TRUMPOJI ATASKAITA

Moterų socialinis verslas

REKOMENDACIJOS POLITIKAMS
Siekiant užtikrinti, kad juridinis SĮ statusas ir ekonominė
nauda prisideda prie socialinės naudos kūrimo, SĮ praktikų
stebėjimui svarbu pasitelkti ne vieną suinteresuotąją šalį.

Sukurti prevencines priemones prieš socialinės įmonės
juridinio statuso ir su juo susijusių lengvatų naudojimą ne
pagal tikslą, t.y. siekiant tik maksimizuoti pelną ir konkuruoti
su kitomis įmonėmis tame pačiame sektoriuje.

Valstybės paramą gauti galinčių SĮ įvairovė turėtų būti
platesnė.

Socialinės įmonės ir socialinius sunkumus patiriančių
asmenų apibrėžimas turėtų būti platesnis: tai įgalintų SĮ de
facto sėkmingai integruoti į darbo rinką ne tik neįgaliuosius,
bet ir kitas socialinę atskirtį patiriančias grupes.

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų sąlygos turėtų
sudaryti daugiau galimybių socialinėms įmonėms.

Sunkumai
Abiejų lyčių socialinio verslo atstovai susiduria su panašiais
sunkumais SĮ, pavyzdžiui:
• konkurencija tarp vietos veiklos grupių dėl riboto ES
finansavimo,
• žemais atlyginimais, kurių dydžio skirtumas nuo socialinių
pašalpų dydžio yra neženklus (ir gali sukurti „socialinių
pašalpų spąstus“),
• visuomenės skeptišku požiūriu į SĮ darbuotojus ar klientus,
• nacionalinės mokesčių sistemos sukuriama našta (ypač
nepalanki naujoms SĮ de facto).
Nacionalinė politika
Svarbiausią poveikį socialinėms įmonėms de jure
nacionaliniu lygmeniu daro Socialinių įmonių įstatymas
(2004 m., pataisytas 2011 m.). Tai pagrindinis ekonominis
skatinimo instrumentas steigti šio tipo įmones ir plėtoti jų
veiklą. Tačiau jis kritikuotas dėl to, jog pirmiausia skatina
neįgaliųjų įdarbinimą, o kitos socialinių sunkumų patiriančios
grupės atlieka tik papildantį vaidmenį.

Juridinė forma
Juridinės veikiančių SĮ de jure formos – uždarosios akcinės
bendrovės, viešosios įstaigos ir individualios įmonės. Nuo
2012 m. SĮ de facto galimos juridinės formos greta minėtų
pasipildė mažąja bendrija, kuri yra ypatinga smulkaus verslo
forma. Kaimiškose vietovėse veikia ūkininkų ūkio statusą
turintys juridiniai vienetai, pavyzdžiui, ekologiniai ūkiai. Vietos
veiklos grupės, bendruomenės paprastai turi asociacijų ar
viešosios įstaigos statusą.

Dėl to iškilo poreikis išplėsti SĮ koncepciją, ir šio darbo ėmėsi
LR Ūkio ministerija. 2014 m. buvo organizuotas pirmasis
Socialinio verslo forumas, pakurstęs naujosios socialinio
verslo diskusijas dalyvaujant įvairioms suinteresuotųjų šalių
grupėms. 2015 m. balandžio 3 d. Ūkio ministras patvirtino
naująją socialinio verslo koncepciją, kurioje SĮ apibrėžiama
kaip pelno ir socialinės gerovės siekianti organizacija,
reinvestuojanti savo pelną į verslo plėtrą ir didinanti
bendruomenės ar kitų konkrečių socialinių grupių gerovę,
spręsdama joms aktualias socialines ir/ar aplinkosaugos
problemos verslo modelio principais. Remdamosi naująja
SĮ koncepcija, daugiau organizacijų galės gauti finansavimą
iš ES struktūrinių fondų 2015-2020 m. laikotarpiu. Kvietimai
teikti paraiškas SĮ veikloms pagal naująją koncepciją
finansuoti bus skelbiami 2017 m.

Įmonių dydis
Daugiausia SĮ yra mažos ir vidutinės įmonės. Daugumos
darbuotojų skaičius neviršija 50.
Veiklos
SĮ Lietuvoje veikia beveik visuose pirminės darbo rinkos
sektoriuose. Aktyviausiai veikla vykdoma spaudos darbų,
informacinių technologijų ir grafinio dizaino, pastatų valymo
ir aplinkos priežiūros paslaugų, viešojo maitinimo, siuvimo ir
prekybos audiniais sektoriuose..

SANTRAUKA*

*Remiantis 9 moterų apklausa

75,000€ metines pajamas

APIE PROJEKTĄ
Šioje ataskaitoje pateikiami empiriniai tyrimo, kurį
Europos moterų lobizmo asociacijos užsakymu
Lietuvoje 2015 m. vasario – gegužės mėnesiais
vykdė Raminta Pučėtaitė, duomenys. Duomenys
buvo renkami naudojant dokumentų analizės,
giluminio pusiau st rukt ūruo t o , fe m inis t inė s
prieigos interviu, internetinės apklausos lietuvių
ir anglų kalbomis metodus; interviu dalyvavo 15
informančių, apklausoje – 9 respondentės.

Gaušas, S., Suduiko, E., Balčiūnė, A. (2014). A map of social
enterprises and their eco-systems in Europe, Country
Report: Lithuania. European Union.
LR Socialinių įmonių įstatymas Nr. IX-2251, 2004 06 01.
LR Ūkio ministro įsakymas dėl socialinio verslo koncepcijos
patvirtinimo Nr. 4-207, 2015 04 03.
Interviu buvo atlikti su šiomis socialinėmis
verslininkėmis:
Reda Sutkuvienė – „Socialinės paramos projektai“
Sniegė Naku – „Upės kultūra“
Renata Umbrasienė – „Molio Motiejukas“
Jovita Ratkevičienė – „Vitaresta projektai“
Rasa Bulvičienė – „Karalkrėslio bendruomenė“
Vanda Stonienė – „Smalininkų bendruomenės centras“
Jolanta Bertašienė – „Smalininkų bendruomenės centras“
Vitalija Stankevičienė – „Saimeta“
Deimantė Bublytė-Samuolienė – „Neįgaliųjų paslaugų
centras“
Rasa Besekirskienė – „Metras“
Irena Bulotienė – „I.Bulotienė’s company“
Violeta Masteikienė – „GMM projektai“
Milnora Pšibišauskienė – „Milnoros Pšibišauskienės
Aromatinių žolynų ūkis“
Neringa Budreikienė – „Sauteka“
Jurga Budreikienė, owner – „Žalia pupa“

Šie rezultatai buvo gauti Europos moterų
lobizmo asociacijai vykdant vienerių metų pilotinį
tyrimą „WEstart: Mapping Women’s Social
Entrepreneurship in Europe“. Juo buvo siekiama
daugiau sužinoti apie moterims priklausančio ir jų
plėtojamo socialinio verslo situaciją ir ypatumus 10
Europos šalių.
Daugiau informacijos apie WEstart projektą
ieškokite:
www.womenlobby.org
aba www.WEstartEurope.org

FOTOGRAFIJOS
2 p. © Jurga Banienė, „Žalia pupa“ [fotografija]. Prieiga internete
http://kauno.diena.lt/metu-kauniete/?attachment_id=1231. Žiūrėta
2015 09 01.
3 p. © Jurga Banienė, „Žalia pupa“ [fotografija]. Prieiga internete
http://www.delfi.lt/verslas/verslas/tai-pasiule-pirmoji-kaune-dabargalima-rasti-vos-ne-kiekvienoje-picerijoje.d?id=67882376. Žiūrėta
2015 09 01.
5 p. © Reda Sutkuvienė, „Mano guru“ [fotografija]. Spausdinama
gavus leidimą.
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Kurdamos socialinius verslus socialinės verslininkės Lietuvoje stengiasi įveikti biurokratiją ir
stigmatizaciją, kad pakeistų visuomenės požiūrius

Dauguma apklausoje dalyvavusių
moterų gauna mažesnes nei

ŠALTINIAI

SĮ veiklos siaurąja socialinio verslo prasme pradžia galima
laikyti 2004 m., kai buvo priimtas Socialinių įmonių
įstatymas, nors kai kurios priemonės, pavyzdžiui, mokestinės
lengvatos, kuriomis buvo siekiama paskatinti įmones
integruoti socialinių sunkumų patiriančias visuomenės
grupes, ypač neįgaliuosius į darbo rinką, buvo taikomos
jau nuo 2000 m. Lietuvoje veikiančias SĮ galima susiskirstyti
į tris tipus: SĮ de jure, SĮ de facto (cf. Gaušas et al., 2014)
ir mišrios SĮ. SĮ de jure – tai juridinį socialinės įmonės ir
socialinės neįgaliųjų įmonės statusą turinčios organizacijos,
įdarbinančios socialinių sunkumų ir dažnai socialinę atskirtį
patiriančius asmenis. SĮ de facto remiasi platesne SĮ, kaip
organizacijos, turinčios socialinę misiją, reinvestuojančios
pelną ir sprendžiančios socialines ir/arba aplinkosaugines
problemas, samprata..

Darbo galimybių suteikimas patiriantiesiems stipriausią socialinę atskirtį

Viešojo sektoriau organizacijos ir politikai turėtų labiau remti
SĮ.

SOCIALINĖS ĮMONĖS LIETUVOJE
Ekosistema

LIETUVOJE

6

30-60%

pajamų uždirbamos iš komercinių
santykių (de facto ir mišriose
socialinėse įmonėse)

90%

Dauguma socialinių verslininkių
reinvestuoja mažiau nei

Daugiau nei
pajamų iš komercinių
santykių uždirba de jure
socialinės įmonės

10% pelno

Dauguma socialinių
verslininkių turi kažkuo
rūpintis

Dauguma mano, kad jų
socialinės įmonės veikla
įgalina kitas moteris

PAGRINDINIAI REZULTATAI

„Aš įkvepiu kitas
moteris, kad jos
taip pat gali tą
padaryti“

RRasa Besekirskienė,

UAB „METRAS“ DIREKTORĖ
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EKOSISTEMA
• Trys socialinių įmonių (SĮ) tipai: SĮ de jure, SĮ de facto ir mišrios SĮ • 141 juridiškai
įregistruotos SĮ
SEKTORIAI
• Žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, Meninės, pramoginės ir poilsio
organizavimo veiklos, Apdirbamosios gamybos,
Profesinės, mokslinės ir techninės veiklos
MISIJOS
• SĮ de jure: socialinę atskirtį ir ekonominių sunkumų patiriančių socialinių
grupių (re-)integracija į darbo rinkąĮ • SĮ de facto ir mišrių SĮ: aplinkos apsauga,
visuomeninių požiūrių į neįgaliuosius/ sunkumus patiriančius asmenis kaita, tėvų
patiriamo streso mažinimas
MOTYVACIJA
• Savirealizacija ir nepriklausomybė, noras uždirbti (didesnes) pajamas namų
ūkiui • Noras kurti darnesnį, etiškesnį verslo modelį ir pasiūlyti naują produktą ar
paslaugą rinkai
SUNKUMAI
• Abiejų lyčių atstovams: konkurencija dėl finansinių lėšų, skeptiškas visuomenės
požiūris į darbuotojus, klientus ar SĮ vadovus/savininkus, nacionalinė mokesčių
sistema system
LYTIS
• Socialinės verslininkės imasi veiklos, išnaudodamos įdirbį veiklose, tradiciškai
siejamose su moterimis • Socialinės verslininkės įkvepia kitas moteris savo
pavyzdžiu • Dauguma yra atsakingos už kitą šeimos narį
POVEIKIS
• Darbo vietų kūrimas neįgaliesiems ir socialinių sunkumų patiriantiems
asmenims, jų gyvenimo kokybės gerinimas • Reta socialinė verslininkė matuoja
savo veiklos socialinį poveikį

TURINYS
p.2 pagrindinė informacija • p. 3 Socialinės verslininkės • p. 5 Socialinis
poveikis • p.6 Rekomendacijos politikams • p. 6 Šaltiniai • p. 6 Informacija
apie projektą

WOMEN SOCIAL ENTREPRENEURS

CASE
STUDY
ATVEJO
STUDIJA

Žalia pupa
Green smoothies
Jurga Banienė yra mažosios bendrijos „Žalia pupa“,
gaminančios žaliuosius kokteilius ir prekiaujančios jais
miesto centre, įkūrėja. Šiuo verslu ji užsiima nuo 2011
m., tačiau mažąją bendriją įsteigė 2015 m., siekdama
supaprastinti atsiskaitymo operacijas su verslo partneriais.
Jurga taip apibūdina sunkumus, su kuriais ji susiduria kaip
smulkioji verslininkė, ypač siekdama įveikti biurokratiją: :
Vienoje institucijoje man pasakė, kad kuo geriau seksis, tuo
daugiau tikrins.
Kai iš pradžių pradėjau dirbti, atrodė, kad visi man padeda.
Bet pernai prieš naujus metus pavargau vaikščioti į valstybines
institucijas. Mano svetainės pavadinimas buvo netinkamas,
kalba netaisyklinga…

MOTYVACIJA

Daugelis moterų įkūrė SĮ dėl savo pačių
ar artimųjų negalios, susidūrusios
su tam tikrų produktų ar paslaugų
trūkumu ar nebuvimu rinkoje.
Kitos moterys patiria džiaugsmą,
atskleisdamos savo talentus arba
rado gyvenimo prasmę, įdarbindamos
socialinių sunkumų patiriančius
žmones.
Veiklos finansavimas
Tiek SĮ de jure, tiek de facto steigiamos
dėl panašių priežasčių. Kadangi SĮ de
jure gali pasinaudoti valstybės parama
ir gauti ekonominę naudą, juridinis
SĮ statusas yra svarbus SĮ steigimo
veiksnys. Kita vertus, kai kurios
savivaldybės inicijuoja programas,
kuriomis skatinamos SĮ kaip įrankiai
socialinėms problemoms, pvz.,
nedarbui, nusikalstamumo prevencijai
ir mažinimui, priklausomybės ligomis
sergančių integravimui į darbo rinką
spręsti ar kūrybinėms industrijoms
vystyti.
Sniegė Naku, viešosios įstaigos „Upės
kultūra“ įkūrėja svarstė įsitraukti į
vieną iš šių programų steigdama SĮ:
„Aš buvau dailiųjų amatų, etnografinių
verslų ir mugių programoje … Vilniaus
miesto meras tokią buvo sukūręs ir jie 29
metams panaudai už nedidelį mokestį
senamiestyje suteikė patalpas…”
Moterys, įkūrusios SĮ regionuose,
pasinaudojo galimybe gauti ES
finansavimą vietos veiklos grupių
kaimiškose vietovėse projektams.
Šiais projektais jos sprendė savo
bendruomenių problemas, didino
jų gerovę, tvarkė aplinką ir užsidirbo
pragyvenimui, kadangi darbo vietų
kaimiškose vietovėse nėra daug.

Aš labai daug dirbu vien tik tam, kad tos valstybinės
institucijos parodytų, kad jos iš tikrųjų dirba.
Kad aš galėčiau išsinešti du foteliukus į lauką, žinot, kiek
institucijų dirba ties šitais mano dviem kvadratais?
Paveldo skyrius, kuriam aš turiu didžiausius brėžinius
rengti, mokėti pinigus reklamos agentūrai, tada nešti viską
į savivaldybę, o iš savivaldybės dar kiek institucijų prisideda –
lietuvių kalbos inspekcija, kuri čia atėjo, tikrino... ir viskas pas
mus labai gąsdinimais grįsta: jeigu tu čia tą pažeisi, bus tokia
bauda ir taip toliau. Tada man paskambina ir sako: „Laba
diena, norime Jums pasakyti, kad Jūsų projektas yra patvirtintas
ir viskas gerai.“ Na, sakau, tai ką dabar daryti? Man atsako:
„Dabar Jūs turite ateiti pas mus ir iš 6 langelio dokumentus
paduoti į 9.“ Jos – tarnautojos – būdamos ten negali viena kitai
perduoti dokumentų? Aš turiu eiti, spausti mygtuką, sulaukti
savo eilės ir prie vieno langelio gavusi popieriaus lapų ir nešti
juos prie kito langelio.

Vanda Stonienė, Smalininkų
bendruomenės centro, kuriam
priklauso vėjo jėgainė, mažas
traktorius ir dviračiai, kuriuos
bendruomenė nuomoja savo nariams
ir turistams, pirmininkė taip apibūdina
bendruomenės motyvus užsiimti
socialiniu verslu: „Kadangi visą laiką
kalbame apie Smalininkus kaip kurortinę
vietovę, mums buvo svarbu rūpintis, kad
miestelis išliktų gražus ir sveikas, patogus
gyventi, o turistams – malonus atvažiuoti.
Ir mes galvojome, kad reikia imti iš
gamtos tai, ką ji duoda, su mažiausiais
nuostoliais pačiai gamtai“.
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Papildomos pajamos,
socialinis poveikis, savirealizacija
Kai kurios moterys įsteigė
SĮ siekdamos, viena vertus,
savirealizacijos ir nepriklausomybės
ir, kita vertus, didesnių savo šeimos
pajamų. Jos savo veikla atliepė
specifinius vartotojų poreikius ar
specifinę problemą, su kuria jos pačios
buvo susidūrusios (pvz., negalia),
siekdamos daryti socialinį poveikį ir
išlikti ekonomiškai nepriklausomos.

iškeliami sudėtingesni uždaviniai.
Vietos veiklos grupės dažnai yra
priklausomos nuo projektinio
finansavimo. Kitos, ypač SĮ de facto
taip pat bando gauti finansavimą
projektams arba iniciatyvai. Tačiau
tokiais atvejais finansavimo užtenka
tik „minkštajai“ daliai – mokymams,
socialinių darbuotojų ar psichologų
pagalbai, bet ne „kietajai“ daliai,
pavyzdžiui, specialių poreikių turinčių
socialinių grupių apgyvendinimui.

lyčių klausimais). Kitoms svarbiais
kriterijais kuriant ir plėtojant verslą
buvo jų pačių kompetencija ir žinios.
Milinora Pšibišauskienė, kuri iš
tėvų paveldėtame ūkyje kartu su
vyru augina aromatinius žolynus,
akcentavo: „Svarbu gebėjimai. Aš baigus
agronomiją, o vyras yra inžinierius, jis
rūpinasi elektra, technika. Dar kitas
dalykas, žemė yra mano nuosavybė, aš
forminau ūkį. Kažkokių didelių dilemų ar
apsisprendimų nebuvo, kas vadovaus“.

Pasak Rasos Bulvičienės, Karalkrėslio
bendruomenės, kuri 2015 m. įsteigė
kepyklėlę, pirmininkės,

Reda Sutkuvienė, vadovaujanti VšĮ
„Socialinės paramos projektai“, kuriai
priklauso salotų baras „Mano guru“ ir
kuri siekia integruoti priklausomybe
sergančius asmenis į darbo rinką,
paaiškina: „Mums reikia finansinių
išteklių, kad mūsų programa būtų
pilna, mes galėtumėme suteikti jiems
laikiną būstą, užtikrinti saugias uždaras
gyvenimo sąlygas, saugią aplinką,
nes jeigu dabar mūsų klientas gyvena
nakvynės namuose, jisai grįžta ir ten jo
draugas vartoja arba jo artimieji vartoja
alkoholį, atkryčio tikimybė labai didelė“.

Daugeliu atveju lyčių lygybės
klausimai netapo svarbesniais
ir verslui plečiantis. Išimtis yra
atvejai, kai tradiciškai su moterimis
siejamos savybės – kruopštumas,
dėmesingumas ir rūpestingumas
– svarbios verslo sėkmei. Renata
Umbrasienė, kurios SĮ de jure gamina
suvenyrus ir kitas dekoratyvines
smulkmenas iš keramikos, pastebi:

„Esu pradinių klasių mokytoja,
bet pagal specialybę labai mažai
dirbau, šeimoje yra neįgalus sūnus ir
pinigų reikėjo, kažkaip susirinkome
bendruomenės aktyvas, pakalbėjom,
kad reikia kažkur gauti pinigėlių, nes su
ištiesta ranka vaikščioti per instancijas
ne mano būdui ir iš tikrųjų yra labai
sunku“.
Vitalija Stankevičienė, UAB „Saimeta“,
gaminančios regiono paveldu ES
pripažintus duonos gaminius, įkūrėja,
pasakoja: „Mano vienas iš sūnų labai
mėgo kepti, virti... Pabandėm kurį laiką
kepti tortus ir parduoti. ... Mums gerai
sekėsi ir tada atsisakiau buhalterės
darbo kolūkyje“.
Jurga Banienė, individualios Jurgos
Banienės įmonės ir mažosios bendrijos
„Žalia pupa“, gaminančios žalius
kokteilius, įkūrėja teigia: „aš nuo
vaikystės visokius mišinius darydavau,
gamindavau vaistažoles, užpilus
visokius… Ir vienu metu pradėjau
analizuoti, kas man gyvenime patinka.
Tuo metu auginau du vaikus, dirbau,
mokiausi, jausdavausi pavargus. Tuo
metu galvojau, kaip miegoti mažiau ir
būti energinga. Taip ėmiau gaminti žalius
kokteilius.“

SUNKUMAI
Pagrindiniai sunkumai, su kuriais
susiduria moterys, kurdamos ir
vystydamos verslą, – finansinių
išteklių trūkumas, biurokratija ir
tinkamų darbuotojų suradimas.
Finansiniai ištekliai tampa problema,
kai sprendžiama plėsti verslą arba

Biurokratija kelia problemų daugeliui
socialinių verslininkių, ypač toms,
kurios gamina ekologinį maistą –
sertifikavimo procedūros, patikros
ir dokumentų tvarkymas yra vieni
labiausiai versle varginančių aspektų.
Daugelis informančių, vadovaujančių
neįgaliuosius įdarbinančioms SĮ de
jure, pripažino, kad komunikavimas su
šiais darbuotojais, aiškinant užduotis ir
atsakomybę, vadovams kelia iššūkius.
Kai kuriems darbuotojams tai pirma
darbo patirtis. Kitas sunkumas –
nedideli darbo užmokesčiai ir kai
kuriais atvejais – mažas skirtumas
tarp darbo užmokesčio ir socialinės
pašalpos, kuris mažina motyvaciją
dirbti. Tai ypač aktualu kaimiškose
vietovėse.

LYTIS IR SOCIALINIS
VERSLAS
Lyčių lygybė
Socialinėms verslininkėms lyčių
lygybės klausimai nebuvo aktualūs
steigiant SĮ. Dauguma jų pirmiausia
siekė įgyvendinti savo idėją (kuri
dažniausiai nebuvo susijusi su
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„Pas mus kolektyvas yra visu 100
procentų moteriškas. Yra buvę
vyrukų, bet kažkaip ne taip jie dirbo.
Kruopštesnės tos moterys, ir tas
gaminėlis turi turėt tokios šilumos,
mielumo. Vyrams neišeina kažkaip
tas mielumas, o moterims dažniausiai
išeina“.
Vis dėlto kai kurios moterys pripažįsta,
kad asmeninės savybės, kurios
tradiciškai siejamos su moterimis,
padeda joms būti efektyvesnėmis
vadovėmis. Jos vertina savo gebėjimą
komunikuoti, empatiją ir rūpestį
kaip savybes, kurios labai padeda
bendraujant su negalią turinčiais
darbuotojais, kuriems paprastai
reikia skirti daugiau dėmesio. Kaip
pažymi Renata Umbrasienė, UAB
„Molio Motiejukas“ savininkė, „reikia
labai labai daug kantrybės ir atsidėjimo
išmokant žmogų, ir aš manau, kad gal
moteriai lengviau, nes na, vis tiek moteris
turi tokių lyg motiniškų savybių ir yra
kantresnės“.
Moterų įgalinimas
Moterys pripažįsta, kad socialinis
verslas joms buvo galimybė atskleisti
savo talentus, ypač – vystyti savo
lyderystės gebėjimus, bendraujant su
žmonėmis ir įvairiomis valstybinėmis
institucijomis, taip pat užsienio
partneriais. Keletas jų yra patarusios
kitoms moterims, norinčioms imtis
veiklos savo ūkyje,

be ndruo m e nė s v e ik lą , ir s ut ink a ,
kad jos siekia paskatinti kitas
moteris būti aktyvesnėmis bei
ieškoti savirealizacijos būdų. Rasa
Besekirskienė, UAB „Metras direktorė,
pasakoja: „Aš dainuoju chore, ten esu
prezidentė, tai, manau, visoms esu
matoma, ir aš jas taip pat įkvepiu, kad
tu gali, eik, kodėl turi sėdėti. Vienai
mergaitei ten visiškai blogai buvo, ji
antidepresinius vaistus gėrė, nerado
darbo. Aš ją įkvėpiau, pakalbėjau. Ir ji
dabar stomatologijos kursus pabaigė ir
šauniai dirba stomatologiniam kabinete,
jos gyvenimas geresnis“.

ATVEJO STUDIJA

Mano guru
Reda Sutkuvienė vadovauja VšĮ „Socialinės paramos
projektai“, kuriai priklauso salotų baras „Mano guru“.
Šio socialinio verslo tikslas – integruoti reabilituotus
priklausomybės ligomis sergančius asmenis į darbo rinką.

MOTERŲ VERSLŲ
SOCIALINIS POVEIKIS

Nuo 2004 m. „Mano guru“ mediciniškai reabilituoti
žmonės išmoksta įgūdžių, reikalingų virėjo(-s),
padavėjo(-s), barmeno(-ės) profesinėje veikloje. Be to, čia
jiems psichologinę ir kitokią pagalbą suteikia socialinis
darbuotojas. Organizacija siekia pakeisti savo darbuotojų
požiūrį, jog jie nėra išlaikytiniai, o savimi pasitikintys žmonės,
galintys pasirūpinti savo gyvenimu; po praktikos bare
žmonės („klientai“) išeina ne tik įgiję kvalifikaciją, bet ir gavę
rekomendaciją iš pirmojo darbdavio. Šis salotų baras yra
gavęs daugybę apdovanojimų nacionaliniu ir Europos mastu
už novatoriškumo, socialinės atsakomybės ir verslumo
principų integravimą į savo veiklą. Apie 95% bare praktikos
įgijusių asmenų sėkmingai integruojasi į darbo rinką.
Tačiau, ko gero, svarbiausias jų veiklos poveikis negali būti
išmatuojamas skaičiais, kadangi jis susijęs su kintančiais jų
darbuotojų ir visuomenės narių požiūriais ir gyvenimo būdu.

Remiantis interviu su socialinėmis verslininkėmis,
galima išskirti dvi verslo misijų tendencijas: socialinių
sunkumų patiriančių asmenų integravimas į darbo rinką
ir visuomenės gerovės didinimas siūlomais produktais
ir paslaugomis. Nors moterys nematuoja savo veiklos
socialinio poveikio specifiniais rodikliais, tačiau dauguma
laiko savo verslą sėkmingu: jos sėkmingai įgyvendina
verslo planą, jų klientų skaičius auga, jos kuria naujas
darbo vietas, joms nebereikia ieškoti naujų klientų, nes
jie patys – netgi iš užsienio – jas susiranda. Jos supranta,
kad jų verslas jau įgijo reputaciją dėl aukštos kokybės,
ekologinių produktų ar paslaugų ir stengiasi ją išlaikyti.

„Turim savo praktikoje tokį atvejį, kai žmogus, daugiau nei
20 metų vartojęs narkotikus, pateko dirbti pas mus į barą po
reabilitacijos. Kai jisai mėnesio gale gavo uždarbį, tai buvo akys
didžiulės ir tokia frazė „O, geras, nežinojau, kad dirbti lengviau
negu vogti“. Tai tapo viena iš organizacijos istorijų apie tai, kokį
poveikį mes kuriame,“ – teigia salotų baro direktorė.

Moterys mano, kad jų SĮ daro poveikį visuomenės
požiūriams. Pavyzdžiui, jos pastebi teigiamus pokyčius
požiūriuose į reabilitaciją praėjusius priklausomybės
ligomis sergančius asmenis, daugiavaikes šeimas
ir neįgalius žmones. Jų nuomone, jų verslas keičia ir
darbuotojų požiūrius į darbą: „Ne paslaptis, kad žmogui
reikia veiklos, rasti savo vietą po saule. Naujokai pradeda
dirbti, įgyja įgūdžių, jiems smagu matyti savo darbo
rezultatą“. Jos mėgaujasi savo veikla, jausdamos, kad jų SĮ
kuria stipresnes bendruomenes ir tinklus, kurie naudingi
visuomenei.

įsteigti SĮ de jure ar plėtoti savo
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