
 

  

 

Pagreitį įgavo antrus metus Lietuvoje įgyvendinama socialinį verslumą 

skatinanti programa „Socifaction". Programos iniciatoriai ir partneriai 

šiemet savo dėmesį sutelkė į 15 skirtingų Lietuvos vietovių. Jau sausio 

pradžioje šių vietovių bendruomenės kartu su socialinio verslo ekspertais 

pradės vystyti socialinio verslo iniciatyvas, kurios  vietos bendruomenėse 

gali paskatinti reikšmingus pokyčius. 

Programos tikslas- panaudoti socialinio verslo modelį kaip įrankį 

bendruomenėms sprendžiant socialines vietos problemas. 

Viso projekto metu bus atrinkta net 60 skirtingų iniciatyvų - po 4 iš 

kiekvienos vietovės. Planuojama, jog socialinio verslo ekspertai su vietos 

bendruomenės iniciatyvomis individualiai dirbs iki 2017 m. kovo 

pabaigos. 

Programa sieks pokyčių ir švietimo sferoje. „Socifaction" programoje 

dalyvauja 10 mokyklų ir mokytojų. Remiantis Britų Tarybos parengta ir 

Lietuvos kontekstui pritaikyta metodika ekonomikos ir verslo pamokose 

bus pradėti dėstyti socialinio verslo pagrindai. 

Programoje dalyvaus ir pirmieji socialinio verslo mokymą vykdys Alytaus 

profesinio rengimo centras, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 

centras, Šiaulių profesinio rengimo centras, Vilniaus technologijų ir verslo 

profesinio mokymo centras, Visagino technologijos ir verslo profesinio 

mokymo centras, Klaipėdos Žaliakalnio gimnazija, Trakų Vytauto Didžiojo 



gimnazija, Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija, Vilniaus savivaldybės 

Grigiškių gimnazija, Visagino Atgimimo gimnazija. 

Projekto organizatoriai vizitavo 15 atrinktų  Lietuvos vietos veiklos grupių 

(VVG), kuriose savivaldybės atstovams bei bendruomenės nariams 

pristatė socialinio verslo galimybes, diskutavo apie vietos problemas bei 

galimas iniciatyvas. 

„Socifaction" programoje dalyvaus šios VVG: Švenčionių r. VVG 

„Švenčionių partnerystė", Šalčininkų r. VVG, Širvintų r. VVG, Trakų krašto 

VVG, Zarasų-Visagino regiono VVG, Vilniaus r. VVG, Ignalinos r. VVG, 

Alytaus r. VVG,  Tauragės r. VVG, Rokiškio r. VVG, Kelmės krašto 

partnerystės VVG, Šiaurės vakarų Lietuvos VVG, Sūduvos VVG, Jonavos 

r.  VVG, Vilkaviškio krašto VVG. 

Organizatoriai tikisi, jog projektas skatins socialino verslo populiarumą ne 

tik regioniniu, bet ir respublikiniu mastu, socialinį verslą Lietuvos 

vietovėse įgalindamas kaip naują, inovatyvų įrankį socialinėms 

problemoms spręsti. 

Britų taryba, NVO Avilys ir organizacija Geri Norai LT kartu su partneriais - 

Programos „Leader"  žemdirbių mokymo metodikos centru bei Ugdymo 

plėtotės centru vykdo projektą „Socifaction: socialininio verslo plėtra 

regionuose“ (social entrepreneurship for regions development). Prie 

projekto įgyvendinimo taip pat prisideda tarptautinių finansinių paslaugų 

grupė Barclays. 

Šis projektas yra Britų Tarybos kultūrinių ryšių programos dalis, 

įgyvendinama visose trijose Baltijos šalyse. 


