VERSLO MOKYMAS TVARUMUI: ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR
SOCIALINIO VERSLUMO MOKYMAS SIEKIANT DARNAUS VIETOS IR
REGIONO VYSTYMOSI
(BEST)

Socialinis verslumas
Kurso programa
Akademiniams tikslams bei profesiniam rengimui ir mokymui: 30 akademinių valandų
kontaktiniams užsiėmimams. 30 akademinių valandų savarankiškam mokymuisi
Neformaliajam švietimui ir mokymui įmonėje: 15 akademinių valandų kontaktiniams
užsiėmimams. 15 akademinių valandų savarankiškam mokymuisi
Kurso apžvalga ir struktūra
Užsitęsusios ekonominės krizės ir didėjančių būsimų iššūkių kontekste viešai prieinamų lėšų
nebeužtenka socialinėms problemoms tinkamai spręsti, o tuo tarpu iniciatyvos pelno
nesiekiančiame sektoriuje labai dažnai yra nepastovios ir priklausomos nuo paramos teikėjų,
todėl nieko daugiau kaip minimalios sėkmės negalima tikėtis. Todėl Europos visuomenė, ir ne
tik, gręžiasi į verslą, tikėdamosi, kad jis prisiims didesnę atsakomybę už socialinę gerovę ir
aplinkos tvarumą. Verslo pasluoksnis – taip vadinami socialiniai verslininkai – pasiekia tam
tikros socialinės ir/arba aplinkos įtakos ir labai dažnai sugeba rasti inovatyvius sprendimus
neatidėliotinoms socialinėms problemoms tuo pačiu metu sugebėdamos išlikti rinkos dėsnių
reguliuojamame versle.
Šis kursas – tai įvadas į socialinio verslumo sritį ir geriausią patirtį apie tai, kaip sėkmingai
plėtoti misija grįstas įmones Europoje ir už jos ribų. Jis pateiks įžvalgų apie įvairias socialinių
įmonių steigimo struktūras, kaip jos integruoja socialinius ir finansinius tikslus, socialinės
įmonės verslo modelį, kaip valdyti socialinį verslą augimo etape ir kaip socialines įmones
padaryti tvariomis/darniomis. Studentai/besimokantieji taip pat susipažins su procesu, kaip
vertinti, matuoti ir pateikti ataskaitas apie socialinį poveikį ir socialinę grąžą. Baigę šį kursą,
studentai/besimokantieji galės geriau įvertinti socialinio verslumo ir socialinių inovacijų
galimybes. Visas kursas padės pamatyti, kaip gali verslas prisidėti prie pokyčių, judančių link
ekonomikos, kuri yra socialiai įtraukianti ir teisinga, ekologiškai darni, ir kaip jie, kaip būsimi
verslo lyderiai, gali tapti pokyčių dalyviais.
Numatomi studijų siekiniai

• Bendras supratimas apie socialinės įmonės istorinę evoliuciją ir įtaką Europos Sąjungoje ir
globaliu mastu;
• Bendras supratimas ir gebėjimas taikyti sąvokas, susijusias su socialiniu verslumu;
• Supratimas ir gebėjimas kritiškai vertinti socialinio verslumo iniciatyvas, remiantis giliu
supratimu apie: a) aplinkos, socialinius ir ekonominius klausimus, su kuriais socialinės įmonės
susiduria; b) socialinio poveikio prigimtį ir būdus jį įvertinti; b) socialinių įmonių specifiškumą;
• Supratimas apie tarpusavio priklausomybę ir sudėtingus ryšius tarp ekonominių/rinkos poreikių
ir socialinio poveikio;
• Gebėjimas integruoti verslo, istorines, mokslines ir kultūrines perspektyvas tyrimuose ir
profesinėje veikloje, susijusioje su socialiniu verslumu;
• Tyrimų įgūdžių stiprinimas socialinio verslumo srityje;
• Gebėjimas tyrinėti, pasimokyti ir identifikuoti gerąsias praktikas išanalizavus atskirus
socialinio verslumo srities atvejus ir pavyzdžius, siekiant juos taikyti versle ar kitoje profesinėje
praktikoje, politikos formavime;
• Bendras supratimas apie regiono ir nacionalinio konteksto ir politinių sistemų įvairovės,
dalininkų, suinteresuotų grupių ir verslo aplinkos svarbą socialinio verslumo sėkmei ir
dinamikai;
• Pagilintas supratimas apie šiuolaikines kryptis socialinio verslumo ir socialinės ir ekonominės
inovacijos srityje;
• Pagilintas supratimas apie iššūkius, su kuriais susiduria šiuolaikinės visuomenės ir sprendimų,
paremtų rinka ir socialiniu poveikiu mažinti socialines problemas, potencialą;
• Gebėjimas identifikuoti įvairius dalininkus socialinės įmonės ekosistemoje ir analizuoti
politines ir ekonomines struktūras ir juos susiejančius politikos formavimo procesus;
• Pagerinti pristatymo ir rašymo įgūdžiai socialinio verslumo srityje;
• Geresni analitiniai ir komunikaciniai įgūdžiai;
• Pagerinti kritinio mąstymo įgūdžiai;
• Pagerinti socialinės ir ekonominės inovacijos įgūdžiai.
Metodinės rekomendacijos
Šis kursas yra skirtas studentams, besimokantiesiems arba profesionalams, kurie ketina kurti
socialinę įmonę, jai vadovauti ar dirbti joje, asmenims, besidomintiems socialinėmis
investicijomis ar įmonių aljansais su socialinio sektoriaus organizacijomis, valstybės
tarnautojams, dirbantiems socialinės ekonomikos srityje ir – kaip pagrindinis įvadas –
studentams, norintiems toliau gilintis į šią temą.

Šis kursas yra skirtas suteikti pamatinėms/pagrindinėms žinioms. Jis bus ypatingai naudingas
studentams ir besimokantiesiems, neturintiems arba turintiems mažai žinių apie socialinį
verslumą. Tačiau studentai ir besimokantieji, turintys daugiau žinių šiuo klausimu taip pat gali
pasinaudoti šiuo kursu pagilinti savo supratimą apie socialinių įmonių ekosistemas ir vadybos
dilemas, kurių neišvengiama vadovaujant socialinei įmonei. Antrajai besimokančiųjų kategorijai
labai vertingi bus papildomi šaltiniai.
Kiekviename šio kurso užsiėmime giliai analizuojami specifiniai klausimai ir temos. Kad būtų
patogiau, jie yra nurodyti skyriuje apie užsiėmimo struktūrą.
Atskira pastaba programos naudojimui mokymams, vykdomiems įmonėje:
vykdant kursus įmonėje, jie turi būti parengti konkrečiai įmonei, kad galėtų patenkinti tos
konkrečios įmonės poreikius. Ši programa yra tik labai bendras vadovas apie tai, kaip
organizuoti mokymą, susijusį su esminiais šios temos klausimais ir sąvokomis. Instruktoriai ir
švietimo teikėjai turi pasirengti kursą, atitinkantį įmonės pateiktas specifikacijas arba remdamiesi
išankstinėmis diskusijomis su atitinkamu ir atsakingu įmonės padaliniu. Turi būti įtrauktos
specifinės, įmonės sektoriui ar profesinei sričiai aktualios temos, paprastai vienodai proporcingai
pagrindinėms temoms apie socialinį verslumą ar socialinę investiciją. Diskusijos ir naudojami
pavyzdžiai bei atvejų analizės turi būti susieti su įmonės praktika arba praktika, galiojančia
įmonės veiklos sektoriuje. Kurso dėstytojams labai rekomenduojama pasikviesti į paskaitas
svečius – aktyvius socialinius verslininkus arba socialinius intraprenerius1, prisidedančius prie ar
skatinančius socialinio poveikio iniciatyvas įmonėse aktualioje pramonės šakoje ar verslo
sektoriuje.
Dėstymas, privaloma literatūra ir dalyvavimas paskaitoje:
Dėstymas turėtų atitikti švietimo institucijoje vyraujančią dėstymo kultūrą. Tačiau vartotojai
turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ši programa labiau skirta seminarais paremtu mokymu, t.y
paskatoms skiriamas minimalus laikas, o užsiėmimas turėtų būti paremtas diskusijomis ir atvejų
analizių bei pavyzdžių pristatymais. Studentai iš anksto prieš užsiėmimą turėtų būti susipažinę su
nurodytais šaltiniais ir perskaitę nurodytą literatūrą. Užsiėmimų tikslas yra skatinti debatus
analizuojamomis temomis, o taip pat pasikeisti nuomonėmis ir papildoma informacija. Papildomi
šaltiniai siūlomi labiau pažengusiems studentams/besimokantiesiems, tolimesniam skaitymui
arba studentams/besimokantiesiems, kurie analizuoja šią temą giliau, pvz., rengia galutinius
projektus. Iš studentų tikimasi, kad į užsiėmimus jie ateis pasiruošę prasmingai prisidėti prie
grupės diskusijų ir auditorijoje atliekamų užduočių bei pratybų. Labai skatinamas kviestinių
dėstytojų dalyvavimas paskaitose, t.y. žmonių, turinčių labai daug žinių ir patirties šia tema, o
ypač – aktyvių socialinių verslininkų. Labai rekomenduojama kiekvienoje paskaitoje skirti 10-20
Intrapreneris – tai asmuo, kuris savo veiklos būdais ir prioritetais daug kuo panašus į verslininką, tačiau skiriasi dviem
esminiais veiklos bruožais: intrapreneris veikia gana stambios ar net labai stambios organizacijos viduje, dažnai yra atsakingas
už atskirą įmonės projektą ir nėra įmonės savininkas (vert. pastaba).
1

min. grupiniam darbui, kurio metu studentams/besimokantiesiems yra skiriamos užduotys,
susijusios su dienos tema – pvz., kiekviena grupė pristato vieną poziciją debatuose, vieną
pavyzdį/atveją ar apibendrina vieną svarbų klausimą. Grupinės užduotys turi būti įgyvendinamos
privalomo susipažinimo su šaltiniais prasme, bet juose turi būti įtraukti ir kūrybiškumo ar debatų
elementai, arba alternatyvus tikslas pristatymo įgūdžiams tobulinti. Labai rekomenduotina į
grupinį darbą įtraukti problemų sprendimą, kuris savo esme yra tarpdisciplininis (jam reikia
indėlio iš įvairių sričių). Studentų ar besimokančiųjų dalyvavimo užsiėmimuose kokybė turi
atsispindėti papildomu balu rašant galutinį pažymį ar vertinimą.
Speciali pastaba dėl privalomų skaitinių profesinėse mokyklose, neformalaus švietimo
institucijose ir įmonėse: tik akademiniams vartotojams skirta privaloma literatūra/šaltiniai gali
būti siūlomi kaip papildomi skaitiniai. Tačiau jiems nereikėtų teikti pirmenybės ir aplenkti
siūlomų papildomų skaitinių, skirtų praktiniams klausimams, pvz., tarptautinių institucijų ar
NVO ataskaitų. Pastarieji gali būti žymiai naudingesni besimokantiesiems profesinėse
mokyklose, neformalaus švietimo institucijose ir įmonėse.
Išankstiniai reikalavimai: nėra
Vertinimas:
-

Baigiamasis egzaminas

Baigiamojo egzamino užduotis rekomenduojama sudaryti ir iš klausimų su pasirinktinais
atsakymais ir iš atvirų klausimų. Kurso dėstytojai gali pasirinktinai taikyti ir tarpinį egzaminą.
-

Individualūs/grupės elektroniniai portfolio2 apie socialinių verslininkų atvejų studijas.
Siūlomi šaltiniai:
2006 Social Capitalist Awards (http://www.fastcompany.com/social/2006)
BEST projekto duomenų bazė

Pradinius pasirinktų atvejų pristatymus ir analizę reikėtų pateikti 3 studijų savaitės gale (kaip tai
nurodyta skiltyje apie užsiėmimų struktūrą). Galutinius e-portfolio reikia pristatyti iki kurso
pabaigos.
Formalūs apimties reikalavimai:
Akademiniams besimokantiesiems: apimtis: minimaliai 5 puslapiai – maksimaliai 10 puslapių
(tarpas tarp eilučių - 1.5.)
Besimokantiesiems profesinėse mokyklose, neformalaus švietimo institucijose ir įmonėse:
minimaliai 3 puslapiai – maksimaliai 5 puslapiai (tarpas tarp eilučių - 1.5.).
E-portfolio turėtų supažindinti studentą/besimokantįjį su tyrimų ir analizės procesu socialinio
verslumo srityje. Atvejis yra trumpa realios tikroviškos situacijos, su kuria susiduria socialinis
verslininkas, apžvalga. Pagrindinis galutinis e-portfolio tikslas turėtų būti detalus 2-jų socialinio
2

Kompetencijų aplankas (vert. pastaba)

verslumo atvejų pristatymas, analizė ir vertinimas ypatingai akcentuojant tą socialinį poveikį,
kuris buvo pasiektas abiem atvejais ir iššūkius, su kuriais susidūrė socialinis verslininkas. Puikiai
įvertinti darbai turi būti pagrįsti interviu su bent viena socialine įmone ir/arba plačiu tyrimu. Tokį
darbą turėtų papildyti daugialypės terpės (multimedijos) įrankiu kurti pavyzdžiai ar iliustracijos,
įskaitant, bet neapsiribojant nuotraukomis (jeigu tokių yra), 2 PowerPoint programa rengti
pristatymai – pradinis, parengtas 3 studijų savaitei ir galutinis pristatymas, iššifruotos interviu
stenogramos ir jų garso įrašo bylos (failai). Užsiėmimus vedantys dėstytojai gali parengti savo
rekomendacijas, jeigu mano, kad studentams/besimokantiesiems jų reikia, bei atitinkančias jų
žinių lygį susijusiose srityse.
Rekomendacijos dėl numatomo atvejų analizės turinio:
1. socialinės įmonės veiklos sritys ir didžiausi pasiekimai;
2. elementai, kurie padeda šiai socialinei įmonei skirtis nuo verslo įmonės, socialinės
paslaugos teikėjas, teises ginanti ar labdaros NVO;
3. kas yra socialinis verslininkas šioje organizacijoje ir vadovo/vadovų vaidmuo ir
charakteristika;
4. problema, iššūkiai ir galimybės, su kuriomis organizacija susiduria, socialinis poveikis,
kurio ji siekia;
5. innovatyvus (-ūs) sprendimas (-ai), kuriuos sukūrė socialinis verslininkas ir kaip jie
skleidžiami;
6. iššūkiai ir kliūtys, kurie pasitaiko socialinio verslininko/socialinės įmonės veikloje,
įskaitant, bet neapsiribojant finansinėmis, tvarumo, vadybos (einamosios ar strateginės),
rinkos, rinkodaros, personalo problemomis;
7. visapusiškas socialinio poveikio ir ekonominis socialinio verslumo įmonės
įgyvendinamumo įvertinimas, įskaitant, bet neapsiribojant finansiniu, tvarumo, vadybos
(einamosios ar strateginės), rinkos, rinkodaros, personalo aspektais;
8. išmoktos pamokos ir geroji patirtis, kurios galima pasimokyti iš šio atvejo;
9. rekomendacijos dėl pokyčių apibūdintai socialinei įmonei, kaip ji galėtų patobulinti
savo veiklą.
-

Verslo planas naujai socialinei įmonei

Formalūs apimties reikalavimai:
Akademiniams besimokantiesiems: apimtis: minimaliai 10 puslapių – maksimaliai 20
puslapių (tarpas tarp eilučių - 1.5.)
Besimokantiesiems profesinėse mokyklose, neformalaus švietimo institucijose ir įmonėse:
minimaliai 10 puslapių – maksimaliai 20 puslapių (tarpas tarp eilučių - 1.5.).

Galutinis verslo planas turėtų būti parengtas iki kurso pabaigos.
Studentai susidurs su socialinio verslo iššūkiais kurdami savo socialinę įmonę ir jai parašydami
verslo planą. Verslo plano tikslas – priversti studentus/besimokančiuosius susidurti akis į akį su
tais iššūkiais, kurie neišvengiami būnant socialiniu verslininku, įskaitant, bet neapsiribojant:
-

sugalvojant socialinės įmonės idėją, kuri būtų skurta konkrečios socialinės ar aplinkos
problemai spręsti;

-

nusakant socialinio verslumo įmonės ateitį ir apibūdinant, kuo ji skiriasi nuo kitų įmonių;

-

tiriant ir analizuojant rinką;

-

planuojant įmonės įsteigimą, formuojant jos strateginę kryptį ir pasirenkant jos
organizacinę ir vadybos struktūrą;

-

kuriant paslaugos ar produkto liniją;

-

optimizuojant rinkodarą ir operacijų valdymą;

-

planuojant finansavimą socialinio verslumo įmonei ir kuriant pagrindinius finansinius
planus, būtinus pagrindimui ieškant finansavimo.

Užsiėmimus vedantys dėstytojai gali parengti savo rekomendacijas, jeigu mano, kad
studentams/besimokantiesiems jų reikia, bei atitinkančias jų žinių lygį susijusiose srityse.
Įvertinimas ir vertinimas
Vertinimas turėtų atitikti švietimo institucijoje vyraujantį vertinimą.
Rekomenduojama, kad projektų vertinimas teiktų pirmenybę inovatyvioms idėjoms ir
kūrybiškumui.
Siūlomas vertinimas:
Individualus aktyvumas auditoriniuose užsiėmimuose: 5%
Dalyvavimas auditorinėse grupinėse veiklose: 10%
Baigiamasis egzaminas: 20%
Socialinių verslininkų atvejų analizių e-portfolio: 15%
Socialinės įmonės verslo planas: 50%
Akademinio sąžiningumo kodeksas ir nuostatos dėl plagijavimo:
Kiekvienai institucijai, įgyvendinančiai šį kursą, rekomenduojama laikytis savo kodekso ar
taisyklių dėl akademinio sąžiningumo, plagijavimo, nediskriminavimo lyties, kilmės, religijos ar
lytinės orientacijos pagrindu, atviros diskusijos ir pagarbos skirtingoms nuomonėms, ir t.t.
Užsiėmimų struktūra ir tvarkaraštis, literatūra

1 dalis: Kaip apibūdinti ir suprasti socialinę įmonę
1. Verslumo įvadas
Akademinis ir profesinis mokymas: 4 akademinės valandos
Neformalus švietimas arba mokymas įmonėje: 2 akademinės valandos
1 užsiėmimas: Kaip suprasti verslumą
Užsiėmimo metu studentams bus suteikta pagrindinių žinių apie smulkias įmones ir verslumą.
Studentai supras verslumo svarbą ir vaidmenį, aptars pagrindines sėkmingų verslininkų savybes,
požiūrius apie galimybių identifikavimą ir verslumo idėjų vystymą, o taip pat ryšį tarp inovacijų
ir verslumo.
Pagrindinė literatūra:
Barringer, Bruce, and Duane Ireland. 2011. Entrepreneurship: Successfully Launching New
Ventures. 4th Edition. Prentice Hall: 1, 2 skyriai.
Storey, David, and Francis Greene. 2010. Small Business and Entrepreneurship. Financial Times
Press: 1, 2, 5 skyriai (tik akademinėse ir profesinio mokymo institucijose)
Drucker, Peter. 1985. Innovation and Entrepreneurship. Harper Collins: 2 skyrius (tik
akademinėse ir profesinio mokymo institucijose)
Papildomam skaitymui:
Mark Casson. 2001. The Entrepreneur. 2nd Edition. Elgar Press.
Casson, Mark, Bernard Yeung, Anuradha Basu, and Nigel Wadeson. Eds. 2008. The Oxford
Handbook of Entrepreneurship. Oxford University Press: 1 dalis.
Drucker, Peter. 1985. Innovation and Entrepreneurship. Harper Collins: 3-10 skyriai.
Diamandis, Peter and Kotler, Steven. 2012. Abundance. Free Press, New York, NY.
2 užsiėmimas: Verslo modelis, verslo planas ir verslo augimas verslumo įmonėse
Studentai bus supažindinti su galimybių analize, verslo plano rašymu, su efektyvaus ir aiškiai
nusakyto verslo modelio kūrimu ir pagrindiniais veiksniais, įtakojančiais verslumo įmones jų
augimo metu.
Pagrindinė literatūra:
Sahlman, William. 1997. “How to Write a Great Business Plan.” Harvard Business Review. JulyAugust.
Barringer, Bruce, and Duane Ireland. 2011. Entrepreneurship: Successfully Launching New
Ventures. 4th Edition. Prentice Hall: 3-4 skyriai (tik akademinėse ir profesinio mokymo
institucijose)
Storey, David, and Francis Greene. 2010. Small Business and Entrepreneurship. Financial Times
Press: 13, 14, 15 skyriai (tik akademinėse ir profesinio mokymo institucijose)

Papildomam skaitymui:
Stevenson, Howard, and Carlos Jarillo. 1990. “A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial
Management.” Strategic Management Journal 11: 17-27.
Casson, Mark, Bernard Yeung, Anuradha Basu, and Nigel Wadeson. Eds. 2008. The Oxford
Handbook of Entrepreneurship. Oxford University Press: 2 dalis.
2. Socialinė inovacija
Akademinis ir profesinis mokymas: 2 akademinės valandos
Neformalus švietimas arba mokymas įmonėje: 1 akademinė valanda
Šio užsiėmimo metu studentai susipažins su socialinės inovacijos tema, įskaitant neatsiejamus
sprendžiamuosius veiksnius (lyderius, veiksmus, organizacijas ir technologijas), ir su innovacijos
etapais.
Pagrindinė literatūra:
Phills James, Kriss Deiglmeier, and Dale Miller. 2008. “Rediscovering Social Innovation”.
Stanford Social Innovation Review 6 (4): 34 - 43.
Mulgen, Geoff, with Simon Tucker, Rushandra Ali, and Ben Sanders. 2006. “Social Innovation:
What it is, why it matters and how it can be accelerated”. Working Paper for the Skoll Centre for
Social Entrepreneurship, pp. 1 - 51. (tik akademinėse ir profesinio mokymo institucijose)
Papildomam skaitymui:
Casson, Mark, Bernard Yeung, Anuradha Basu, and Nigel Wadeson. Eds. 2008. The Oxford
Handbook of Entrepreneurship. Oxford University Press: 3 dalis.
Rogers, Everett. 2003. Diffusion of Innovations, 5th Edition. Free Press: 1-38.
Gladwell, Malcolm. 2000. The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference.
Little, Brown and Company: 15-29.
North, Douglass. 2005 [1990]. Institutions, Institutional Change and Economic Performance.
Cambridge University Press: 3-10.
3. Kas yra socialinis verslumas?
Akademinis ir profesinis mokymas: 6 akademinės valandos
Neformalus švietimas arba mokymas įmonėje: 3 akademinės valandos
1 užsiėmimas: studentai aptars socialinės įmonės istoriją, ją formuojančius veiksnius ir
įtakas, jos vietą socialinėje ekonomikoje ir trečiajame sektoriuje, aptars socialinio
verslumo apibrėžimą.

Pagrindinė literatūra:
Dees, Gregory J. 1998 (revised 2001). “The Meaning of ‘Social Entrepreneurship.”. Center for
the Advancement of Social Entrepreneurship. https://centers.fuqua.duke.edu/case/wpcontent/uploads/sites/7/2015/03/Article_Dees_MeaningofSocialEntrepreneurship_2001.pdf
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