
SOCIALINIO VERSLO FORUMAS’17 

Geri darbai gali būti verslūs! 

Kovo 29d., LR Žemės ūkio ministerija, Didžioji salė (2 aukštas, įėjimas iš Lelevelio g. pusės) 

VILNIUS, LIETUVA 

 

Forumo tikslas- išgryninti socialinės partnerystės viziją Lietuvoje ir pradėti kurti tam reikiamas 
prielaidas. 
 
Jau ketvirtąjį kartą, vienos dienos trukmės renginys, sukvies socialinio verslo ekspertus, akademikus ir 
praktikus ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio, tam kad kartu aptartume pagrindines socialinio verslo 
tendencijas ir augimo kryptis, kurtume palankią aplinką socialinei partnerystei ir efektyviam viešųjų ir 
socialinių paslaugų įgyvendinimui. 
 
Forumo metu bus siekiama išgryninti socialinės partnerystės galimybes Lietuvoje, pristatant ir nagrinėjant 
socialinio verslo vystymo gerąsias praktikas, situaciją ir potencialą, dėmesį sutelkiant į savivaldos, vietos 
organizacijų ir socialinių verslų bendradarbiavimo galimybes. 
 
Pagrindinė jau ketvirtojo Socialinio verslo forumo tema– Socialinė partnerystė– santykis tarp 
bendruomenės, NVO, socialinio verslo ir savivaldos 
 
Pranešimus skaitys ir plenarinę diskusiją ves svečiai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Tema bus 
diskutuojama trimis kryptimis: 
 
1. Socialinio verslo situacija ir patirtys Lietuvoje, SOCIFACTION programos patirtis Lietuvos regionuose; 
2. Socialinis verslo atvejų analizės (socialinis verslas ir kultūros paveldas, vaiko teisės, švietimas, socialinės ir 
viešosios paslaugos, inovacijos); 
3. Socialinio verslo ir savivaldos santykis - kaip kurti efektyvią partnerystę? 
 
Pagrindinis forumo akcentas- siekis peržiūrėti paskutiniųjų 12 mėnesių progresą, identifikuoti galimybes ir 
numatomus barjerus artimiausioje ateityje. Siekiame dėmesį sutelkti į pagrindinius laukus, kuriuose reikia 
vystyti atitinkamą politiką ir žingsnius nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu.  
 
Formatas: įkvepiantys pranešimai, pristatymai, diskusijos, atvejų analizės ir programos „SOCIFACTION“ 
socialinių verslų mugė.  
 
Tikslinė auditorija: socialiniai verslininkai, kuriantys ir norintys kurti socialinius verslus, verslo atstovai, 
kurie įgyvendina socialinės atsakomybės programas, bendruomenių, VVG atstovai, NVO, sprendimų 
priėmėjai,  savivaldų atstovai, akademikai. 
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SOCIALINIO VERSLO FORUMAS`17 

PROGRAMA 

 

Laikas Pranešimas Pranešėjas 

9:30 – 10:00 Dalyvių registracija ir rytinė kava 

10:00 – 10:20 Sveikinimo žodis  

10:20 – 10:40 Darnus vystymasis, skurdo mažinimas ir 
socialinė partnerystė 

 

10:40 – 11:10 Socialinio verslo ir savivaldos 
bendradarbiavimas teikiant viešąsias ir 
socialines paslaugas 

 

11:10 – 11:30 SOCIFACTION programos patirtis ir socialinio 
verslo situacija Lietuvoje 

Monika Juknienė, SOCIFACTION, NVO Avilys 
programos vadovė 

11:30 – 12:00 Kavos pertrauka 

12:00 – 12:30 Etniškai mišrios bendruomenės ir integralus 
augimas per socialinį verslą 

 

12:30 – 13:00 Socialinis verslas ir pažeidžaimų grupių 
integracija 

Nils Phillips, Švedija 
Centrum för Publikt Entreprenörskap 

13:00 - 13:20 Investicijos į socialinį verslą ir viešieji pirkimai  

13:20 – 13:50 Panelinė diskusija: Socialinės partnerystės 
praktikos Lietuvoje 

Arvydas Bačiūnas, Alytaus rajono 
savivaldybės mero pavaduotojas bei kiti 
kviestiniai svečiai 

13:50 – 14:30 Pietūs 

DARBO GRUPĖS 

14:30 – 17:00 Socialinis verslas ir švietimas Moderatorius: Jonas Laniauskas, Vilniaus 
miesto savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatorius 

 

Socialinis verslas ir kultūros paveldas Moderatorius: Salvijus Kulevičius, Vilniaus 
Universiteto istorijos fakulteto prodekanas 
 

Socialinis verslas ir socialinės paslaugos Moderatorius: Eglė Šumskienė, Vilniaus 
Universitetas 

 

Socialinis verslas ir viešosios paslaugos Moderatorius: Martinas Žaltauskas, NVO 
komisijos pirmininkas 

Socialinis verslas ir etninės įtampos mažinimas  

Socialinis verslas ir inovacijos vaiko teisių srityje Moderatorius: Jurgita Ribinskaitė-Glatzer 
 

Socialinio poveikio matavimas  



Diskusija: socialinio verslo aplinkos tyrimas  

VAKARINĖ DALIS 
persikeliame į„Rise Vilnius“ 

19:00 – 20:20 Trumpi įkvepiantys pranešimai (po 20 min.) 
Lygiagrečiai vyksta SOCIFACTION socialinių 
verslų mugė 
 

 Socialinis verslas ir miestas 
 Socialinis verslas ir technologijos 
 Socialinis verslas ir bendradarbiavimas 

su mokslu 
 Socialinis verslas ir Lietuva 2030 

 
 
 
 

 Mindaugas Danys 
 

20:20 Renginio uždarymas  

 
 

Vakarinė Socialinio verslo forumo 2017 dalis vyks „Rise Vilnius“ Gynėjų g. 14 VILNIUS, LIETUVA. 


