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PATVIRTINTA 

Dusetų bendruomenės pirmininkės 

2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1  

 

 
SOCIALINIO VERSLO VEIKSMŲ APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTTATOS 

 

1. Socialinio verslo veiksmų aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis  

Socialinio verslo vykdomo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos 

priemonės gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. 

lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720. Aprašas yra skirtas apibrėžti ir nustatyti Dusetų 

bendruomenės vykdomo socialinio verslo per metus gauto pelno paskirstymo procedūras ir 

taisykles, kad būtų pasiekti pagrindiniai ir papildomi socialinio verslo tikslai bei rodikliai. 

II SKYRIUS 

SOCIALINIO VERSLO MODELIS IR PELNO PASKIRSTYMAS 

2. Dusetų bendruomenė (toliau – Organizacija) socialinio verslą vykdo taikydama 

integruotąjį socialinio verslo modelį, veikdama užimtumo ir švietimo srityse. Socialinio 

verslo tikslai yra šie: užimtumo srityje -socialinės atskirties ir skurdo mažinimas bei 

socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas, švietimo srityje- švietimo ir mokymo kokybės 

bei veiksmingumo gerinimas, skatinant ir įgyvendinant mokymąsi visą gyvenimą, socialinę 

sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą. 

3. Organizacija socialinio poveikio tikslams ir rodikliams, numatytiems socialinio verslo 

plane, pasiekti planuoja vykdydama šias ekonomines  veiklas: 

- meno įrenginių eksploatavimo veikla (EVRK kodas 90.04); 

- kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (EVRK kodas 85.59); 

Iš šių veiklų vykdymo gautą pelną (100 proc.) Organizacija skiria vietos gyventojų 

pažeidžiamų grupių socialiniam švietimui, siekiant socialinės sanglaudos. 

4. Galutinį sprendimą dėl pelno paskirstymo priima Organizacijos pirmininkas, 

atsižvelgdamas į Socialinio verslo darbo grupės ir išorės konsultantų rekomendacijas.  

5. Pelno paskirstymas įforminamas Organizacijos pirmininko įsakymu. Kartu su įsakymu 

parengiama ir tvirtinama pelno lėšų paskirstymo ir sąsajų su numatytais socialinio poveikio 

tikslais ir rodikliais lentelė (Excel formatu), kuri yra laikoma dokumentu dėl pelno 

paskirstymo priedu ir gali būti tikslinama, keičiama tokia pat tvarka, pagal kurią buvo 

patvirtinta.  

6. Pelno paskirstymo dokumentas su visais priedais skelbiamas Zarasų-Visagino regiono 

vietos veiklos grupės interneto svetainėje www.zarasaivvg.lt   

 

  

http://www.zarasaivvg.lt/


  

III SKYRIUS 

SOCIALINĖS NAUDOS GAVĖJŲ ATRANKOS PROCEDŪRA  

 

7. Organizacijos socialinės naudos gavėjai yra neturintys darbo asmenys arba asmenys 

norintys užsiimti papildoma veikla ir taip padidinti gaunamas pajamas, taip pat vietos 

gyventojai iš socialiai pažeidžiamų grupių - senjorai, socialinės rizikos šeimos, neįgalieji. 

Organizacija vykdydama socialinės naudos gavėjų atrankos procedūrą užtikrina  

nediskriminavimo ir lygių galimybių̨ principų laikymąsi. 

 

7.1. I tikslinė grupė – darbo ieškantys asmenys. Atrenkant I tikslinės grupės naudos gavėjus 

pasitelkiami Užimtumo tarnybos bei Zarasų rajono socialinio paslaugų centro duomenys. 

Atrenkant naudos gavėjus taikomi šie kriterijai: 

7.2.1.   darbo ieškantys 45- 65 metų asmenys; 

7.2.2.   papildomos veiklos/ darbo ieškantys asmenys; 

 

7.2. II tikslinė grupė – vietos gyventojai iš pažeidžiamų grupių- senjorai, socialinės rizikos 

šeimos, neįgalieji. Atrenkant II tikslinės grupės naudos gavėjus pasitelkiami Zarasų rajono 

socialinio paslaugų centro duomenys, seniūnijos darbuotojų informacija. Atrenkant naudos 

gavėjus taikomi šie kriterijai: 

7.2.1.  Dusetų seniūnijos pensinio amžiaus gyventojai; 

7.2.2.  Dusetų seniūnijoje gyvenantys vieniši tėvai;  

7.2.3.  Dusetų seniūnijoje gyvenančios daugiavaikės šeimos; 

7.2.4.  Dusetų seniūnijoje gyvenantys neįgalieji; 

 

Apie visus vykdomus mokymus bus skelbiama socialinio tinklo facebook  Dusetų 

bendruomenės puslapyje „Dusetų bendruomenės puslapis“. 

8. Pasiekus suplanuotus socialinius rodiklius, socialinės naudos gavėjų skaičius gali būti 

didinamas, taip pat gali būti papildomai pasirenkamos kitos tikslinių grupės.  

 

  IV SKYRIUS 

ATSAKINGAS IR SKAIDRUS VALDYMAS  

 

9. Organizacija siekdama atsakingo ir skaidraus valdymo savo administruojamame socialinio 

tinklo facebook  Dusetų bendruomenės puslapyje „Dusetų bendruomenės puslapis“, teikia: 

9.1. informaciją apie nustatytą darbo užmokestį visoms pareigybėms, su kuriomis sudaryta 

darbo sutartis. Informacija atnaujinama kiekvienų metų 1 ketvirtį; 

9.2. informaciją apie padarytas investicijas ir kokią pajamų dalį sudaro socialinio verslo 

sąnaudos. Informacija atnaujinama kiekvienų metų 1 ketvirtį; 

9.3. informaciją apie planuojamus ir vykdomus pirkimus. Informacija teikiama vadovaujantis 

viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka; 

9.4. informaciją apie gautą paramą, labdarą, dotacijas, kitokią pagalbą ir įgyvendinamus 

projektus (finansuojamus privačiomis, valstybės, savivaldybių ar ES fondų lėšomis). 

Informacija atnaujinama kiekvienų metų 1 ketvirtį; 



  

9.5. informaciją apie galimybes dalyvauti socialinio verslo veikloje, projektuose ir (arba) 

galimybes savanoriauti. Informacija atnaujinama kiekvienų metų 1 ketvirtį. 

 

IV SKYRIUS 

SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS  

 10. Įstaigos valdymo organai yra: 

10.1. Visuotinis dalininkų susirinkimas. 

10.2. Įstaigos vadovas (pirmininkas). 

11. Socialinio verslo valdyme dalyvauja ir sprendimus priima sudaryta Socialinio verslo 

darbo grupė (toliau - Darbo grupė), kuriai vadovauja Organizacijos pirmininkas. Darbo 

grupės narių sudėtį tvirtina Visuotinis dalininkų susirinkimas. 

12. Darbo grupės veikloje dalyvauja ne mažiau kaip 3 asmenys. Darbo grupę sudaro  bent 

vienas Organizacijos dalininkas, bent vienas Organizacijos darbuotojas, bent vienas tikslinės 

grupės interesams atstovaujančios organizacijos asmuo. Sprendimai Darbo grupėje priimami 

paprasta balsų dauguma. Socialinio verslo darbo grupės sprendimai protokoluojami. Darbo 

grupės susitikimai rengiami ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį. 

13. Socialinio poveikio planavimas, stebėsena ir matavimas vykdomas kasmet ketvirtą 

ketvirtį. Šiame procese dalyvauja Darbo grupė, kuriai vadovauja organizacijos Pirmininkas . 

Organizacija, siekdama didesnio efektyvumo rodiklio į socialinio poveikio planavimo, 

stebėsenos ir matavimo darbo grupę gali įtraukti kompetentingus suinteresuotus asmenis. 

Suinteresuotieji asmenys norintys dalyvauti socialinio poveikio planavime, stebėsenoje ir 

matavime turi raštu kreiptis į organizaciją. Atrinkti suinteresuotieji asmenys kviečiami 

dalyvauti artimiausiame posėdyje. Posėdžio protokolas skelbiamas Zarasų-Visagino regiono 

vietos veiklos grupės interneto svetainėje www.zarasaivvg.lt   

_______________________ 

http://www.zarasaivvg.lt/

