
Socialinio verslumo plėtra Lietuvoje : 

socialinių įmonių kūrimo(si) prielaidos, 

sąlygos ir galimybės 

Projekto paskirtis -  padėti UAB " Verslo valdymo technologijų grupė" pasitelkti inovatyvius 

vadybinius sprendimus savo veikloje tobulinant veiklą, t.y. įmonė pageidauja tobulinti savo veiklą 

ieškodama platesnio klientų rato tam, kad galėtų pasiūlyti savo teikiamas verslo kūrimo ir valdymo 

konsultacines paslaugas. 

Projekto tikslas -ištirti socialinio verslumo plėtros tendencijas, įvertinus socialinių įmonių 

kūrimo(si) prielaidas, sąlygas ir galimybes Lietuvoje, ir pasiūlyti tokių įmonių kūrimo(si) scenarijus. 

Projekto uždaviniai –  

1) atlikti socialinio verslumo ir socialinių įmonių kūrimosi prielaidų analizę ES ir Lietuvoje; 

2) įvertinti bendrą socialinio verslo ir socialinių įmonių kūrimo(si) situaciją Lietuvoje; 

3) atlikti palyginamąją analizę, susijusią su socialinių įmonių kūrimo(si) Lietuvoje situacija ir 

sąlygomis ir analogiškomis sąlygomis kitose ES šalyse, siekiant surasti gerosios praktikos pavyzdžių 

ir sėkmingų tokio verslo vystymo scenarijų; 

4) įvertinti galimybes ir sąlygas, kaip ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms Lietuvoje, kurios stokoja 

inovatyvių sprendimų, tapti socialinėmis arba pradėti veikti pagal socialinio verslo principus; 

5) numatyti verslo plėtros galimybes virstant socialine įmone, taikant socialinio verslo principus, 

integruotus su darnaus vystymosi principais; 

6) pasiūlyti UAB "Verslo valdymo technologijų grupė" sprendimus, susijusius su galimu socialinio 

verslo principų diegimu jos veikloje, bei įmonės veiklos ir teikiamų paslaugų vystymo planą, 

atsižvelgiant į teikiamų konsultavimo paslaugų pagrįstą ir kryptingą tobulinimą bei naujų klientų 

paiešką, pasitelkiant inovatyvias mokslines projekto metu gautas žinias  ir taikomuosius rezultatus, 

susijusius su įtraukios ir kūrybingos visuomenės plėtra. 

Laukiami rezultatai: 

1) Socialinio verslo ir socialinių įmonių kūrimo(si) ES ir Lietuvoje prielaidų studija; 

2) Socialinio verslo ir socialinių įmonių verslo kūrimo(si) situacijos Lietuvoje analizė ir 

palyginamasis tyrimas su kitomis ES šalimis (gerosios praktikos pavyzdžių pateikimas, sėkmingi 

socialinio verslumo įgyvendinimo scenarijai ir jų analizė tam tikrose ES šalyse); 

3) Galimybės ir sąlygos mažoms ir vidutinėms įmonėms Lietuvoje tapti socialinėmis ir taikyti 

socialinio verslo principus – galimybių studija; 

4) UAB „Verslo valdymo technologijų grupė“ veiklos ir teikiamų paslaugų vystymo planas, paremtas 

inovatyviais ir mokslinėmis žiniomis grįstais sprendimais; 



5) Projekto metu bus atliekami moksliniai tyrimai, kurie sukurs naujas mokslines žinias, kuriomis 

bus pasidalinti su UAB „Verslo valdymo technologijų grupė“. 
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