines ir praktines socialinio verslo 
modeliui skirtas pamokas: Socialinio 
verslo pamokų ciklo metodika

https://sopa.lt/wp-content/uploads/2017/12/Neringos-straipsnis.pdf
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/socialinis-verslas
https://socialinisverslas.lt/metodika-mokykloms/


Kaip matuoti poveikį? Vertės 

pasiūlymo kūrimas: ką turi žinoti 

socialinis verslininkas? Kaip 

socialinio verslo idėją paversti 

verslu? Mokymai socialiniams

verslams

VšĮ „Inovacijų agentūra“, siekdama 
Lietuvos socialinio verslo bendruomenę 
suburti į bendrą erdvę ir padėti jiems 
pamatuoti savo verslo socialinį poveikį bei 
stiprinti socialinio verslo vystymo 
kompetencijas, sukūrė socialinio verslo 
platformą, į kurią kviečiami užsiregistruoti 
socialiniai verslininkai bei visi, turintys 
socialinio verslo idėjų. 

Yra teigiančių, jog socialiniai verslininkai neina 
pramintais keliais, nes naujiems sprendimams reikia 
praminti naujus takus! Daugiau skaitykite čia: 
Socialiniai verslininkai – kas jie tokie?

https://www.facebook.com/socialinisverslas/videos/?ref=page_internal
https://socialinisverslas.inovacijuagentura.lt/ecosystem/
http://www.partneryste.org/wp-content/uploads/2016/10/Socialinio-verslo-gidas.pdf
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