
A r t ė j a  SOCIALINIO VERSLO IDĖJŲ KONKURSAS ! 

 

2017 metų gruodį prasidėjęs projektas „Studijų kokybės gerinimas ugdant studentų verslumo įgūdžius“, 

kuriame dalyvavo Vilniaus dailės akademija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija ir Klaipėdos universitetas, 

apims tris etapus:  

1) studentų ir dėstytojų mokymai, ugdant verslumo ugdymo kompetencijas,  

 23 mokymai; 

2) neformalaus verslumo ugdymo programų parengimas ir įgyvendinimas; 

 dėstytojų stažuotės; 

 13-os neformalaus verslumo ugdymo programų parengimas; 

 13-os neformalaus verslumo ugdymo programų įgyvendinimas 

3) studentų (socialinio) verslumo įgūdžių tobulinimas: 

 studentų mokymai įmonėse; 

 socialinio verslo idėjų konkursas.  

Sėkmingai įgyvendinus pirmuosius projekto etapus, kurių metu studentai įgijo verslumo ugdymo 

kompetencijų, atėjo metas ruoštis vainikuojančiam visas projekto veiklas – finaliniam etapui – 

socialinio verslo idėjų konkursui. Jo metu bus siekiama ugdyti socialinio verslumo kompetencijas – socialines 

vertybes, kurios kuria ne tik asmeninę, bet ir visuomeninę naudą.  
 

Numatoma konkurso trukmė – nuo 2019 m. gegužės iki spalio mėnesio*. Šiuo laikotarpiu konsultacijas 

dėl verslo plano rengimo teiks ekspertas telefonu bei elektroniniu paštu. 
 

*tikslios konkurso pradžios ir pabaigos datos bus skelbiamos vėliau 

 

Konkurso tikslas – ugdyti socialinio verslumo kompetencijas ir skatinti socialinio verslo plėtrą.  

Tema – socialinio verslumo ugdymas. 

 

! APDOVANOJIMAS ! 

5 geriausios socialinio verslo idėjos bus apdovanotos. Prizinį fondą sudaro 5700 eurų. 

 

Pagrindinis reikalavimas socialinio verslo planui – orientacija į visuomenę ir teigiamas socialinis poveikis šiose 

srityse: 

 efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas; 

 biologinės įvairovės apsauga, gyvūnų globa; 

 kraštovaizdžio apsauga ir tvarkymas; 



 Lietuvos kultūrinio savitumo išsaugojimas; 

 visuomenės kūrybingumo skatinimas, kultūros paslaugų prieinamumo plėtojimas; 

 ligų ir priklausomybių prevencija, pacientų telkimas ir jų teisių gynimas bei tarpusavio pagalbos 

stiprinimas; 

 sveikatos apsauga, socialinis turizmas; 

 žmogaus teisių ir lygių galimybių gynimas ir užtikrinimas; 

 pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas, visuomenės švietimas ir informavimas valstybės gynybos 

klausimais; 

 socialinės atskirties mažinimas ir integracijos į darbo rinką skatinimas. 

 

 

TIKRAI VERTA RUOŠTIS! 

Laukite informacijos apie konkurso sąlygas ir kriterijus. 

 

*** 

 

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. 
Socialinis verslas gali veikti įvairiomis formomis, tačiau nuo tradicinio verslo modelio skiriasi tuo, kad pirminė 
jo misija yra socialinis poveikis ir nauda visuomenei – opių socialinių problemų arba rinkos nepakankamumo 

mažinimas ar švelninimas, todėl didžioji dalis uždirbto pelno pirmiausiai naudojama socialinių tikslų 
įgyvendinimui, t. y. reinvestuojama į savo veiklos plėtrą arba naudojama visuomenei, labdaringai veiklai. 

 

*** 
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