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Socialinė atsakomybė: iššūkiai ir galimybės
Socialinės atsakomybės plėtra ugdant 
socialiai atsakingą asmenybę

Įvadas
Dauguma mokslininkų, tiriančių socialinę atsakomybę, išskiria žmogiškuosius išteklius ir teigia, kad jų plėtojimas apima ne tik kvali-
fikacijos tobulinimą, bet ir darbuotojų dalyvavimą priimant sprendimus, darbo sąlygų gerinimą, motyvacijos ir vertybių sistemų kūri-
mą. „Socialinė atsakomybė ir žinių ekonomika yra neatsiejamos ekonomikos dalys.“ [1] Europos Sąjunga yra suinteresuota socialinės 
atsakomybės koncepcijos diegimu verslo organizacijose. Žinių ekonomikos, valstybės socialinės atsakomybės ir jos vertinimo sąsajos 
pavaizduotos 1 paveiksle.

Socialinės atsakomybės plėtra ugdant socialiai atsakingą 
asmenybę
Marija Mendelė-Leliugienė
(lektorė, ugdomojo vadovavimo ir socialinio klinikinio darbo 
specialistė, socialinės politikos ekspertė) 

VšĮ Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“
www.rafaelis.lt 
Kontaktai: lemar@rafaelis.lt, mob. tel. +370 685 66285

1 pav. Žinių ekonomikos, žmogiškojo kapitalo ir socialinės atsakomybės tarpusavio sąsajos
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Socialinė atsakomybė - tai „sąmoningai formuojami ekonomi-
niai, politiniai, teisiniai ir doroviniai santykiai tarp asmens, orga-
nizacijos ir visuomenės, pasirengimas atsakyti už savo priimtus 
sprendimus, poelgius ir veiksmus, gebėjimas atlikti pareigą ir 
prisiimti sau visuomenės sankcijas, esant tam tikroms teisingu-
mo arba kaltumo sąlygoms“ [9]. Socialinę atsakomybę galima 
traktuoti kaip vieną iš pagrindinių dorovės sąvokų, nusakančių 
asmenybės santykį su jai keliamais doroviniais reikalavimais, hu-
manistinių vertybių pasirinkimu, laisvu apsisprendimu.

Socialiai atsakinga asmenybė – tai asmenybė, gebanti atsakin-
gai ir savarankiškai priimti etiškus sprendimus [8].

Norint plėtoti socialinę atsakomybę būtina stiprinti žmogiškąjį 
kapitalą, kuris „yra vertingiausias šiuolaikinės visuomenės re-
sursas, net svarbesnis už gamtos turtus arba žmonių sukauptą 
materialinį turtą. Tai žmonių išsilavinimas, profesija ir patyrimas, 
kuris yra gamybos pagrindas; tai mokymusi ir praktiniu patyrimu 
sukauptos žinios bei meistriškumas, didinantys žmonių veiklinį 
našumą bei verslumą.“ [10]

Žmogiškojo kapitalo pagrindą sudaro asmeniniai (socialinio, 
emocinio ir dvasinio intelekto sričių) gebėjimai ir socialiai atsa-
kingai asmenybei (toliau - SAA) būdingos savybės: dvasingumas, 
vertybinė orientacija, altruizmas, kūrybingumas, verslumas, 
darna, socialumas ir jų poreikis bei svarba atskleisti apžvelgiant 
teisinius dokumentus, tyrimus ir mokslinius straipsnius pagal 
pasirinktas keturias suinteresuotas grupes: 1) valstybę; 2) visuo-
menę; 3) šeimą; 4) verslą. Gauti tyrimų duomenys pateikiami 
lentelėje. 

Lentelė. Suinteresuotų grupių reiškiamas asmenybės savybių 
poreikis [8]

Remiantis suinteresuotų grupių reiškiamo tam tikrų asmenybės 
savybių poreikio apibendrintais duomenimis, asmenine darbo 
patirtimi, žiniomis, intuicija ir įžvalgomis, sudarytas SAA būdin-
gų savybių hipotetinis modelis. 

SAA savybės: 1) dvasinga, 2) turinti vertybinę orientaciją, 3) al-
truistiška, 4) kūrybinga, 5) versli, 6) darni, 7) sociali (žr. 2 pav.).

2 pav. Socialiai atsakingos asmenybės savybės
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3 pav. Tripakopis ugdymo procesas

Problema

Socialiai atsakingų įmonių, įstaigų ir organizacijų nauda visuo-
menei, valstybei, aplinkai yra šių dienų diskusijų centras visais 
visuomenės lygmenimis. Tačiau individas, kaip asmuo, kuris pir-
miausia yra šeimos ir tik paskui kiekvienos bendruomenės, orga-
nizacijos, įmonės, įstaigos, visuomenės, valstybės dalis, kol kas 
yra tarsi ignoruojamas ir paliekamas „gyventi sau“. 

Tai, kad būtent šiandien individui, kaip asmeniui, kaip šeimos ir 
valstybės nariui, reikalinga ypatinga ir skubi pagalba, rodo ty-
rimai: Lietuvoje tėvai savo vaikams per parą skiria vidutiniškai 
7 minutes dėmesio, o mažieji mūsų šalies gyventojai jaučiasi 
nelaimingiausi iš Europos šalių vaikų. Santykių šeimoje koky-
bės atžvilgiu Lietuvos vaikų vertinimas taip pat tarp blogiausių 
iš vertintų valstybių: pagal šį rodiklį Lietuva užima 24 vietą Eu-
ropoje [2]. Lietuvoje 43 proc. jaunų žmonių nedalyvauja jokioje 
veikloje (pilietinėse organizacijose, būreliuose, neformaliojo ug-
dymo užsiėmimuose ir t. t.). Mokykloje nėra tikslingai kuriama 
kūrybiškumui palanki edukacinė aplinka, mokykla, kaip ugdymo 
institucija, kūrybiškumo ugdymo atžvilgiu yra pasyvi. Kūrybišku-
mo ugdymas suprantamas kaip papildoma, užklasinė veikla [3]. 
Asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ atlikti lokalūs tyrimai [4] 
atskleidė, kad nuo 9 iki 39 proc. tėvų neturi laiko ir nežino, kaip 
ugdyti vaikų dvasinį intelektą (vertybes), o 63 proc. tėvų patikėtų 
vaikų dvasinio intelekto ugdymą (vertybes) asmenybės ugdymo 
studijų specialistams. Šie tyrimai atskleidžia šeimos, kaip asme-
nybės ugdytojos, funkcijų susilpnėjimą dėl: 1) tėvų užimtumo 
darbo rinkoje didėjimo ir atsiradusios naujos skurdo formos - lai-
ko stokos; 2) kartų solidarumo mažėjimo – prarasti gebėjimai iš 
kartos į kartą perduoti šeimos vertybes, tradicijas, moralės nor-
mas ir esminį doro elgesio principą – gebėjimą atskirti gėrį nuo 
blogio. 

Valstybei trūksta talentingų ugdytojų. Apie jų stoką kalbama 
Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje (212 08 07 
projektas): „Strategijos sėkmė priklausys nuo švietimo sistemos 
pajėgumo pritraukti talentingiausius žmones, galinčius perteikti 
savo patirtį kitiems. Šiuo metu į švietimo ir ugdymo studijas pra-
šymus pirmu teikimu pateikia asmenys, vidutiniškai surinkę 13,8 
stojamųjų balų (LAMA BPO duomenys), kai tuo tarpu į populia-
riausias studijų kryptis – beveik 19 balų. Tai rodo, kad gabiau-
sieji ir darbščiausieji nepritraukiami dirbti švietimo srityje“, nes 
„pedagoginių studijų turinys kol kas nesuteikia plataus huma-
nitarinio kultūrinio akiračio, reiškiančio gilią būsimų mokytojų 
ir dėstytojų kaip asmenybės ugdytojų erudiciją, sąlygojančio jų 
prestižą visuomenėje ir skatinančio gabiųjų pritraukimą“ [5]. 

Visuomenės gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių kuriant valstybės 
konkurencinį pranašumą rodo visuomenės atvirumas ir kūrybin-

gumas. Nepakankamą Lietuvos visuomenės atvirumo lygį rodo 
globalizacijos indeksas, pagal kurį Lietuva užima tik 25 vietą 
Europos Sąjungoje [6]. Šiuo indeksu vertinama šalių ekonominė, 
politinė ir socialinė globalizacija. Visuomenės kūrybingumo lygį 
atskleidė Mastrichto universiteto atlikti tyrimai. Jų duomenimis 
[7], Lietuva pagal kūrybingumo rodiklį užima 17 vietą Europos 
Sąjungoje, o kūrybingumo klimato palankumas įvertintas dar 
blogiau – tik 24 vieta. Remiantis šiais tyrimais galima drąsiai 
teigti, kad Lietuvos visuomenėje šiandien nėra tinkamų sąlygų 
kūrybingumui ugdyti ir reikštis. O kūrybingumas yra viena iš 
svarbiausių ir pageidaujamų SAA savybių. Apibendrinus strate-
ginių dokumentų ir tyrimų apžvalgą matyti, kad: tėvams trūksta 
žinių, kaip ugdyti vaikus; švietimo sistemai trūksta talentingų 
ugdytojų ir pedagoginių programų, pagal kurias būtų rengiami 
specialistai, gebantys ugdyti socialiai atsakingas asmenybes; 
valstybei ir visuomenei trūksta asmenybių, kurios sugebėtų kurti 
atsakingą, darnią ir kūrybingą visuomenę; verslui trūksta žmo-
giškųjų išteklių, parengtų pagal naujus kriterijus.

Pagrindinė problema: žmogiškojo kapitalo stiprinimo ir socia-
linės atsakomybės plėtojimo būdų, SAA ugdymo programų ir 
metodų kokybė.

Tyrimas

Pagal SAA ugdymo programą „Aš esu kūrėjas“ (aut. M. Mende-
lė-Leliugienė) VšĮ Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ dirba 
nuo 2002 metų. Ši programa įgyvendinama nacionaliniu mastu 
įstaigai vykdant socialinius projektus (organizuojant vaikų die-
nos centrus, asmenybės ugdymo studijas). Per 11 metų įstaigos 
rengiamų pagal šią programą kursų baigimo pažymėjimus gavo 
apie 700 specialistų (mokytojų, socialinių pedagogų, socialinių 
darbuotojų ir psichologų). Programa specialistams patraukli dėl 
tripakopio ugdymo proceso (žr. 3 pav.), trimačio ugdymo mode-
lio (žr. 4 pav.), kitokio požiūrio į asmenybę (žr. 5 pav.) ir netradici-
nių darbo metodų (dailės terapijos ir vizualizuotų teorinių žinių).
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4 pav. Trimatis ugdymo modelis                                         

5 pav. Trimatis asmenybės vaizdas

Išsamus SAA programos „Aš esu kūrėjas“ aprašymas pateiktas 
metodiniame leidinyje [8].

Nuo 2011 metų SAA ugdymo programa „Aš esu kūrėjas“ pradė-
ta įgyvendinti nacionaliniu mastu: Klaipėdos, Plungės, Šiaulių, 
Anykščių ir Vilniaus miestų mokyklose, vykdant „Prevencinių ne-
tradicinio ugdymo modelių, panaudojant dailės ir muzikos tera-
piją, įgyvendinimo projektą“ (kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-085, 
pagal priemonę VP1-2.2-ŠMM-05-K ,,Kalbų mokymo, verslumo 
ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“), 
finansuojamą iš Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos ir Eu-
ropos socialinio fondo lėšų. 

Tyrimo tikslas – patikrinti įgyvendinant SAA ugdymo programą 
„Aš esu kūrėjas“ taikomo inovatyvaus ugdymo modelio ir inova-
tyvių metodų efektyvumą plėtojant socialinę atsakomybę (sti-
prinant žmogiškąjį kapitalą). Šiuo tyrimu siekiama atskleisti, ar 
patys mokymai dirbti pagal SAA ugdymo programą „Aš esu kūrė-
jas“ buvo naudingi specialistams tobulinant asmenines ir profe-
sines kompetencijas, kurių sričių įgytas teorines žinias ir kuriuos 
dailės terapijos metodus jie taikė dirbdami su mokiniais ir kokių 
klasės mikroklimato pokyčių pastebėjo po 6 mėnesių darbo. Ty-
rime dalyvavo 105 ekspertai (mokytojai, socialiniai pedagogai 
ir psichologai), išėję 84 val. specializuotus mokymus. Išmoktus 

netradicinius ugdymo metodus (dailės terapijos ir vizualizacijos) 
ekspertai įtraukė į bendrojo lavinimo pamokas ir popamokinį 
ugdymą. Į klausimą, ar mokymai buvo naudingi asmeniškai, 
100 proc. ekspertų atsakė „taip“ ir nurodė, kurių sričių asmeninės 
kompetencijos sustiprėjo (žr. 6 pav.). 

 6 pav. Ekspertų atsakymų apie sustiprėjusias asmeninių kompe-
tenijų sritis išėjus SAA ugdymo programos mokymus rezultatai 

Iš 6 paveikslo matyti, kad išėjus SAA ugdymo programos mo-
kymus labiausiai sustiprėjo šių sričių ekspertų asmeninės kom-
petencijos: 1) gebėjimo valdyti konfliktus; 2) savęs pažinimo; 
3) pozityvaus mąstymo; 4)požiūrio pokyčių; 5) empatijos (kitų 
supratimo). 

Ekspertų atsakymų į klausimą, kurių sričių įgytas teorines žinias 
taikė darbui su mokiniais per pamokas ir popamokiniam ugdy-
mui, rezutatai pateikiami 7 paveiksle. 

 7 pav. Ekspertų pasirinkimas (pagal sritis) taikyti įgytas teorines 
žinias darbui su mokiniais per pamokas ir popamokiniam ugdy-
mui 
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Iš 7 paveikslo matyti ekspertų pasirinktų taikyti darbui su moki-
niais per pamokas ir popamokiniam ugdymui įgytų teorinių žinių 
sričių pasiskirstymas pagal taikymą dažnumą: 1) gėrio ir blogio 
takoskyra; 2) žmogiški santykiai; 3) vertybės; 4) savęs pažinimas; 
5) ribos (savo ir kito); 6) konfliktų valdymas; 7) pozityvus mąs-
tymas.

Ekspertų atsakymų į klausimą, kuriuos išmoktus dailės terapijos 
metodus taikė darbui su mokiniais per pamokas ir popamoki-
niam ugdymui, rezutatai pateikti 8 paveiksle. 

8 pav. Ekspertų pasirinkimas (pagal sritis) taikyti išmoktus dailės 
terapijos metodus darbui su mokiniais per pamokas ir popamo-
kiniam ugdymui

Iš 8 paveikslo matyti, kokius išmoktus dailės terapijos metodus 
ekspertai dažniausiai rinkosi taikyti darbui su mokiniais per pa-
mokas ir popamokiniam ugdymui: 1) Makalynė (Transformaci-
ja); 2) Mano kilmė; 3) Laisvas piešimas ir Susipažinimas spalvo-
mis; 4) Emocijų kampelis (Pieštukai); 5) Žmogeliukai; 6) Piešimas 
dviese vienu teptuku; 7) Piešimas ratu; 8) Vidinis kompasas; 9) 
Ribos; 10) Akmeninė ir švytinti širdis; 11) Gyvenimo upė; 12) Mes 
kartu; 13) Tipenimas.

Ekspertų atsakymų į klausimą, kokių klasės mikroklimato pokyčių 
pastebėjo po 6 mėnesių darbo, suvestinė pateikiama 9 paveiksle. 
9 pav. Ekspertų atsakymų į klausimą apie klasės mikroklimato 
pokyčius po 6 mėnesių darbo suvestinė

Iš 9 paveikslo matyti ekspertų pastebėtų klasės mikroklimato po-
kyčių vertinimas: 1) mažiau triukšmo, t. y. destruktyvus elgesys 
virto pozityviu (nuo 2 iki 10 balų); 2) sumažėjo patyčių (nuo 1 iki 
10 balų); 3) sustiprėjo empatija (nuo 1 iki 10 balų); 4) pagerėjo 
emocijų valdymas (nuo 1 iki 9 balų); 5) pagerėjo drausmė per 
pamokas (nuo 1 iki 10 balų); 6) sustiprėjo mokymosi motyvacija 
(nuo 1 iki 10 balų); 7) padidėjo atsakingumas (nuo 1 iki 10 balų).
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Toliau pateikiama, koks procentas ekspertų kokį klasės mikrokli-
mato pokytį nurodė:

- 98 proc. - mažiau triukšmo, t. y. destruktyvus elgesys virto po-
zityviu; 
- 96 proc. - sumažėjo patyčių;
- 99 proc. - sustiprėjo empatija;
- 100 proc. - pagerėjo emocijų valdymas;
- 96 proc. - pagerėjo drausmė per pamokas;
- 95 proc. - sustiprėjo mokymosi motyvacija;
- 97 proc. - padidėjo atsakingumas.

Išvados

1. Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programos „Aš esu 
kūrėjas“ inovatyvus ugdymo modelis ir inovatyvūs metodai (vi-
zualizuotos teorinės žinios ir dailės terapija) yra efektyvūs plėto-
jant socialinę atsakomybę (stiprinant žmogiškąjį kapitalą). Šitai 
rodo ekspertų pastebėti klasės mikroklimato pokyčiai. 

2. Specializuoti programos „Aš esu kūrėjas“ mokymai buvo nau-
dingi ekspertams stiprinant asmenines kompetencijas tokių 
sričių: 1) gebėjimo valdyti konfliktus; 2) savęs pažinimo; 3) pozi-
tyvaus mąstymo; 4) požiūrio pokyčių; 5) empatijos (kitų suprati-
mo); 6) santykių namie; 7) santykių darbe.

3. Tyrimai parodė, kad programa „Aš esu kūrėjas“ gali būti sė-
kmingai taikoma darbui su mokiniais per bendrojo lavinimo 
pamokas ir popamokiniam ugdymui (neformaliajam švietimui) 
siekiant nuo mažens ugdyti socialiai atsakingas asmenybes.

4. Atliekant tyrimą ekspertų nurodytos sritys, kur sustiprėjo jų 
asmeninės kompetencijos, leidžia daryti prielaidą, kad programą 
galima taikyti ir suaugusiųjų mokymui siekiant stiprinti žmogiš-
kąjį kapitalą ir plėtoti socialinę atsakomybę. 

5. Programos Aš esu kūrėjas“ įgyvendinimas gali būti naudingas 
visoms keturioms suinteresuotoms grupėms: šeimai (asmeniui), 
verslui, visuomenei ir valstybei siekiant vieno bendro tikslo – 
kurti darnią, atsakingą ir kūrybingą visuomenę.
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Socialinis kapitalas ir socialiniai įgūdžiai 
– Lietuva tarptautiniame kontekste

Mantas Sekmokas

(švietimo inovacijų ir Europos Sąjungos švietimo politikos ekspertas, autorizuotas Europos Komisijos Švietimo ir kultūros 
direktorato politikos tyrimų tyrėjas)

VšĮ „Mokslo parkas“
www.mparkas.lt 
Kontaktai: mantas.sekmokas@gmail.com, mob. tel. +370 684 25923

Anotacija

Visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje vykstantys socialiniai ir 
ekonominiai pokyčiai lemia darbo rinkoje ir socialinėje aplinkoje 
reikalingų gebėjimų bei kompetencijų kaitą. Vis svarbesni tampa 
tarpusavio bendravimo ir mąstymo įgūdžiai. Visuomenės mastu 
polinkis ir gebėjimas efektyviai bendrauti, keistis informacija 
apibūdinamas terminu „socialinis kapitalas“. Žmogiškojo kapi-
talo įtaka ekonomikos augimui ir inovacijoms jau seniai įrodyta. 
Tačiau pastaruoju metu atliekami empiriniai makroekonomi-
niai tyrimai atskleidė, kad ir socialinis kapitalas vaidina svarbų 
vaidmenį kuriant ekonominę ir socialinę gerovę. Stiprindamas 
inovacijų plėtrą, jis gali skatinti ekonomikos augimą. Be to, yra 
atskleistos jo sąsajos su įvairiais socialiniais aspektais - žmonių 
sveikata, nusikalstamumo lygiu ir savižudybių skaičiumi. Pa-
teiktų tyrimų duomenys patvirtina, kad Lietuvoje, palyginti su 
kitomis Europos šalimis, tiek socialinio kapitalo, tiek socialinių 
kompetencijų lygis yra žemas. Tai savo ruožtu veikia ekonomi-
nės veiklos efektyvumą ir sukelia neigiamų socialinių padarinių. 
Situacijai tobulinti rekomenduojamos dvi pagrindinės viešosios 
politikos priemonės – visuomeninio aktyvumo skatinimas ir 
švietimo kokybės gerinimas, jos įvairovės ir prieinamumo didi-
nimas.

Reikšminiai žodžiai

Socialinis kapitalas, žmogiškasis kapitalas, socialinės kompeten-
cijos, inovacijos, ekonominis augimas.

1. Įžanga

Pasitikėjimas ir efektyvus bendradarbiavimas dažnai yra įvardi-
jamas kaip raktas į verslo sėkmę, ekonomikos augimą ir darnią 
visuomenę. Nemažai šiuo metu Lietuvoje kylančių iššūkių taip 

pat egzistuoja dėl pasitikėjimo ir bendradarbiavimo stokos. Tai 
ypač pasakytina apie tokius aktualius socialinius iššūkius kaip 
populiariojoje spaudoje dažnai minima nuolatinė ir intensyvi 
emigracija bei aukščiausias Europoje savižudybių lygis [27; 28]. 
Kiti minimi Lietuvoje egzistuojantys visuomenės iššūkiai, glau-
džiai susiję su ekonomine (ne)gerove, yra nedarbas, didėjančios 
kainos, bendra ekonominė situacija [26]. Be minėtų, anksčiau at-
siradusių priežasčių, kylančių socialinių ir ekonominių problemų, 
svarbu nepamiršti ir tų iššūkių, su kuriais, matyt, vis dažniau su-
sidursime ateityje. Vienas iš esminių – tai visuomenės transfor-
macija iš industrinės į postindustrinę žinių visuomenę. Šitai gerai 
atskleidžia globalių ES ateities iššūkių tyrimas, rodantis, kad esa-
mos institucijos (valdžios, švietimo ir kitos) nebespėja prisitaikyti 
prie greitų, sudėtingėjančių visuomenės pokyčių [2]. Galimybės 
geriau ir efektyviau reaguoti į vykstančius pokyčius ir atsakyti į 
ilgalaikius iššūkius vis labiau priklauso nuo skirtingų visuome-
nės grupių gebėjimo dirbti kartu bendriems tikslams pasiekti 
[25]. Tačiau šitai priklauso ir nuo individų gebėjimo prisitaikyti, 
bendra(darbia)uti su skirtingais asmenimis, dirbti remiantis 
tinkamomis nuostatomis ir vertybėmis [4; 16]. Siekdami apibū-
dinti visuomenės bendradarbiavimo gebėjimų visumą, plačiai 
pripažinti autoriai (F. Fukuyama, R. D. Putnam) išplėtojo sparčiai 
pasauliniu mastu išpopuliarėjusią socialinio kapitalo koncepciją 
[14]. Šiame straipsnyje detalizuojama socialinio kapitalo ir kom-
petencijų samprata, jų sąsajos su inovacijomis ir ekonomikos au-
gimu, socialinio kapitalo situacija Lietuvoje, palyginti su kitomis 
Europos šalimis, ir pateikiama viešosios politikos rekomendacijų, 
skirtų socialiniam kapitalui plėtoti, santrauka.

2. Ekonominės ir socialinės gerovės sąsa-
jos su socialiniu ir žmogiškuoju kapitalu

Pastaruoju metu keičiasi tiek ekonomikos augimo samprata, tiek 
jį lemiančių veiksnių – inovacijų ir žmogiškojo kapitalo suvoki-



11

mas. Vis dažniau pripažįstama, kad matuoti šalių ekonominę ir 
socialinę pažangą vien BVP matu yra nepakankama. Jis neat-
spindi tokių aspektų kaip pajamų nelygybė, pastaruoju metu 
stipriai didėjusi beveik visose pasaulio šalyse , net ir dėl augant 
ekonomikai mažėjančios vidutinės pajamos ar ekonomiką geri-
nančios veiklos padaroma negrįžtama žala gamtai . 

1 pav. Kertiniai žmogiškosios ir ekonominės gerovės šaltiniai ir jų tarpusavio ryšiai [1]. Vertimas: GDP – BVP. Social regrettable – socialinė negerovė. Economic wellbeing – ekonominė gerovė. Human 
wellbeing – žmogiškoji gerovė. Natural capital – gamtos kapitalas. Produced capital (physical capital and disembodied knowledge) – pagamintas kapitalas (fizinis kapitalas ir išreišktos žinios). 
Human and social capabilities – žmogiškieji ir socialiniai gebėjimai. Social capital – socialinis kapitalas. Human capital (learning and health) – žmogiškasis kapitalas (mokymasis ir sveikata). Political, 
institutional and legal arrangements – politinė, institucinė ir teisinė sąranga

2 pav. Rutininių ir nerutininių užduočių kaita JAV, 1960-2002 metais [16]

Esama daug empirinių tyrimų, pagrindžiančių faktą, kad žmo-
giškasis kapitalas įtakoja ekonominę gerovę. Tačiau pastaruoju 
metu vis daugiau autorių taip pat pabrėžia ir bendradarbiavimo 
svarbą [1]. Ekonominės ir socialinės gerovės plėtrai nematerialūs 
ištekliai - žmogiškasis ir socialinis kapitalas, veikdamas kartu su 
teisine (institucine) aplinka, fiziniu kapitalu ir gamtos ištekliais, 
daro esminę įtaką, kaip kad parodyta 1 paveiksle. 
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2.1 Žmogiškasis kapitalas ir socialinės 
kompetencijos

Šiuolaikinėje ekonomikoje ir visuomenėje vis svarbesnis tampa 
bendradarbiavimas, didesnę reikšmę įgyja ir tam reikalingos 
kompetencijos. Pavyzdžiui, žinių darbuotojai (angl. knowledge 
workers) informacijos paieškai, bendravimui ir bendradarbiavi-
mui per savaitę skiria vidutiniškai 28 val., t. y. daugiau nei 2/3 
viso savo darbo laiko [19]. Kintantį skirtingų įgūdžių ir kompe-
tencijų vaidmenį ekonomikoje atskleidžia JAV atlikti darbo vie-
toje reikalingų atlikti užduočių stebėjimai. Išskiriami tokie skir-
tingi užduočių tipai pagal joms atlikti reikalingas kompetencijas: 
fiziniai rutininiai, rutininiai kognityviniai, nerutininiai fiziniai, 
nerutininiai sąveikieji (bendravimas su žmonėmis) ir nerutininiai 
analitiniai (nestandartinių problemų sprendimas). Iš 2 paveiksle 
pateiktų duomenų matyti, kad per pastaruosius 50 metų rutini-
nių ir fizinių užduočių mažėjo, o nerutininių mąstymo užduočių 
– daugėjo [16].
Kad galėtų efektyviai veikti ekonomikoje, individų kompetenci-
jos turi būti pakankamos ir tinkamos. Europoje vis labiau yra pri-
pažįstama, kad egzistuoja aktuali įgūdžių ir darbo vietos (angl. 
skills mismatch) neatitikimo problema. Vertinti įgūdžių neatiti-
kimą galima visų pirma kvalifikacijų pagrindu (ar turima kvalifi-
kacija per žema, tinkama ar per aukšta pagal darbo reikalavimus; 
ar specializacija atitinka darbo sritį) [6]. Galima vertinti ir kom-
petencijų pagrindu - dažnas konkrečiai darbo vietai reikalingų 
kompetencijų trūkumas (angl. under-skilling) arba perteklius 
(angl. over-skilling). Didelis įgūdžių neatitikimas sukelia daug 
įvairių neigiamų asmeninių (mažas atlyginimas, nepasitikėjimas 
savimi ir visuomene, menka motyvacija tobulintis), ekonominių 
(mažiau inovacijų, menkas našumas, dažnesnė personalo kai-
ta) ir socialinių (socialinė parama, neigiama įtaka ekonomikai, 
struktūrinis nedarbas) padarinių [9]. 

2.2 Socialinis kapitalas

Esama daug skirtingų socialinio kapitalo (SK) apibrėžimų, tačiau 
dažnai jie paremti keliomis prielaidomis: (1) SK kyla iš socialinių 
tinklų; (2) socialiniai tinklai nėra SK, tačiau jų panaudojimas su-
kuria SK; (3) individai tikslingai investuoja į socialinius ryšius ti-
kėdamiesi naudos; (4) SK dažniausiai turi teigiamą poveikį, nors 
kartais gali sukelti neigiamų padarinių, kai esama nedidelių, už-
darų socialinių tinklų, skatinančių protegavimą [7]. SK egzistuoti 
reikalingi trys elementai: socialinė struktūra (tinklas), ištekliai ir 
veiksmai jam kurti, o socialinio kapitalo kiekis priklauso nuo šių 
elementų gausos ir (arba) kokybės [7]. 

SK yra skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Formalusis apima 
dalyvavimą visuomeniniame gyvenime ir nevyriausybinėse or-
ganizacijose ir bendrą visuomenės pasitikėjimo (angl. trust) lygį. 

Neformalusis socialinis kapitalas apima asmeninius neformalius 
ryšius šeimoje ir artimoje bendruomenėje. Yra manoma, kad 
Europoje egizstuoja du pagrindiniai socialinio kapitalo „režimai“  
pirmasis, matomas Šiaurės ir Vakarų Europoje, pasižymi stipriu 
formaliuoju SK ir jį papildančiu neformaliuoju SK. Antrasis, ma-
tomas Rytų ir Pietų Europoje, pasižymi stipriu neformaliuoju SK, 
kuris užgožia silpną formalųjį SK. Pernelyg išplėtotas  neformalu-
sis SK gali riboti formaliojo SK ir demokratijos plėtrą, nes skatina 
protegavimą. Tokio SK pavyzdžių esama ir Baltijos šalyse [8].

Pastaruosius dešimt metų periodiškai atliekamos įvairios tarp-
tautinės apklausos, kurių rezultatai leidžia lyginti SK skirtingose 
šalyse . Dažniausiai vertinami tokie indikatoriai kaip bendras pa-
sitikėjimo (angl. trust) lygis, pasitikėjimas tam tikromis visuome-
ninėmis institucijomis, dalyvavimas nevyriausybinių organizaci-
jų veikloje, pilietinis aktyvumas, socialinis aktyvumas ir vertybės. 

Tarptautiniai lyginamieji tyrimai rodo, kad socialinio kapitalo 
kiekis yra susijęs su įvairiais ekonominiais padariniais. Yra ne-
mažai tyrimų, patvirtinančių socialinio kapitalo sąryšį su ekono-
miniu augimu [7; 11; 20; 21; 22]. Socialinis kapitalas gali veikti 
ekonominį augimą įvairiais būdais. Visų pirma didesnis tarpu-
savio pasitikėjimas gali skatinti inovacijas ir klasterių plėtrą [1; 
7; 12; 17]. Be to, jis gali mažinti įmonių sandorių kaštus, lemti 
greitesnę įmonių plėtrą ir našumą, skatinti regioninių inovacinių 
sistemų (klasterių) augimą [17], padėti greičiau rasti darbą [1]. 
SK yra susijęs ir daro įtaką finansinių rinkų plėtrai [10]. Jis taip 
pat siejamas su didesnėmis investicijomis į žmogiškąjį kapitalą 
[5; 20] ir greitesniu inovacijų plitimu tarp įmonių [5]. Galiausiai 
SK taip pat susijęs su socialiniais aspektais - korupcijos lygiu [13], 
nusikalstamumu [1; 7], gyvenimo trukme, sveikata ir savižudy-
bių lygiu [1]. 

3. Socialinio kapitalo, žmogiškojo kapi-
talo ir socialinių kompetencijų situacija 
Lietuvoje

Nagrinėjant socialinio kapitalo situaciją Lietuvoje, galima pasi-
naudoti Europos gyvenimo kokybės tyrimo duomenimis [23]. Šis 
tyrimas lygina skirtingų Europos šalių situaciją tokiais aspektais: 
bendras pasitenkinimas gyvenimu, socialinė atskirtis, dalyvavi-
mas savanoriškoje veikloje, politinis aktyvumas, pasitikėjimas 
žmonėmis, pasitikėjimas visuomeninėmis institucijomis. Lietu-
vos gyventojai, remiantis šio tyrimo rezultatais, pasižymi žemu 
(žemesniu nei Europos vidurkis) SK kiekiu kiekvienu nurodytu 
aspektu. Detalesni rezultatai pateikiami 1 lentelėje. Taigi galima 
daryti išvadą, kad Lietuvoje yra SK trūkumas ir jis, tikėtina, lemia 
prastesnę, nei galėtų būti, ekonominę ir socialinę gerovę. 

1 lentelė. Trečiasis Europos gyvenimo kokybės tyrimas [23]

Vertinant žmogiškojo kapitalo situaciją Lietuvoje, dažnai pa-
brėžiama, kad Lietuvoje yra daug aukštąjį išsilavinimą turinčių 
asmenų. Tačiau, kaip pabrėžiama jau pristatytoje diskusijoje apie 
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1 lentelė. Trečiasis Europos gyvenimo kokybės tyrimas [23]

2 lentelė. Darbdavių nuomonė apie absolventų galimybes įsidarbinti [18]

įgūdžių neatitikimą (angl. skills mistmach), aktualu yra anali-
zuoti ne tik bendrą tam tikrą kvalifikaciją įgijusių asmenų skaičių, 
bet ir šių kvalifikacijų poreikį regioninėje ar nacionalinėje darbo 
rinkoje. Be to, kvalifikacija savaime nereiškia aukštos ar pakanka-
maos kompetencijos. Remiantis Europos Komisijos [9] turimais 
kvalifikacijų ir kompetencijų atitikimo įvertinimo rezultatais, 
galima konstatuoti, kad Lietuvoje įgūdžiai ir kvalifikacijos dažnai 
neatitinka darbo vietos poreikių. Pavyzdžiui, Lietuvoje 23 proc. 
darbuotojų 2001-2011 metais buvo aukštesnės kvalifikacijos, nei 
reikalauja jų darbo vieta. Tai antras aukščiausias rezultatas tarp 

Europos šalių po Graikijos [9]. Tačiau net ir esant situacijai, kai 
daug darbuotojų dirbo darbus, reikalaujančius žemesnės nei tu-
rima kvalifikacija, Lietuvoje, palyginti su kitomis Europos šalimis, 
įgūdžių trūkumas (angl. under-skilling) buvo vienas iš didžiau-
sių. Beveik 20 proc. darbuotojų neturėjo pakankamai įgūdžių, 
reikalingų atliekamam darbui [9]. Taigi galima daryti išvadą, kad 
nors Lietuvoje yra didelė aukštą kvalifikaciją turinčių darbuotojų 
pasiūla, darbo rinkoje trūksta konkrečių įgūdžių ir kompetencijų 
[9].
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Naudingos informacijos apie Lietuvos darbuotojų, ypač jaunų 
absolventų turimas socialines ir kognityvines kompetencijas pa-
teikia 2010 metų Eurobarometro tyrimas dėl absolventų įsidar-
binimo galimybių ir turimų kompetencijų. Visoje Europoje buvo 
apklausti įmonių vadovai ir darbuotojai, kurie per pastaruosius 
penkerius metus samdė mokslus baigusius asmenis. Lietuvos 
darbdavių pateikti atsakymai iš tiesų nedžiugina – vertinant bet 
kurią pasirinktą bendrąją kompetenciją, Lietuvos darbdavių, ku-
riuos tenkino absolventų turimos kompetencijos, skaičius buvo 
vienas iš mažiausių tarp visų Europos Sąjungos šalių. Detalūs re-
zultatai pateikiami 3 lentelėje.

2 lentelė. Darbdavių nuomonė apie absolventų galimybes įsidar-
binti [18] (13 puslapis)

4. Socialinio kapitalo ir socialinių kom-
petencijų stiprinimo rekomendacijos ir 
pavyzdžiai

Iš pateiktos apžvalgos matyti, kad modernėjančioje ekonomikoje 
vis didesnę vertę įgyja socialinės kompetencijos. Turimi duome-
nys leidžia teigti, kad Lietuvoje socialinės kompetencijos ir soci-
alinis kapitalas yra aiškiai nepakankamas. Socialiniam kapitalui 
stiprinti galima išskirti dvi pagrindines veiksmų kryptis – visuo-
meninio aktyvumo skatinimą ir švietimo sistemos tobulinimą 
[14]. 

Visuomeninį aktyvumą rekomenduojama skatinti tokiomis prie-
monėmis:
- skatinant savanorišką veiklą ir pilietinį aktyvumą [1, 24, 14];
- įtraukiant visuomenės narius į sprendimų priėmimą [1, 24, 25, 
14];
- didinant socialinio kapitalo koncepcijos žinomumą, įtraukiant 
ją į strateginius dokumentus [24, 25];
-  didinant politikos skaidrumą ir atskaitomybę [25];
- plėtojant socialinę ekonomiką [14];
- teikiant teisinę ir pilietinę pagalbą  mažinant atskirtį [14].

Švietimo sistemai tobulinti rekomenduojamos tokios priemonės:
- ugdyti vertybes visą gyvenimą trunkančio mokymosi metu [24] 
moderniais ugdymo metodais [14];
- padėti kurti ir mobilizuoti bendradarbiavimą ir mokymąsi pa-
laikančius tinklus, mentorystę [24, 25];
- tobulinti pedagogų kvalifikaciją [25, 14];
- įtraukti bendruomenes į mokyklų valdymą [25];
- plėtoti alternatyvias formaliajam švietimui ugdymo formas, 
kurios tobulina socialines, pilietines kompetencijas [14].

Siekiant parodyti, kad panašios iniciatyvos jau įgyvendinamos 
kitose Europos šalyse, pateikiamas nedidelis atrinktų socialinį 

kapitalą stiprinančių iniciatyvų kitose šalyse sąrašas:

- Olandijoje moksleiviai tam, kad gautų mokyklos baigimo pa-
žymėjimą, turi būti ne mažiau kaip 30 val. dirbę bendruomenės 
labui [34];
- Latvijoje 2011 m. priimtos nacionalinio identiteto, pilietinės 
visuomenės ir integracijos politikos gairės skatina plėtoti tiek 
formalujį, tiek neformalujį pilietinį ugdymą [34];
- Maltoje į socialinių mokslų programą įtrauktas modulis „as-
meninis ir socialinis tobulėjimas“, pagal kurį, be kitko, siekiama 
tobulinti  komunikacijos, komandinio darbo, analitinius ir pro-
blemų sprendimo įgūdžius [34];
- Lenkijoje šiuo metu rengiama Socialinio kapitalo plėtojimo 
strategija 2011-2020 [15];
- Danijoje kiekvienas moksleivis nuo 16 m. paskiriamas praleisti 
20 val. už mokyklos ribų pasirinktoje organizacijoje (taip pat ne-
vyriausybinėje ir (arba) savanoriškoje) [15];
- savanoriškas darbas sudaro dalį privalomos švietimo progra-
mos Slovėnijoje [15].
- JAV Kolorado universiteto Lidsų verslo mokykloje įsteigtas So-
cialinės atsakomybės ugdymo centras, įgyvendinantis bakalauro 
programą socialinės atsakomybės tematika ir kitas iniciatyvas .

Išvados

Socialinių kompetencijų ir socialinio kapitalo sąryšį su ekono-
mine ir socialine gerove aiškiai parodo empirinių tyrimų rezul-
tatai. Socialinės kompetencijos vaidina vis svarbesnį vaidmenį 
besikuriančioje žinių ekonomikoje – žinių darbuotojai jau šiuo 
metu daugiausiai darbo laiko praleidžia ieškodami informacijos, 
ją vertindami ir bendraudami. Žinių ekonomikai labai svarbu 
inovacijos, ypač gebėjimas jas perimti ir tobulinti. Pažangios 
įmonės, siekdamos panaudoti visų darbuotojų galimybes plėtoti 
inovacijas savo darbe, diegia modernias darbo organizavimo for-
mas – aukšto našumo darbo sistemas. Tarptautinių lyginamųjų 
tyrimų duomenimis, Lietuvoje yra tiek socialinio kapitalo, tiek 
socialinių kompetencijų trūkumas, ryškus darbuotojų kvalifikaci-
jų, kompetencijų ir darbo rinkos poreikių neatitikimas. Dėl socia-
linio kapitalo ir socialinių įgūdžių sąsajų su ekonomikos augimu, 
inovacijomis, socialine gerove, jų trūkumas turi neigiamos įtakos 
minėtiems veiksniams. Siekiant aukšto ekonominės ir socialinės 
gerovės lygio reikia kelti socialinio kapitalo ir kompetencijų lygį. 
Tai geriausiai galima pasiekti dviem pagrindinėmis viešosios 
politikos priemonėmis – skatinant visuomenės aktyvumą (žmo-
nių dalyvavimą sprendimų priėmimo procese ir nevyriausybinių 
organizacijų veikloje ir tam tinkamos aplinkos sukūrimą) ir geri-
nant švietimo kokybę, didinant jo įvairovę ir prieinamumą (die-
giant ir plėtojant modernias mokymo formas tiek formaliojo, tiek 
neformaliojo švietimo sistemoje).
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Ar tik verslas turi nešti 
socialinės atsakomybės vėliavą?

Vaiva Bražionytė, 
Vyr. konsultantė, SA 8000 standarto auditorė
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ 

„Gera knyga, graži kalba gali būti naudinga ir padaryti daug gero, bet 
geras pavyzdys užvis naudingiausias.“

Konfucijus

Apie ĮMONIŲ socialinę atsakomybę (toliau ĮSA) išsivysčiusiose 
pasaulio šalyse diskutuojama jau daugiau nei pusę amžiaus. Dis-
kusijos dėl ĮSA problematikos apima įvairius kintančios sąveikos 
tarp verslo, visuomenės ir valstybės aspektus. Socialinės atsako-
mybės (toliau SA) įgyvendinimas, problemos, kylančios prakti-
koje ir nagrinėjamos mokslinėje literatūroje dažnai priskiriamos 
verslo sektoriui. Vis dėlto, pastaruoju metu išryškėjo viešojo sek-
toriaus vaidmuo skatinant ir diegiant ĮSA iniciatyvas. 

Verslo atstovai, visuomenė nori matyti tinkamą pavyzdį, kurį 
rodytų ir aukščiausios valstybės valdymo institucijos. Valstybės 
vaidmuo svarbus ne tik kuriant palankią aplinką įmonių sociali-
nės atsakomybės plėtrai, bet ir pačiai demonstruojant atsakingo 
elgesio pavyzdžius. Čia svarbu paminėti, jog egzistuoja takos-
kyra tarp SA SKATINIMO ir DIEGIMO. Iki šiol dauguma valstybės 
institucijų vykdė tik ĮSA skatinimo politiką, o buvo pamirštama 
apie galimybę pačiai valstybei per savo valdomas institucijas ir 
įmones prisidėti prie SA iniciatyvų diegimo.

2012 metais UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ parengė 
tris svarbius  su SA iniciatyvomis viešajame sektoriuje susijusius 
dokumentus: 1) Organizacijų socialinės atsakomybės (OSA) die-
gimo valstybės institucijose galimybių studiją; 2) Pavyzdinį OSA 
diegimo planą valstybės institucijose; 3) Valstybės institucijų 
atsakingos veiklos ataskaitos gairių projektą. Dokumentų rengi-
mo metu, atliktų studijų ir tyrimų pagrindu, buvo suformuluotos 
pagrindinės įžvalgos ir nuostatos, kaip socialinės atsakomybės 
sklaidoje galėtų dalyvauti valstybės ir savivaldos institucijos. 

Pirmiausia pažymėtina, kad kalbant apie socialinę atsakomybę 

viešajame sektoriuje turime pamiršti sąvoką ĮSA (įmonių sociali-
nė atsakomybė), nebent kalbėtume tik apie valstybės institucijų, 
kaip ĮSA skatintojų vaidmenį. Turint galvoje socialinę atsakomy-
bę valstybės institucijose naudojama sąvoka socialinis aplinko-
sauginis atsakingumas (SAA) arba organizacijų socialinė atsako-
mybė (OSA) ir akcentuojamas ne tik skatinimo vaidmuo, bet ir  
kiti vaidmenys, kuriuos gali atlikti valstybės institucijos. 

Valstybės institucijoms SA yra ypač svarbi, kadangi jos yra viešojo 
valdymo subjektas, tenkinantis viešąjį interesą ir  tai veiklai yra 
naudojami „visų“, t.y. mokesčių mokėtojų pinigai. Dėl šios prie-
žasties valstybės institucijos savo veiklą privalo grįsti efektyviais 
finansinių išteklių naudojimo mechanizmais, taupiai naudoti 
gamtinius, materialinius išteklius, priimti darnius sprendimus, 
kurie tenkintų šiandienos poreikius, bet nemažintų ateities kartų 
galimybių tenkinti savuosius. Valstybės institucijų veiklai būtinas 
viešumas, t.y. atvirumas visuomenei, kuri ir yra valstybės insti-
tucijų paslaugų vartotoja bei poreikių joms formuotoja,  ir tik ji 
suteikia galią (rinkimų keliu) šių institucijų funkcijoms. 

Kodėl reikia kalbėti apie OSA viešajame sektoriuje? Atrodytų, 
kad viešojo sektoriaus organizacijose, jau vien dėl jų paskirties 
ir veiklos pobūdžio, privalu laikytis OSA principų. Jeigu pavyzdžiu 
paimtume įmonę, gaminančią automobilius, mes pastebėtu-
me takoskyrą tarp tiesioginės gamybos ir procesų, susijusių su 
įmonės valdymu, turint galvoje etikos, subalansuoto vystymosi 
ir kt. principus. Juk įmonė ne tik gamina automobilius, bet jos 
produkcija turi atitikti saugumo, taršos mažinimo, efektyvumo ir 
kt. standartus. Kalbant apie viešojo sektoriaus įmonę akivaizdu, 
kad jos “produkcija” – tai viešosios paslaugos, kurias valstybės 
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tarnautojai teikia visuomenei. Šios paslaugos gali būti suteiktos ir laikantis  SA principų, ir į juos neatsižvelgiant, lygiai taip pat, kaip ir 
privačiame sektoriuje. Darbas viešajame sektoriuje dar nereiškia, kad vien pagal savo prigimtį jis jau yra socialiai atsakingas. Viešasis 
sektorius gali dirbti naudodamas minimalius finansinius, materialinius, žmogiškuosius išteklius, sukurdamas didesnę pridėtinę vertę 
ir atvirkščiai – švaistydamas tai, kas yra „visų“, t.y. valstybės.

Iki šiol viešasis sektorius aktyviai skatino įmones diegti ĮSA, tačiau, siekiant pagerinti SA suvokimą ir jos plėtrą šalyje, vyriausybės ir 
valstybės institucijų įtaka turėtų ir galėtų būti stiprinama kuriant partnerystes, pritariant ir demonstruojant socialiai atsakingą veiklą 
savo pavyzdžiu (Paveikslas Nr. 1). 

Paveikslas  1. Vyriausybės, valstybės institucijų vaidmenys ir rolės plėtojant SA

Pirmasis lygmuo, kurį mes jau galima sakyti esame įveikę, tai 
fundamentinis vyriausybės vaidmuo, kuomet buvo formuojama 
bazinė aplinka, t.y.: 

- Įpareigojimas (angl. mandating) – „įstatymo keliu“. 
Atliekant įpareigojimo vaidmenį, vyriausybė skirtingais lygiais 
turi apibrėžti minimalius verslo veiklos standartus, įtvirtintus 
juridinėje bazėje. Įpareigojimo pavyzdžiai galėtų būti darbo są-
lygų reguliavimas, apibrėžiant maksimalų darbo laiką, nustatant 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, kuriant aplinkos ap-
saugos įstatymus ir pan. Čia dominuoja labiau “kietosios” (pvz. 
teisinis reguliavimas, bendradarbiavimo sutartys) ĮSA skatinimo 
priemonės.

Toliau sektų specifiniai vyriausybės įsikišimai siekiant skatinti 
gerosios ĮSA praktikos sklaidą. Vyriausybė gali imtis veiksmų, 
skatinančių daugiau įmonių laikytis ĮSA veiklos principų, taip 
didindama paskatų, iniciatyvų skaičių arba mažindama įmonių 
išlaidas tokiems pokyčiams vykdyti. Tai ne visada reiškia mokes-
čių lengvatas ar reglamentavimą, tai gali būti skatinimas nau-
doti ĮSA standartus ar instrumentus, finansavimas ar parama 
palaikančioms organizacijoms, kas sumažintų poreikį kiekvienai 
įmonei atskirai „išradinėti dviratį iš naujo“ ieškant savo kelio į 
ĮSA. Tokiais atvejais vyriausybė ir valstybinės institucijos atlieka 
du vaidmenis:

- Palengvinimas (angl. facilitating) – įvairios gairės, 
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finansavimo mechanizmai, palankių sąlygų sudarymas. Vals-
tybinės institucijos siekia pagerinti įmonių veiklą socialinėje ir 
aplinkosauginėje srityje, skatindamos iniciatyvas ir formuoda-
mos palankią terpę ĮSA vystymuisi. Tai gali būti tyrimų, viešinimo 
kampanijų, informacijos sklaidos, mokymų, sąmoningumo didi-
nimo projektų finansavimas. Viešosios politikos institucijos taip 
pat gali skatinti iniciatyvinę ĮSA rinką, suteikdamos mokestines 
paskatas, panaudojant investicijų bei finansavimo svertus. Dia-
logas tarp visų suinteresuotųjų šalių turi būti skatinamas nacio-
naliniu lygmeniu, siekiant suderinti skirtingus tų šalių interesus.

- Pritarimas (angl. endorsing) – instrumentai ir viešumas. Politi-
nė parama ir viešojo sektoriaus pritarimas ĮSA koncepcijai, inicia-
tyvoms, atspindi trečiąjį viešojo sektorius vaidmenį pateikiamoje 
tipologijoje. Pritarimas gali būti išreiškiamas įvairiai, tai ir ad-hoc 
susitikimai ir įvairūs politiniais dokumentai bei apdovanojimų  
programos, siekiant remti inovatyvias ĮSA iniciatyvas, išreiškiant 
pripažinimą atskirų įmonių pastangoms. 

Dar brandesnė valstybės, jos institucijų rolė plėtojant SA:

- Partnerystė (angl. partnering) – bendradarbiavimas tarp suin-
teresuotųjų šalių, abipusis dialogas. Strateginė partnerystė gali 
sustiprinti pilietinės visuomenės formavimąsi ir padėti spręsti 
sudėtingas socialines ir aplinkosaugos problemas viešajame ir 
privačiajame sektoriuose. Valstybinės institucijos gali suderinti 
skirtingų suinteresuotųjų šalių vaidmenis ir nurodyti politinę 
kryptį, priimti sprendimus, kurie apimtų ir sujungtų atskirų suin-
teresuotųjų šalių gebėjimus, galinčius papildyti turimas pagrin-
dines valstybės institucijų kompetencijas. 

Siekiant užtikrinti aukščiau išvardintų principų efektyvumą, la-
bai svarbu, kokio požiūrio į atsakingą veiklą laikosi pati Vyriau-
sybė. Nuo to priklauso ir tai, kaip apskritai suvokiamas socialinis 
aplinkosauginis atsakingumas ir kokiu mastu jis bus taikomas 
šalyje. Aiški valdžios pozicija, jos ketinimai ir tikslų bei rodiklių 
suformulavimas SAA srityje gali prisidėti ne tik prie ĮSA skatini-
mo, bet ir prie tiesioginio organizacijų socialinės atsakomybės 
diegimo, kuomet nacionaliniai SAA tikslai tiesiogiai deleguojami 
valstybės institucijoms, kurių pagalba įgyvendinama atsakingos 
veiklos politika. Tokiu būdu einama pažangesniu keliu, kuomet 
bendra SAA vyriausybės strategija yra įgyvendinama per paval-
džias valstybės institucijas, numatant joms konkrečias priemo-
nes ar rodiklius ir iškeliant pamatuojamus tikslus. Tokios politikos 
pavyzdžiai matomi Jungtinės Karalystės, Olandijos vyriausybių 
veikloje. Šalyse, kurios turi Vyriausybių patvirtintas ir valstybės 
institucijoms deleguotas su SA, darniu vystymusi, atsakingais 
pirkimais ir t.t. susijusias strategijas, valstybinių institucijų socia-
linė atsakomybė bei iniciatyvos yra žymiai gausesnės, platesnės 
ir pasižymi novatoriškumu bei pasiekiamais rodikliais. Vieša at-

skaitomybė apie valstybinių institucijų, įmonių socialinę ir aplin-
kosauginę veiklą pagal įstatymus privaloma Danijoje, Švedijoje, 
Norvegijoje, Olandijoje, Prancūzijoje bei Jungtinėje Karalystėje. 
Pastarojoje valstybės institucijos ataskaitas pagal trigubos at-
skaitomybės principus teikia jau nuo 2007 metų. 

Užsienio šalių patirties bei teorinių valstybės, valstybės institu-
cijų galimų vaidmenų modelių analizė atskleidė dar vieną labai 
svarbų valstybės institucijų vaidmenį:

- DEMONSTRAVIMAS (angl. demonstrating) – pavyzdžio 
rodymas. Ši kategorija apima tokius veiksmus kaip, pvz., sąžinin-
gumo užtikrinimas kovojant su korupcija, valstybės institucijų 
skaidrumo didinimas santykiuose su išorės partneriais. Be to, 
valstybės institucijos turi taikyti OSA standartus savo veikloje, 
pvz., organizuojant skaidrius, „žalius“ viešuosius pirkimus, kon-
kursus, atsakingai naudojant turimus išteklius ir t.t.

Kartais tai vadinama bene svarbiausiu valstybės institucijų vai-
dmeniu visuomenėje, kurį jos gali atlikti diegdamos socialinės 
atsakomybės principus, t.y. rodydamos pavyzdį, kaip ir kiek at-
sakingai yra vykdoma organizacijos veikla. Valstybinės instituci-
jos gali rodyti pavyzdį, kaip taupiai naudoti išteklius ar aplinkai 
draugiškas, perdirbtas medžiagas, efektyviai valdyti savo ūkį, 
motyvuoti valstybės aparate dirbančius darbuotojus atsakingai 
vykdyti jiems skirtas funkcijas, užtikrinti skaidrumą viešuose 
pirkimuose ir priimant politinius sprendimus ir t.t.. Valstybės or-
ganizacijos taip pat gali įtraukti verslą ir visuomenę į socialinių 
ir aplinkosauginių problemų sprendimą, sustiprinti ĮSA principų 
suvokimą tarp vartotojų ir investuotojų, t.y. padidinti bendrą 
šalies, jos gyventojų poreikį socialiai atsakingai veiklai. Užsienio 
valstybių praktika rodo, jog valstybė per savo institucijas efek-
tyviausiai gali skatinti SAA viešųjų pirkimų pagalba, skatindama 
ir vykdydama „žaliuosius“, „socialinius“ ir „darniuosius“ pirkimus. 
Tokios iniciatyvos ženkliai padidintų valstybinio sektoriaus vei-
klos skaidrumą ir patikimumą, sustiprintų verslo ir visuomenės 
pasitikėjimą valdžios institucijomis. 

Metų pradžioje vykusios konferencijos „Palankios aplinkos kū-
rimas įmonių socialinei atsakomybei: ko, kam, kaip reikia“, dis-
kusijos „Koks galėtų / turėtų būti valstybės (politikų vaidmuo) 
skatinant ĮSA?“ metu buvo labai įdomu iš pačių politikų išgirsti, 
jog politinė valdžia gali atlikti dar vieną labai svarbų vaidmenį, 
kuris nėra aprašytas teoriniuose modeliuose:

- Netrukdyti – t.y. verslas pats moka ir žino, kaip vysty-
ti atsakingos veiklos praktiką, tad politinei valdžiai telieka per 
daug nesikišti ir leisti socialinės atsakomybės iniciatyvoms priva-
čiame sektoriuje vystytis savarankiškai.
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Galima sutikti su politikų nuomone, jog kartais geriausias val-
džios sprendimas yra tiesiog netrukdyti verslo vykdomoms ini-
ciatyvoms, tačiau tuo pat metu galima ir oponuoti pasitelkiant 
žymaus prancūzų dramaturgo Ž. B. Moljero išmintį: „Mes esame 
atsakingi ne vien už tai, ką darome, bet ir už tai, ko nedarome!“.

Būdami abejingai ar stengdamiesi nepastebėti negerovių bei 
taikydami nepakankamai griežtas drausminimo priemones, mes 
pasižymime gana aukštu korupcijos lygiu ir pasaulyje, ir Europoje 
(2011 m. 50 vieta pasaulyje ir 22 vieta Europoje). Korupcijos lygis 
tai rodiklis, tiesiogiai susijęs su atsakinga verslo ir kitų organiza-
cijų elgsena. 

Pagrindiniai SAA praktikos skirtumai taikytini valstybės institu-
cijose ir privačiose įmonėse: valstybės institucijos turi didesnę 
įpareigojimo ir delegavimo galią, daro didesnę įtaką ĮSA plėtrai 
per viešųjų pirkimų organizavimą. Jos geriau žino valstybei ir 
visuomenei kylančias aktualias problemas, kurių sprendimui ga-
lima sutelkti daugiau suinteresuotų šalių. Valdžios institucijose 
OSA diegimas yra mažiau populiarus dėl jų užimamos specifinės 
padėties rinkoje, t.y.  dažnai jos yra vienintelės paslaugų teikėjos, 
o konkurencijos nebuvimas neskatina  veikti progresyviai. Be to, 
valstybinėse institucijose vadovo vaidmuo (kuris pripažįstamas 
kaip labai svarbus SAA diegimo ir skatinimo veiksnys) yra suvar-
žytas dėl valstybinių institucijų specifikos, t.y. jų teisinio statuso.

Negalima sakyti, jog viešojo sektoriaus organizacijos šiuo metu 
nevykdo jokių socialiai atsakingos veiklos iniciatyvų, tačiau gir-
dint viešus politikų pasisakymus ir bendraujant su valstybės ins-
titucijomis išryškėja, kad institucijos labai dažnai tik deklaruoja 
vykdančios socialiai atsakingą  veiklą, tačiau ne visada tai gali 
pagrįsti  faktine informacija, t.y. vis dar labai trūksta integralumo 
tarp žodžių ir darbų. Valstybės institucijos turėtų pačios taikyti 
daugiau OSA iniciatyvų, nukreiptų į organizacijų vidų.

Kalbant apie socialiai atsakingos veiklos plėtrą šalies lygmeniu, 
pastebimi keli pagrindiniai veiksniai, svarbūs socialinės atsako-
mybės koncepcijos plėtrai nacionaliniu mastu:

- visuomenės branda;

- verslo organizavimo kultūra;

- valstybės skatinimo politika;

- valstybės institucijų veiksmai. 

Pritariama, kad prie šių, galima sakyti SA varomųjų jėgų, reikėtų 
pridėti dar vieną, kuri taip pat vaidina svarbų vaidmenį. Tai ži-

niasklaida, kuri kreipia vis didesnį dėmesį į neatsakingos veiklos 
faktus bei akcentuoja naujas ir įdomias socialinės atsakomybės 
formas.

Iš viešojo sektoriaus atstovų pusės vis dar bandoma sakyti, kad 
tik verslas yra pagrindinis SA variklis. Tačiau parengti dokumen-
tai, išanalizuota užsienio valstybių praktika rodo, jog vyriausy-
bės ir valstybės institucijų vaidmuo gali būti labai reikšmingas 
ir politikams nevalia pamiršti, jog  tinkamas pavyzdys yra vienas 
stipriausių motyvatorių, skatinantis elgtis socialiai atsakingai vi-
sose srityse.  Ir tam nereikia kurti naujų įstatymų. Svarbu išugdy-
ti kritinę masę visuomenėje ir pasėti atsakingos veiklos kultūros 
sėklą.

JK Sveikatos apsaugos ministerija pertvarkė turimą spaudos ir 
kopijavimo įrangos bazę. Buvo atsisakyta apie 1500 spausdini-
mo, kopijavimo, fakso aparatų ir skenerių, o vietoj jų įsigyti 330 
modernūs daugiafunkciniai prietaisai, galintys atlikti daug ope-
racijų vienu metu. Buvo atsisakyta spalvotų kopijų, spausdinama 
ant abiejų lapo pusių. Tai sumažino popieriaus sąnaudas iki 3 
mln. lapų per metus. 

Vaikų, mokyklų ir šeimos reikalų departamentas (JK), pertvarkęs 
pastatų apšvietimo ir vėdinimo sistemas, energijos sąnaudas su-
mažino 64.865 KW, o anglies dvideginio emisija buvo sumažinta 
27 t. Be to, buvo įdiegta kontrolės sistema, užtikrinanti, kad visa 
kompiuterinė įranga savaitgaliais ir po darbo būtų išjungiama. 
Tai leido per metus sumažinti anglies dvideginio emisiją daugiau 
kaip 500.000 kg.  

Madrido savivaldybė parengė ir išleido detalią savo struktūros, 
funkcijų bei teikiamų paslaugų schemą, kurioje aiškiai matyti 
tarpusavyje susijusių grupių – paslaugų gavėjų, institucijos dar-
buotojų, valdžios organų, tiekėjų ir išorės partnerių atskaitomy-
bė visose savivaldybės veiklos srityse.
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Naujas fenomenas: 
tarp privataus ir viešojo sektoriaus – socialinės 
ekonomikos daigai
Kalbino žurnalistė - Zita Voitiulevičiūtė

Kai verslas gerovės antklodę traukia į save, o visuomenė – į save, kyla vis didesnis konfliktas, kuris, kai nespren-
džiamas, per amžius sukeldavo revoliucijas ar net karus. Netolygus samdytojų ir samdinių gyvenimo lygis 
– visų laikų problema, kuri skirtingose epochose ir spręsta skirtingai: komunizmas, laisvoji rinka... Vis dėlto iš-
saugoti demokratines vertybes ir įveikti visus ekonominius sunkmečius įmanoma per visuomenės susitelkimą, 
bendradarbiavimą. Ekonomistai jau ir Lietuvoje ragina valdžios atstovus į nacionalinius dokumentus įtraukti 
socialinės ekonomikos sąvoką, su ja kartu ir patį reiškinį, ir taip spręsti šių laikų ekonominius iššūkius. 

Kas yra socialinė ekonomika, kam ji iš tikrųjų reikalinga, kuo ji pasireiškia, kokie jos pavojai – apie šiuos dalykus 
papasakojo Socialinės komunikacijos instituto profesorė, Nevyriausybinių organizacijų konfederacijos Garbės 
prezidentė, Europinio kovos su skurdu tinklo ekspertė profesorė Giedrė Kvieskienė.

Kas ta socialinė ekonomika?

„Socialinė ekonomika – ne naujas pasaulyje, bet naujas Lietu-
voje terminas. Mūsų šalyje šis terminas dar neįtvirtintas ekono-
mistų, nepasklidęs visuomenėje“, – apibūdino viena iš socialinės 
ekonomikos pradinininkių Lietuvoje G. Kvieskienė. 

Socialinės ekonomikos sąvoka ir su ja susijusios veiklos atsirado 
Kvebeko provincijoje, Kanadoje. Pirmasis Kvebeko federalinės 
vyriausybės įsipareigojimas socialinei ekonomikai atsispindėjo 
jau  1997 metais. Naujos ekonomikos tendencijos, kilo Europo-
je, Šiaurės ir Lotynų Amerikoje ir Afrikoje, o šiandien jau egzis-
tuoja visame pasaulyje. Socialinę ekonomiką suprantame kaip           
pragmatišką atsakymą į globalius ekonominius ir socialinius 
iššūkius krizės laikotarpiu.

Socialinis verslas ir socialinės ekonomikos organizacijos bei pa-
vieniai iniciatoriai verslą kuria naudodami bendruomenės idėjas,  
demokratines operacijas, o individo ir socialinius prioritetus iš-
kelia prieš pelno siekimą ir vadybos autonomiją. Socialinės eko-
nomikos organizacijos (socialinis verslas) jungia kooperatyvus, 
savitarpio pagalbos organizacijas, asociacijas ir fondus, taip pat 

inovatyvias verslo organizacijas. Socialinės ekonomikos apraiškų 
galime rasti visuose visuomenės sektoriuose ir visuose jos lygiuo-
se, bet jos ištakos yra vietos iniciatyvose.

„Jos ypač aktyvios socialinės apsaugos, socialinių paslaugų, svei-
katos, bankininkystės (kredito unijos), draudimo, žemės ūkio, 
vartotojų organizacijos sektoriuose, amatininkystėje, aprūpini-
me būstu, saugios kaimynystės iniciatyvos, laisvalaikio, švietimo, 
sporto  organizavime, sveiko maisto gamyboje. Europos versle 
socialinės ekonomikos verslas užima 10 proc. viso verslo ir pri-
skaičiuojama iki dviejų milijonų socialinį verslą atstovaujančių 
įmonių“, – socialinės ekonomikos sąvoką aiškino G. Kvieskienė. 
Enciklopedijose socialinė ekonomika įvardijama kaip trečiojo 
sektoriaus ekonomika, kai pirmasis ir antrasis yra verslas ir val-
džios institucijos.  

„Socialinės ekonomikos veikėjai yra piliečių sukurtos organizaci-
jos, kurios veikia demokratiniais principais valdomoje struktūroje 
ir nesiekia pelno. Jų tikslas – paveikti tvarios, darnios visuome-
nės plėtrą. Socialinės ekonomikos organizacijai svarbu, kad ji 
būtų patogi žmogui“, – aiškino profesorė. 

Ekonomistė, profesorė Giedrė Kvieskienė tiki, kad dabarties ekonomi-
nius išškūkius padėtų išspręsti didesnis pasitikėjimas piliečių iniciatyvomis ir kai 
kurių paslaugų perkėlimas iš viešojo į privatų, socialinės ekonomikos idėjomis 
grįsta, sektorių. Asmeninio albumo nuotr.
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Naujas reiškinys ar tik sąvoka nauja?

Iš pradžių žmonės šiaip gyveno ir dauginosi, o paskui tai įformi-
no vedybomis – sukurtas bažnytinės, valstybinės santuokos me-
chanizmas. Gal panašiai ir socialinė ekonomika gyvavo per amžių 
amžius, o dabar mokslininkai tik įvardijo šį reiškinį? G. Kvieskienė 
pasakojo, kad terminas „socialinė ekonomika“ pavartotas 1997 
m. Jį jau įtvirtino Europos Taryba, ši savoka yra reglamentuota 
kai kurių šalių teisės aktuose. 

Socialinė ekonomika kaip ir partnerystė buvo visada – žmonės 
susiburdavo į bendruomenes, dirbdavo žemę ir iš to gaudavo 
naudą. Per smarkų XX a., kai viskas kito, kai nyko pasitikėjimas, 
trūkinėjo bendradarbiavimo ryšiai, prireikė supratimo, kad visuo-
menei svarbus ne tiek valstybės sukurtas priespaudos mechaniz-
mas, kiek pačių žmonių iniciatyva. Ir tik tą iniciatyvą palaikant, 
puoselėjant, padedant jai, galima tikėtis teigiamo rezultato. 

„Kvebeko nevyriausybinininkai pyko ant ekonomistų, kurie vis 
sakė, kad verslui reikia pelno. Buvo matyti, kad iš pelno per mažai 
nubyra žmonėms. Tad kanadiečiai nutarė, kad vis dėlto geriau-
sios ir humaniškiausios yra nedidelės žmonių grupės, kurios vei-
kia savo noru. Nevyriausybininkai geriau ir pigiau nei valstybinės 
institucijos ar verslas atlieka daugelį darbų. Todėl galima gerbti 
kanadiečius, olandus ar kitus aktyvistus, kurie iš stichiško reiški-
nio pabandė padaryti struktūrą, apibūdinti ją, įdėti į vyriausybės 
programas“, – pridūrė socialinės ekonomikos reiškinį analizuo-
janti mokslininkė. 

Tiesa, dėl socialinės ekonomikos apibūdinimo formuluočių dar 
nėra bendro sutarimo, bet visi sutaria, kad tai yra piliečių gera 
valia kuriama ekonomika, kurioje svarbiausias veiksnys – sociali-
nė atsakomybė ir demokratiniai sprendimai. 

Socialinės ekonomikos įkvėpėjas yra profesorius Robertas           
Putmanas. Jis pirmasis analizuodamas Italijos šiaurės ir pietų fe-
nomeną parašė mongrafiją, kurioje apibendrino ir pavartojo ter-
miną  socialinis kapitalas, kurį apibūdino kaip sėkmės metaforą, 
pagrįsta pasitikėjimu ir partneryste. 

„Kaip ir dėl socialinės ekonomikos, taip ir dėl socialinio kapita-
lo ekonomistai vis dar daug ginčijasi. Vis bandoma išmatuoti ir 
suskaičiuoti, kada jis yra veiksmingiausias, kokios jo sudėtinės 
dalys, tačiau tai yra sunku. Juk pasitikėjimą išmatuoti labai su-
dėtinga. Yra daug formulių, bet nėra bendro sutarimo, kaip gali-
ma pamatuoti socialinį kapitalą. Vis dėlto pasaulio mokslininkai 
sutaria, kad tai yra naujas fenomenas, kuris praktiškai pagimdė 
socialinę ekonomiką. Juk nevyriausybinės organizacijos, pilieti-
nės grupės irgi buriasi bendros idėjos ir pasitikėjimo pagrindu“, 
– pasakojo G. Kvieskienė. 

Kas kame?

Besigilinant į socialinės ekonomikos sąvoką kyla keli klausimai. 
Ar ji yra ekonomikos dalis? Ar socialiai atsakingas verslas yra so-
cialinės ekonomikos dalis? O gal atvirkščiai? O gal socialinė eko-
nomika ir socialiai atsakingas verslas yra dvi atskiros ekonomikos 
šakos? 

G. Kvieskienė atkreipė dėmesį į tai, kad kiek yra ekonomistų mo-
kyklų, tiek yra ir skirtingų požiūrių. Tačiau labiausiai įprasta ma-
nyti, kad po ekonomikos sąvokos skėčiu yra socialinė ekonomika 
plačiąja prasme, jeigu turime omenyje sampratą, kad ekonomika 
gali būti ir nesocialinė, t.y. nevisuomeniška. Tada į socialinės eko-
nomikos sampratą patenka ir socialiai atsakingo verslo samprata. 

Vis dėlto socialinė ekonomika dažnai traktuojama kaip siauresnė 
sąvoka, esanti toje pačioje gretoje su socialiai atsakingu verslu. 
Tik jei socialiai atsakingo verslo dalyviai orientuojasi į pelną, su-
gebėjimą dirbti pelningai ir darnoje su visuomene, tai socialinės 
ekonomikos dalyviai siekia tik darnios visuomenės. 

Kodėl reikia valstybės paramos?

Teigiamas socialinės ekonomikos rezultatas – mažesni pinigai 
sukelia didesnę energiją. Pasitelkus socialinę ekonomiką kuria-
mos darbo vietos, vykdoma veikla, kuri reikalinga bendruome-
nei.  

Pavyzdžiui, Lietuvai aktuali problema – sparčiai senėjanti visuo-
menė. G. Kvieskienė įsitikinusi, kad deinstitucionalizavus senelių 
globą, patikėjus šią veiklą atsakingoms pilietinėms institucijoms, 
suteikius joms tuos pačius piniginius resursus, kurie yra skiriami 
seneliams dabar, būtų galima pasiekti geresnės senelių globos 
– jų namai taptų mažesni, jaukesni, o paslaugos jose būtų ko-
kybiškesnės. 

„Patikėjus socialines paslaugas pilietinėms organizacijoms būtų 
geriau visiems. Tik socialinės ekonomikos pradžiai reikalinga ne-
nutrūkstama valstybės parama“, – mano G. Kvieskienė. 

Tačiau valstybės pinigai nėra kažkoks iš dangaus nusviręs kapše-
lis – tai tų pačių piliečių per mokesčius sumokėti pinigai. Ar pi-
lietinių organizacijų rėmimas vyktų verslo korporacijų sąskaita? 

„Parama nėra davimas už ačiū, – aiškino G. Kvieskienė. – Tai 
mažas investavimas, kad vyktų augimas. Pavyzdžiui, investicija į 
dvi darbo vietas socialinės ekonomikos atveju reikštų, kad paskui 
atsiras penkios darbo vietos. Socialinis sektorius reikalauja vis 
daugiau valstybės injekcijų. Jeigu socialines problemas spręs-
tume per valstybės organizuotas institucijas, tai kainuotų labai 
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brangiai. Bet jeigu dalį valstybės funkcijų perduotume pačių 
piliečių iniciatyvai, patikėtume jų pastangomis tvarkyti savo 
aplinką patiems, iš karto sumažintume kaštus ir gautume geres-
nį rezultatą.“

Net socialines paslaugas teikiančių organizacijų licencijavimas 
pagal socialinės ekonomikos principus galėtų būti patikėtas 
toms pačioms pilietinėms organizacijoms. 

„Dabar tuo labai nori užsiimti ministerijos. O jos dažnai licencija-
vimą vykdo iškreiptai, nes valdininkai dažnai yra praradę ryšį su 
pačiu gyvenimu. Licencijuodami jie žiūri labai formalių dalykų, o 
nepastebi gyvybiškai svarbių asmens gerovei pažeidimų, kai tuo 
tarpu pilietinės organizacijos atstovas, kuris pats užsiima pana-
šia veikla, geriau žinotų, ko reikia, kad institucija veiktų gerai“, 
– savo žiniomis dalijosi profesorė.  

Komunizmas?

Bendruomeniškumas, dalijimasis, lygiava, kuriais grįsta socialinė 
ekonomika, – ar tai nekvepia komunizmu? – provokuojame so-
cialinės ekonomikos Lietuvoje aktyvistę. 

„Ne, – įsitikinusi G. Kvieskienė. – Komunizme partija nurody-
davo, ką daryti. Socialinės ekonomikos atveju tai padaro patys 
piliečiai. Čia negalioja lygiavos principai. Esmė – prisiimti sąmo-
ningą atsakomybė už visuomenės gerovę, pavyzdžiui, perkant 
maisto produktus iš patikimų ūkininkų ir taip juos palaikant, ke-
liaujant po Lietuvą ir skatinant turizmą Lietuvoje. Galime skatinti 
mokyklų grupes aktyviau po Lietuvą keliauti, atidaryti muziejus 
vaikų edukacijai... Yra daug įrankių, kurie yra pakankamai pigūs, 
valstybei nieko nekainuoja, bet duoda didelę gražą“, – mintimis 
dalijosi G. Kvieskienė.

Pavyzdžiui, vaikų arba senelių globa. Deinstitucionalizavus glo-
bos paslaugas, padarius taip, kad globa užsiimtų licencijuotos 
nevyriausybinės organizacijos, būtų galima labai daug sutaupy-
ti. Tą parodė ir Kvebeko pavyzdys, kuriame globos paslaugas pa-
tikėjus nevyriausybininkams, jos ne tik kad pagerėjo, bet dešimt 
kartų sumažėjo jų kaina. 

Ar to jau turime Lietuvoje?

Nors pasaulyje socialinė ekonomika jau skaičiuoja dešimtmečius, 
Lietuvoje vis dar vengiama ją įtraukti į universitetų programas, ši 
sąvoka nevartojama ir valstybės teisės aktuose. Tik 2009 m. ne-
vyriausybinės organizacijos surengė konferenciją, kurioje buvo 
diskutuojama apie socialinę ekonomiką ir jos naudą. Diskusijoje 
dalyvavo ir socialinės ekonomikos aktyvistė iš Kvebeko Nancy 
Neatman. Visuomenininkai kreipėsi į Ūkio ministeriją, Seime 

buvo surengta spaudos konferencija, tačiau socialinės ekonomi-
kos įtraukimas į dokumentus, socialinės klasterystės įtvirtinimas 
taip ir liko diskusijų lygyje. 

G. Kvieskienė ir Vytautas Kvieska parengė monografiją „Sociali-
nės partnerystės įtaka inovacijoms“, kurioje nagrinėjama socia-
linė partnerystė ir inovacijos, aptariamas socialinės ekonomikos 
fenomenas. Šiame darbe mokslininkai siekė įrodyti, kad partne-
rystės ir bendradarbiavimo pagrindu yra kuriama socialinė eko-
nomika. 

Nors formaliai „socialinės ekonomikos“ sąvoka Lietuvoje nėra 
vartojama, tačiau jos pavyzdžių yra ne tiek jau ir mažai. Kai kurie 
iš jų įkvepiantys. Socialinės ekonomikos veiklos pavyzdys Lietu-
voje – Žemės ūkio ministerijos iniciatyva Europos sąjungos lėšos 
panaudotos vietos bendruomenėms kurti. Po šios paskatos itin 
pasikeitė kaimo bendruomenės, jų aplinka, jose pradėtos naujos 
iniciatyvos, verslai. Deja, bet kai kur lėšos buvo panaudotos ne 
pagal paskirtį. Taip nutiko, nes bendruomenės sukurtos dirbtinai, 
dažniausiai veiklių seniūnų, ir ne pagal paskirtį.

Dar vienas iš pagirtinų valstybinių insitucijų žingsnių, anot pa-
šnekovės, Švietimo ir mokslo ministerijos darbas supaprastinant 
vaikų darželių steigimo tvarką, kuris padėjo atsirasti mažiems, 
privatiems darželiams. Šis, socialinės ekonomikos pavyzdys, pra-
dėjo spręsti darželių trūkumo problemą ir prisidėjo prie jų pas-
laugų kokybės gerėjimo. Tokia iniciatyva užkirto kelią nesaugiai 
ir nelegaliai veiklai, kai privačiuose butuose moterys prižiūrėda-
vo vaikų grupes. 

G. Kvieskienė prisiminė dar ne vieną pavyzdį, kaip Lietuvoje vei-
kia socialinė ekonomika. Vilniuje veikia iš grikių lukštų pagalvė-
les gaminanti įmonė, kurioje dauguma dirbančiųjų yra žmonės 
su negalia. Įmonė veikia demokratiškais principais, kai visi jos 
nariai turi teisę išreikšti savo valią sprendimuose, ne taip, kaip 
didžiosiose korporacijose, kuriose tūkstančių darbuotojų likimus 
sprendžia kelių žmonių susitarimas. 

Kitas įkvepiantis pavyzdys – sostinėje jau aštuonerius metus gy-
vuojanti kavinė „Mano Guru“. Centrinėje miesto gatvėje veikian-
čiame stilingame restorane-salotų bare pluša nuo priklausomy-
bių besigydantys asmenys. Vis dėlto matyti, kad įstaigai sunku 
varžytis su toje pačioje gatvėje įsikūrusiais kitais restoranais, 
tačiau su nedidele valstybės pagalba ji gali gyvuoti ir kurti visuo-
menei gerovę – gavusi šiek tiek finansinės injekcijos iš valstybės 
kavinė integruoja pažeidžiamus žmones į visuomenę, moko juos 
darbinių įgūdžių, ko vien tik verslas ar vien tik valstybė nepada-
rytų.

Skeptikai gali sakyti, kad nevyriausybinės organizacijos ir taip 
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jau veikia Lietuvoje, nes prie kiekvienos savivaldybės rasime vi-
suomenines grupes, kurios atstovauja atskiriems sektoriams. Bet 
praktiškai šios grupės neturi sprendimų svertų, neturi realios įta-
kos tarybai. Tokias organizacijas galima pavadinti butaforiniais 
priedais prie miestų tarybų.  

Jeigu visuomeninės organizacijos, socialinės ekonomikos            
subjektai turėtų daugiau įtakos, daug socialinių ir ekonominių 
problemų jau būtų išspręsta. Valdžios institucijoms tereikia ryž-
tis ir labiau pasitikėti pačiais Lietuvos žmonėmis. Jiems tik reikia 
suteikti įrankius, pažiūrėti, kaip išleidžiamos lėšos ir tęsiant fi-
nansavimą juos palaikyti, jeigu jie vykdo savo planus ir parama 
pasinaudoja efektyviai.

Ką praradome?

Daugelyje šalių socialinė ekonomika kuriama per įgalintą            
partnerystę – tai yra, kai viešasis sektorius skatinamas bendra-
darbiauti su privačiuoju. Taip kuriamas naujas kapitalas angliškai 
vadinamas PPP (Private Public Partnership), o lietuviškai VPP 
(Viešojo ir Privataus Verslo partnerystė).

Ši sistema Lietuvoje įtvirtinta dar 1996 m. Koncesijų įstatymu. 
Tačiau, G. Kvieskienės vertinimu,  pirmieji bandymai pasinaudoti 
įstatymo suteiktomis galimybėmis, patyrė fiasko. Tai yra plačiai 
nuskambėjęs Vilniaus vandens parko atvejis, kai vietoj naudos 
visuomenei, buvo daug kompromato. 

Panašiu verslo ir valstybės institucijų bendradarbiavimo principu 
pastatyta Kauno arena, kurios itin sėkmingu bendradarbiavimo 
pavyzdžiu laikyti negalima dėl milžiniškų ir nuolat augusių in-
vesticijų. 

G. Kvieskienė, kaip vieną iš sėkmingesnių verslo ir viešojo sekto-
riaus bendradarbiavimo pavyzdžių įvardija Klaipėdos universite-
to auditorijų ir „Iki“ prekybos centro kompleksą, kuris visuome-
nėje taip pat sulaukė prieštaringų vertinimų.  

„Toks bendradarbiavimas turėtų būti skatinamas, nes geranoriš-
kai joks koncernas nenorės be atlygio atiduoti didesnės savo pel-
no dalies visuomenei. Minėtuoju Klaipėdos universiteto atveju 
verslas, skirdamas savo pelno dalį viešajam sektoriui, iš jo gavo 
ne tik erdvės statyboms, bet ir gaus pelno iš studentų, kurie eis 
pirkti ir valgyti į prekybos centrą. Tai – vienas iš geresnių Koncesi-
jų įstatymo taikymo pavyzdžių“, – įsitikinusi pašnekovė.  

Naujas klasteris?

G. Kvieskienė apgailestauja, kad iš Europos struktūrinių fondų 
valstybei gauta parama nebuvo pakankamai orientuota į pi-

liečių, nevyriausybinių orgranizacijų skatinimą, nes šios būtų 
padėjusios išspręsti nemažai ekonominių uždavinių, su kuriais 
valstybė nesusidoroja. 

Europos sąjungos institucijos visas valstybes nares įpareigojo 
parengti Nacionalinę reformų programą. G. Kvieskienė tikėjosi, 
kad Lietuvos valdžios institucijos bus toliaregiškos ir į mūsų šalies 
programą įtrauks socialinę ekonomiką skatinančias veiklas. 
 
„Šiek tiek vėluodama Ūkio ministerija paruošė Nacionalinę refor-
mų programą, bet šioje, su krize susijusioje  reformų programoje 
nėra nustatyta socialinės ekonomikos idėjų ir prioritetų. Arba 
krizė mūsų šalyje nėra per sunki, arba piliečių spaudimas nėra 
toks stripus, kad tai būtų įgyvendinta“, – apie rezultatų neda-
vusias mokslininkų ir valdžios institucijų diskusijas užsiminė G. 
Kvieskienė. 

Mokslininkai politinėms partijoms, valdžios insitucijoms siūlė į 
teisės aktus įtraukti naują socialinės ekonomikos įrankį: socialinį 
klasterį, kuris paskatintų socialinę ekonomiką Lietuvoje. Dabar 
klasteriai sudaromi tik iš mokslo institucijų ir privataus sektoriaus 
bendradarbiavimo. G. Kvieskienė įsitikinusi, kad prasmingiausia 
būtų jį praplėsti ir socialinės ekonomikos subjekto dalyvavimu. 

„Nes dabar mokslas vis dėlto eina savo keliu, verslas – savo. 
Pažiūrėkite į įkurtus mokslo slėnius. Jie stovi pustuščiai, nors 
jų statyboms išleisti milijonai. Jeigu į jų kūrimą būtų įtrauktas 
socialinės ekonomikos fragmentas, būtų prasidėjusi reali veikla, 
nes benduomenei nepatinka, kai kas nors yra tuščia, – kalbėjo 
ekonomistė. – Tikiuosi, kad vis dėlto politinės partijos bus akty-
vesnės, inicijuos projektus, kad norminiuose dokumentuose būtų 
įtvirtintas socialinis klasteris ir numatyta jo finansavimo tvarka. 
Nes jeigu to nepadarysime, pralošime konkurencinėje kovoje.“

Pašnekovė pateikė Estijos pavyzdį, kurioje nors ir ne viskas su-
tvarkyta, bet įvesta nemažai socialinės ekonomikos mechaniz-
mų, kurie padeda valstybei išlaikyti savo ekonominį lygį.

Ką galėjome ir galime padaryti kitaip?

Pasak G. Kvieskienės, socialinės ekonomikos reikia mums vi-
siems, nes didieji ekonomikos subjektai nesprendžia ekonominių 
problemų, jie yra nutolę nuo piliečių interesų. Panašiai kaip ir 
valdžia yra nutolusi nuo žmonių.

Pavyzdžiui, kuriant vaikų dienos centrus seniai reikėjo nuosekles-
nės valstybės paramos, nes dabar jie finansuojami programiniu 
principu, kyla sunkumų dėl projektų tęstinumo, tad ir prasmės. O 
jeigu šie centrai būtų institucionalizuoti su minimalia valstybės 
parama, jau turėtume mobilių institucijų tinklą Lietuvoje, atitin-
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kantį socialinės ekonomikos reikalavimams. Šie centrai galėtų 
atlikti ir sudėtingesnes vaikų krizių valdymo ir ugdymo funkcijas, 
nebereikėtų steigti brangių socializacijos centrų.  

Pašnekovė prisiminė keletą pavyzdžių, kurie parodo, kaip dėl per 
mažo pasitikėjimo piliečiais buvo netekta daug valstybės turto, 
sukurto tų pačių piliečių. Pavyzdžiui, kolūkiai, pionierių stovyklos 
arba mažos kaimo mokyklėlės. 

Jeigu šie objektai būtų buvę atiduoti pilietinėms organizacijoms, 
didelė tikimybė, kad jie vis dar gyvuotų ir džiugintų bendruome-
nes. Vienas iš tokių sėkmingų pavyzdžių – Panevėžyje veikusi pi-
onierių stovykla, kuri Lietuvai atgavus nepriklausomybę nebuvo 
tiesiog palikta likimo valiai, bet perduota ateitininkams. Vaikų 
poilsiavietė veikia iki šiol.  

„Kai kuriose šalyse yra paplitęs judėjimas, kai žmonės užgrobia 
nenaudojamas žemes ir, pavyzdžiui, vykdo jose daržininkystę. 
Jeigu namas ar stogas nenaudojamas, jis irgi gali būti užgrobtas, 
o jame užveistas sodas, – socialinės ekonomikos iniciatyvas, kai 
piliečiai patys imasi sprendimų net ne visai teisėtais būdais pa-
vyzdžius vardijo G. Kvieskienė. –  Daugumoje vakarietiškų kraštų 
tai nedraudžiama, tokios iniciatyvos yra ne baudžiamos, bet net 
skatinamos, nes visuomenei nuo to nėra nė kiek blogiau, tik ge-
riau. Lietuvoje taip pat yra tokių pavyzdžių, bet, ko gero, tokie 
„pilietiški grobikai“ jei ne baudžiami, tai tikrai nėra palaikomi. 
Jie labiau vertinami ne kaip socialinį darbą atliekantys pilietiški 
žmonės, o kaip keistuoliai, menininkai su savo išsigalvojimais. O 
juk tokias iniciatyvas reikėtų skatinti, ir tam nereikia priimti nau-
jų įstatymų. Reikia tiesiog įsisamoninti, kad naudingos visuome-
nei veiklos, ypač tos, kurios inicijuoja papildomas darbo vietas, 
turi būtų skatinamos“, – įsitikinusi pašnekovė. 

Socialinėje ekonomikoje dalyvauti gali beveik visų veiklos sričių 
atstovai. Gal tik nebent auštųjų technologijų kūrėjai negalėtų 
dirbti mažose grupelėse, nors, anot G. Kvieskienės, teoriškai ir tai 
įmanoma, jeigu genialių mokslininkų grupė imtųsi kurti unikalų 
produktą. 

Verslo ir socialinės ekonomikos subjekto skirtumas yra tas, kad 
net ir maža verslo organizacija nėra suinteresuota padėti, mo-
kyti, o pilietinės organizacijos be to, kad siekia veikti sėkmingai, 
padeda visuomenei, ypač pažeidžiamiems jos žmonėms.

Ar esame pakankamai sąmoningi? 

Pilietinė visuomenė yra ta visuomenė, kuri yra atsakinga ir rū-
pinasi savimi. Socialinė ekonomomika yra ta ekonomika, kurios 
dalyviai rūpinasi vieni kitais ir vieni kitų sėkme, nors jie nėra įpa-
reigoti kažkuo rūpintis. Socialinės ekonomikos dalyviai padeda 

burtis žmonėms, palaiko jų iniciatyvas, kurios atnešusios pelną, 
gerina aplinką. 

Socialinė ekonomika – tai didžiosios ekonomikos deinstituci-
onalizacija, kai daugiau atsakomybės atiduodama piliečiams, 
įgalinant juos pačius kurti ir valdyti. Bet ar jau pakankamai są-
moningi yra Lietuvos piliečiai, kurie augo erdvėje, kai papildomai 
„pasikombinuoti“ būdavo normalu?
 
„Tos organizuotos grupės, kurios dirba visuomeniniame, trečia-
jame sektoriuje, yra pakankamai atsakingos, nes Lietuvos vals-
tybei beveik visai nutraukus paramą nacionaliniu lygiu, beveik 
visos jos išliko. Reikia pripažinti, kad socialinė ekonomika yra 
bendruomenę tenkinanti atsakingų piliečių veikla, kuri kuria 
ekonominį saugumą, geresnį gyvenimą visiems. Kooperuota 
veikla negali būti paremta nepasitikėjimu. Kaip ir socialinis ka-
pitalas, kuris kuriamas per pasitikėjimą grįstu bendruomenės 
aktyviu dalyvavimu ir veikia tarp rinkos ir viešojo sektoriaus“, – 
apibendrino G. Kvieskienė.  

Gal verslas jau yra nebereikalingas?

Visose pasaulio šalyse verslas yra orientuotas pats į save. Dažnai 
tai bandoma dangstyti įmonių socialine atsakomybe, kuri yra 
reprezentatyvaus pobūdžio, nes įmonei patogu, jai patinka būti 
socialiai atsakingai. Parodant socialinę atsakomybę bandoma 
pelnyti žmonių pasitikėjimą, būti matomiems. 

„Bet verslas niekada savo noru nesusirinks piliečių pas save, ne-
paklaus, ko jiems iš tikrųjų reikia, jeigu nepajus ypatingai didelio 
spaudimo. Todėl jeigu nebūtų oficialių direktyvų, pilietinio spau-
dimo, tikėtina, kad verslas siektų tik didinti pelną, nesiekdamas 
aplinkai gerovės, – svarstė G. Kvieskienė. – Kiekvienas žmogus 
natūraliai nori užsidirbti, kiekvienas siekia, kad jo kasdienybė 
būtų kuo geresnė. Verslas niekada nebus orietuotas tik į išgyve-
nimą ir jis, aišku, negali būti orietuotas vien tik į piliečių pasiti-
kėjimą. Verslas sukurtas tam, kad vystytųsi. Tačiau tai nereiškia, 
kad tai yra blogai. Tai yra verslo prigimtis.“

Bet ar, pavyzdžiui, telekomunikacijų įmonėms gražu girtis savo 
pelnais – negi tai nereiškia, kad jų teikiamų paslaugų įkainiai ga-
lėtų būti mažesni, jeigu verslas elgtųsi atsakingiau ir „neplėštų“ 
iš piliečių? G. Kvieskienė verslo siekio būti pelningam nenuverti-
na. Dažnai pelnas pasiekiamas dalyvaujant aršioje konkurencijo-
je, kurioje reikia pasiūlyti gerą paslaugą už kuo mažesnę kainą.   

„Reikia skatinti, kad žmonės nepavydėtų didžiosioms korporaci-
joms. Tegul tik verslas vystosi, auga ir neužmiršta su kuo gyvena, 
kokios yra piliečių grupės, jeigu nenori, kad mūsų šalyje nebūtų 
taip, kaip Graikijoje, kurioje ekonominiai skirtumai tarp žmonių 
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ir jų nepasitenkinimas esama padėtimi dar labiau didėja nei Lietuvoje. Verslas, siekdamas pelno, turėtų žinoti, kad jeigu jis pasidarys 
per didelis, grįšime į revoliucijų laikus, kai įvykdavo brutalūs turto perdalijimai. Todėl verslo įmonės socialinę atsakomybę turėtų ver-
tinti ne tik kaip gražų ženklą, o kaip atsakomybę už demokratijos vystymą, jeigu nenorime būti kaip mūsų kaimynai, kuriems viską 
kaip tėvelis padalina vienas vadas. Jeigu norime gyventi demokratiškoje šalyje, kiekvienas pilietis turi prisiimti atsakomybę, – aiškino 
pašnekovė. – Savu laiku mūsų politikai pasielgė neatsakingai leisdami išsiplėsti tokiems dideliems prekybos centrams ir  nepareika-
lavo iš jų socialinės atsakomybės arba su ja buvo žaidžiama. Buvo ir daugiau neatsakingų poelgių. Visa tai – mūsų bėdos, bet mes 
esame jauna demokratija ir, reikėtų tikėtis, kad išaugsime iš šių bėdų.“

Schema1

Schema2
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Žiniasklaidos socialinė atsakomybė: 
problemos ir sprendimai

Kristina Juraitė, 
Vytauto Didžiojo universitetas
k.juraite@pmdf.vdu.lt

Demokratijos sąlygomis visuomenė ir žiniasklaida yra itin glau-
džiai susiję ir negali egzistuoti viena be kitos. Žiniasklaida yra 
viena iš svarbiausių informacijos šaltinių ir pagrindinių demokra-
tinės visuomenės veikėjų, formuojančių ir palaikančių viešąjį dis-
kursą. Normatyviniu požiūriu žiniasklaida laikoma demokratijos 
garantu, užtikrinančiu visuomenės informavimą apie jai svarbius 
politinius, socialinius, ekonominius įvykius, atstovaujančiu pilie-
čių interesus ir formuojančiu visuomenės nuomonę bei kontro-
liuojančiu valdžios institucijų veiksmus.
Korupcijos skandalai, valdžios pareigūnų piktnaudžiavimas tar-
nybine padėtimi, viešųjų ir privačiųjų interesų supainiojimas 
bei kitos problemos itin dažnai atsiduria žiniasklaidos akiratyje, 
nušviečiant viešo gyvenimo aktualijas. Neigiamos informacijos 
dominavimas dažnai skatina visuomenės nusivylimą valdžios 
institucijomis, nusišalinimą nuo politinio gyvenimo, o taip pat 
nepasitikėjimą žiniasklaidos priemonėmis ir jose pateikiama 
informacija. Tačiau ir pati žiniasklaida nėra linkusi atsiverti vi-
suomenei ir atskleisti savo vidinius veiklos principus, tokius kaip: 
interesų konfliktai, savininkai, žurnalistinės etikos normos, vi-
suomenės požiūris.
Žiniasklaidos socialinė atsakomybė matuojama skaidrumo ir 
visuomenės rodomo pasitikėjimo rodikliais. Šiame pranešime 
aptariamas žiniasklaidos socialinės atsakomybės modelis, pro-
blemos ir sprendimai.

Pasitikėjimo žiniasklaida krizė

Šių metų pradžioje visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų 
centro “Vilmorus” atlikta apklausa parodė, kad pasitikėjimas 
žiniasklaida Lietuvoje yra žemiausias per 15 metų. Pasitikėjimą 
žiniasklaida išreiškė 33 proc. respondentų, 26 proc. išsakė nepasi-
tikėjimą, kiti neturėjo nuomonės. Lyginant su 1996-2003 metais, 

kai Lietuvos žiniasklaida turėjo vieną aukščiausių pasitikėjimo 
reitingų (57-70 proc.), stebime gan ryškų kritimą, nors reikia pri-
pažinti, kad šiuo metu pasitikėjimo žiniasklaida rodiklis Lietuvoje 
artimas Europos Sąjungos vidurkiui (Vilmorus, 2013; Matonytė, 
2009).
Atidesnis žvilgsnis į visuomenės pasitikėjimo žiniasklaidos prie-
monėmis situaciją rodo, kad vis dar išlieka stiprus radijo ir tele-
vizijos vaidmuo – šiomis priemonėmis pasitiki atitinkamai 48 
proc. ir 46 proc. Lietuvos gyventojų. Vytauto Didžiojo universite-
to mokslininkų 2011 m. atliktas žiniasklaidos auditorijos tyrimas 
parodė, kad dienraščiais ir žurnalais pasitiki kas trečias Lietuvos 
gyventojas -  atitinkamai 35 proc. ir 30 proc. (Balčytienė, Vinciū-
nienė, 2012). Mažiausiai pasitikima tinklaraščiais, socialinėmis 
medijomis - atitinkamai 7 proc. ir 15 proc. Interneto naujienų 
portalais ir  organizacijų tinklalapiais pasitiki kas ketvirtas ap-
klausos dalyvis (24 proc.). Jeigu žiniasklaidos priemonių varto-
jimo tendencijos išliks ir ateityje toliau augs interneto medijų 
naudojimas, panašu, kad ateityje pasitikėjimas internetu pra-
lenks kitas žiniasklaidos priemones.
Žiniasklaidos pasitikėjimą lemia socialiniai, politiniai, ekonomi-
niai ir technologiniai pokyčiai:
•	 Žiniasklaidos	nuosavybės	koncentracija	-		žiniasklaidos	
nuosavybės ir valdymo struktūrų kaita, kuomet mažėja rinkos 
dalyvių, užimančių didelę rinkos dalį, skaičius.
•	 Komunikacijos	 globalizacija	 ir	 medijų	 konvergencija	
- informacijos rengimo, turinio, sklaidos ir naudojimo supana-
šėjimas;  naujų skaitmeninių medijų proveržis tapęs iššūkiu tra-
dicinėms medijoms, taip pat informacijos laisvės ir atsakomybės 
sampratai.
•	 Populistinė	žurnalistika	–	nekokybiško,	pramoginio	 ir	
populiaraus turinio skaida; tiriamosios, analitinės ir nešališkos 
žurnalistikos trūkumas.
•	 Auditorijos	vartojimo	pokyčiai	-	visuomenė	keičiasi,	di-
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ferencijuojasi pagal informacijos vartojimo poreikius, atsiranda 
naujų žiniasklaidos kanalų, kurie patenkina naujai besiformuo-
jančius informacinius-komunikacinius poreikius.
Akivaizdu, kad išgyvename dinamiškų socialinių, kultūrinių, 
technologinių pokyčių laikmetį, kuomet taip pat keičiasi ir ži-
niasklaidos organizacijos. Tačiau net ir vykstant kardinaliems 
pokyčiams, pagrindinis žiniasklaidos tikslas turi būti ne pelnas ar 
vienašališkas ekonominių ar politinių interesų atstovavimas, bet 
tarnavimas visuomenei ir viešo intereso atstovavimas.  Toks tiks-
las gali būti pasiektas tik tada, kai žurnalistai išlieka nepriklau-
somais nuo politinio ar finansinio  spaudimo (Bertrand, 2005). 
Siekiant žurnalistų autonomijos visuomenės palaikymas yra itin 
reikšmingas. Tokiu būdu žiniasklaida ir visuomenė yra priklau-
somos viena nuo kitos – visuomenei reikalinga žiniasklaidos 
priemonėmis perduodama informacija, o žiniasklaidai reikalin-
gas visuomenės dėmesys ir palaikymas (Žvirblytė, 2011). Todėl 
pamatiniu žiniasklaidos veiklos principu turi išlikti jos socialinė 
atsakomybė.
Claude-Jean Bertrand siūlo žiniasklaidos atskaitomybės modelį, 
kuriuo siekiama padėti žurnalistams atstovauti viešąjį interesą, 
stiprinti jų profesinę tapatybę bei susigrąžinti visuomenės pasiti-
kėjimą žiniasklaida (Bertrand, 2005).

Žiniasklaidos socialinės atsakomybės 
modelis

Socialinė atsakomybė - tai sąmoningas įsipareigojimas veikti ir 

elgtis viešojo intereso labui, laikantis etikos ir moralės normų, 
prisidedant prie visuomenės ir aplinkos gerovės. Žiniasklaida 
laikoma viena galingiausių ir tuo pačiu mažiausiai atsakingų ins-
titucijų. Žiniasklaidos turima galia tiesiogiai kyla iš jai suteiktos 
galimybės viešai kalbėti, artikuliuoti, formuoti visuomenės nuo-
monę. Todėl svarbu įsigilinti į žiniasklaidos socialinės atsakomy-
bės sampratą, numatyti žiniasklaidos skaidrumo ir atsakomybės 
stiprinimo priemones, tuo pačiu stimuliuoti diskusiją žiniasklai-
dos socialinės atsakomybės klausimais pačioje žiniasklaidoje ir 
visuomenėje.
Apie žiniasklaidos verslo išskirtinę misiją visuomenėje kalbėjo 
ir vienas profesionaliosios žurnalistikos pradininkų Lietuvoje, 
“Naujosios Romuvos” žurnalo leidėjas ir redaktorius, 1935-1943 
m. Vytauto Didžiojo universiteto studentams skaitęs žurnalisti-
kos paskaitas Juozas Keliuotis: 
Spauda yra susidariusi iš dvasinių ir materialinių pradų. Bet ji gali 
normaliai veikti, kol  tarp jų išlaikoma reikiama pusiaus-
vyra, dar daugiau – kol dvasiniai jos pradai turi  p i r m e n y b ę 
prieš materialinius. Ir kai tik tai, kas yra tik priemonė, padaroma 
tikslu, tuoj  spauda degraduoja, ir jos pašaukimas iškrai-
pomas. (Keliuotis, 2000:95)
Pagrindinėmis žiniasklaidos socialinės atsakomybės problemo-
mis šiandien yra laikomos redakcijos politikos skaidrumas, atvi-
rumas skaitytojams, nešališkas ir subalansuotas turinys, spau-
dos laisvė, medijų raštingumas, skaitmeninė atskirtis (Grayson, 
2009).
1 pav. Žiniasklaidos socialinės atsakomybės modelis

Šaltiniai: Bertrand, 2005; ICMPA, 2007.



28  Ateities Verslas

Visuomenės pasitikėjimas priklauso nuo atsakingos žiniasklaidos 
veiklos, skelbiant tikslią, teisingą ir nešališką informaciją, aiškiai 
deklaruojant savo interesus, gerbiant žmogaus teises ir orumą.  
Kadangi šiuolaikinės žiniasklaidos priemonės yra sudėtingos 
organizacijos, kuriose susiduria įvairūs interesai, pakankamai 
sunku vienam žurnalistui išlikti atsakingu ir etišku, todėl labai 
svarbus yra sutartinis profesionalumo nuostatų laikymasis ir žur-
nalistų bendruomenės palaikymas. 
2009 m. Transparency International Lietuvos skyriaus užsakymu 
atliktas tyrimas Lietuvos, Latvijos ir Švedijos žiniasklaidos prie-
monių skaidrumo tyrimas atskleidė, kad Lietuvos žiniasklaidoje 
itin trūksta socialinės atsakomybės ir skaidrumo politikos: 
Tuo metu, kai daugelyje šalių laikraščių imasi skaidrumo prie-
monių pelnyti skaitytojų pasitikėjimą, Lietuvos dienraščiai 
tebegyvena mintimi, jog skaitytojai turėtų jais paprasčiausiai 
tikėti. Ironiška, jog Lietuvoje laikraščiai reikalauja skaidrumo iš 
valstybės institutų, verslo struktūrų, visuomeninių organizacijų, 
tačiau patys yra linkę apie save ir savo veiklą suteikti minimalią 
informaciją arba jos visai neteikti. (TILS, 2009:15)

Apie socialinę atsakomybę žiniasklaidoje

Šiuolaikinėje visuomenėje, paženklintoje komunikacijos globa-
lizacijos ir viešosios erdvės transformacijų (viešosios komunika-
cijos formų įvairovės, medijų konvergencijos, žiniasklaidos ko-
mercialėjimo, globalios auditorijos atsiradimo ir kt.), žiniasklaida 
atlieka ypatingą vaidmenį. Viena vertus, ji yra svarbi demokrati-
jos priežiūros prasme, prižiūrinti politinės ir ekonominės galios 
veiksmus ir atstovaujanti viešą interesą. Kita vertus, žiniasklaida 

2 pav.  Šaltinis: Grayson, 2009:3. 

yra viena svarbiausių visuomenės informavimo apie įmonių so-
cialinę atsakomybę priemonių, kuri galėtų ne tik viešinti infor-
maciją apie vykdomas programas, bet ir populiarinti šias idėjas 
visuomenėje, formuoti viešą diskursą įmonių socialinės atsako-
mybės klausimais.

2 pav. Žiniasklaidos ir socialinės atsakomybės santykis

Žiniasklaida yra itin svarbus informacijos šaltinis apie įmonių 
socialinę atsakomybę. Nors tokių straipsnių Lietuvoje daugė-
ja, vis dar trūksta dėmesingesnio žvilgsnio į įmonių socialinės 
atsakomybės programų reikšmę, svarbą verslui, visuomenei, 
skaitytojams ir žiūrovams, darbuotojams, klientams, partne-
riams (Grayson, 2009). Itin reikalingi išsamūs, analitiniai taip pat 
kritiniai straipsniai apie įmonių socialinės atsakomybės idėjas ir 
vykdomas programas.

2011 m. Europos Komisijos užsakymu buvo atliktas Informavimo 
apie darnaus vystymosi programas tyrimas ES šalyse. Tyrimo 
metu siekta išsiaiškinti, kada ir kaip įmonės informuoja apie 
vykdomas ĮSA programas, su kokiais sunkumais dažniausiai su-
siduria, kokie yra skaitytojų ir vartotojų lūkesčiai, ar ir kokiomis 
priemonėmis yra skatinamas informacijos srautas ir jo kokybė. 
Svarbu pristatyti visuomenėje ne tik ĮSA idėją, bet ir įvairias jos 
taikymo praktikas, konkrečius įmonės socialinius, aplinkosau-
ginius, ekonominius veiksmus, susijusius su poveikio aplinkai, 
darbo ir vartotojų teisių, diskriminacijos, organizacijos etikos 
problemomis ir sprendimais. Pasitikėjimui tarp žiniasklaidos 
ir verslo kompanijų būtina atvirumo, skaidrumo ir išsamios in-
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formacijos pateikimo sąlyga. Ypač susiduriant su problemomis, 
krizėmis įmonėms nereikėtų vengti informuoti žiniasklaidą apie 
problemas ir jų sprendimus (van Wensen, 2011).
Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (Global compact), vieni-
jančio socialiai atsakingas organizacijas, tinklui priklauso per 10 
tūkst. privataus ir nevyriausybinio sektoriaus kompanijų iš 145 
pasaulio šalių. Šiuo metu į socialiai atsakingų įmonių pasaulinį 
tinklą yra įsijungę 87 Lietuvos įmonės, iš jų 3  žiniasklaidos ben-
drovės, tarp jų naujienų portalas Delfi. Ši žiniasklaidos priemonė 
kartu su Lietuvos žmogaus teisių stebėjimo institutu 2011-2012 
m. vykdė projektą, skirta žmogaus teisių principų diegimui ži-
niasklaidos versle, kuriuo siekiama mažinti nepakantumo kultū-
ros ir socialinės atskirties sklaidą žiniasklaidoje ir visuomenėje. 
*****
Savanoriškas socialinės atsakomybės priemonių integravimas į 
žiniasklaidos priemonių veiklą gali prisidėti prie žiniasklaidos tu-
rinio kokybės, žurnalistų profesionalumo ir visuomenės pasitikė-
jimo žiniasklaida. Svarbu, kad žiniasklaidos priemonės suvoktų 
ir priimtų tai kaip kasdieninio darbo normas – laikytis skaidrios 
redakcijos politikos, laiku pripažinti ir ištaisyti klaidas, išklausyti 
skaitytojų nuomonę, ugdyti jų kritinį mąstymą ir pilietišką sąmo-
ningumą:
Reikia taip ugdyti visuomenę, kad ji pati a priori būtų nusistačiusi 
prieš „geltonąją“ spaudą, kad ji būtų pasiryžusi netoleruoti „gel-
tonumo“ ir rimtesniuose laikraščiuose, kad iš spaudos reikalautų 
vertingų informacijų, pozityvių idėjų ir gerų iliustracijų, o ne sen-
sacijų ir tuštumo. (Keliuotis, 2000:130-131)
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Būkime atsakingi – apginkime vaikystę! 
Ar bus sustabdytas fizinis ir dvasinis vaikų genocidas -
planingas, pelningas, be gailesčio ir socialinės atsakomybės?

Imandra Daukšienė 
„Informacijos vadybos agentūra“ direktorė, žurnalo vaikams 
„Tipu Tapu“ redaktorė.
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Gal mes per mažai kalbame apie socialinę atsakomybę? Ar mums 
artimas, suprantamas socialinis jautrumas? Socialinis įsiparei-
gojimas visuomenei? Socialinė reakcija – atjauta? Teigiama, kad 
socialiai atsakinga verslo įmonė turėtų veikti pagal visuomenės 
interesus, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, kurie paveikia 
žmones. Tačiau toks altruizmas lyg ir lygus pelno praradimui – 
taigi, ar verta? 

Todėl ir kyla klausimas: būti ar nebūti socialiai atsakinga įmone?

Bet ar kyla klausimas: būti ar nebūti socialiai atsakinga motina? 
Tėvu?

Kaip visi žmonės nediskutuotinai privalo būti geri, taip ir visas 
verslas, regis, privalėtų būti socialiai atsakingas. Jei viešbučių ko-
kybė ženklinama žvaigždutėmis, gal įmonės taip pat galėtų turė-
ti savo socialinės atsakomybės ženklinimo sistemą? Tarkim viena 
įmonė turėtų dviejų simbolių socialinės atsakomybės statusą, o 
kita – trijų ar penkių.

Argi pakanka kartą per dešimt metų padaryti vieną gerą darbą 
visuomenei, užpildyti anketą ir tapti socialiai atsakinga įmone? 
Pamąstykime, ar gali būti dešimt balų vertinama socialiai at-
sakinga įmonė gaminanti tabaką, alkoholį, įmonė prekiaujanti 
nesveiku maistu ar nekokybiška produkcija, nors ji ir rūšiuoja 
atliekas, rūpinasi gamta, yra dėmesinga savo darbuotojams? Bet 
jos verslo esmė?  Ar ji išties socialiai atsakinga?

Taikydami vaikų segmentą kaip lakmuso popierėlį, galėtume ne-

sunkiai patikrinti įmonės socialumą - per verslo santykį su vaikais 
galėtume spręsti apie įmonės socialinę atsakomybę. Ar įmonės 
verslo kryptis tinkama vaikui, ar nežaloja jo fizinės ir dvasinės 
sveikatos? Juk nesvarbu, kas tai būtų - mašinų gamybos verslas 
ar farmacijos pramonė. Tiesiog paklauskime: ar saugi ši mašina 
vežanti vaiką, ar naudingi šie skiepai vaiko sveikatai?  

Jei visas verslas būtų mažiau daugiau socialiai atsakingas – gy-
ventume socialiai atsakingoje bendruomenėje. Tačiau tai tik vizi-
ja. Tiesa, socialinės atsakomybės daigai jau dygsta, tik gal ne taip 
sparčiai, kaip to norėtųsi.

 

Taigi, vienos įmonės, suvokdamos savo verslo misiją ne tik kaip 
vartotojiškumo skatinimą, dalį savo pelno skiria visuomenės so-
cialinėms iniciatyvoms, paramai, labdarai ir... net neorganizuo-
ja aktyvios komunikacijos vaikams iki šešerių ar dvylikos metų 
idant neįtakotų jų produktų reklamos suvokimo kaip realybės.

Kitos verslo įmonės mano, kad pelnas yra tik jos pelnas, o sociali-
nės visuomenės gerove, sveikata turi rūpintis valstybė. 

Trečios – bando laviruoti, t.y. suderinti, „kad ir avis būtų sveika 
ir vilkas sotus“ ir ant socialinės atsakomybės vėliavos pakabina 
formalių deklaracijų rinkinį ar vienkartinį vaiko galvelės paglos-
tymą, tikėdamiesi kartą ir visiems laikams užsidėti didelį pliusą. 

Įdomu, ką mano įmonės, kurių prekės ir paslaugos skirtos vai-
kams? Tikriausiai jos supranta, kad jos visos be išimties PRIVALĖ-
TŲ būti socialiai atsakingos. Juk jų verslo rankose pats švenčiau-
sias ir silpniausias vartotojas – vaikas. Deja...
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Ar gali turėti socialiai atsakingos įmonės vardą įmonė, reklamuo-
janti visais komunikacijos kanalais vaikams ir jaunimui gaivų 
gėrimą, kurio sudėtyje esantis kofeinas, gali išbalansuoti vaikų 
miego struktūrą, neigiamai paveikti kaulų formavimąsi, jų tankį, 
bei silpninti kaulus? Sako, užsienyje su šiuo stebuklingu gėrimu 
plauna mašinų variklius ir langus. Jei tokios solidžios reklaminės 
pajėgos būtų mestos į tautišką šviežių morkų ar obuolių sulčių 
vartojimą, mūsų vaikai be abejo būtų daug sveikesni. Bet, deja... 
Reklamos biudžetas visagalis...

Ar gali turėti socialiai atsakingos įmonės vardą įmonė, brunkanti 
kartu su visokiais žaisliukais greito maisto kamšalą? Ar tie, kas 
šaukia: imkite mus ir valgykite, mieli vaikučiai, jaučia socialinę 
atsakomybę prieš vaiką? Ar jie patys džiaugiasi matydami, kaip 
jų vaikai valgo šį bevertį maistą?

Ar gali turėti socialiai atsakingos įmonės vardą žiniasklaidos 
priemonė, skatinanti smurtą, transliuojanti vaiko sąmonę žalo-
jančias laidas ir auginanti dundukų kartą? Ar žiniasklaidos uab‘as  
ar net solidus koncernas, leidžiantis bukinačią vaikus periodiką 
jaučia socialinę atsakomybę? 

Žiniasklaidos socialinė atsakomybė paremta savireguliacija – 
etikos kodeksais. Leidėjo, žurnalisto socialinė atsakomybė grin-
džiama apeliacija į pagarbą, moralę, padorumą. Ar to užtenka?

Ar TAI rūpi mūsų valstybei? Ar ji pati yra socialiai atsakinga prieš 

savo tautą? Prieš vaiką, paliktą į užsienį užsidirbti išvykusių tėvų, 
kurie sugrįžę tik Kalėdų proga išgali padovanoti plastikinį žaislą. 
Žaislą, kuris, kaip paaiškėja, kenkia vaiko sveikatai. Ar kam rūpi, 
kad vaikai „maitinami“ žaisluose esančiais nuodingais priedais: 
ftalatais, švinu, gyvsidabriu ir kt.? Skaudu, kad mūsų valstybė yra 
neįgali pasirūpinti savo vaikais – savo piliečiais, todėl natūralu, 
kad kasmet šalyje jų lieka vis mažiau...

Kas pakels ranką ir pasakys NE. STOP. Nenorime žudyti savo vaikų! 
Susitelkime ir apginkime vaikystę vardan tavo, mano, mūsų vai-
kų! Pažadinkime savo verslo sąžinę – dar vis miegančią socialinę 
atsakomybę. 

Kartą viena garsi maisto produktų gamintoja norėjo reklamuotis 
mūsų žurnale vaikams „Tipu Tapu“. Jų atstovų mes tik paklausė-
me: ar jų produkcija atitinka vaikams skirtos produkcijos kokybės 
reikalavimus? Ir... reklamos užsakovo nesulaukėme. Bet nenuliū-
dome, atvirkščiai – esame įsitikinę, kad atlikome socialinę parei-
gą visuomenei.

Todėl, mes kaip žiniasklaidos atstovai – literatūrinio meninio 
žurnalo vaikams leidėjai, jausdami socialinę atsakomybę prieš 
mažuosius skaitytojus, kviečiame savo kolegas, verslo įmones 
atsigręžti į vaikus. Būkime socialiai atsakingi – gaminkime, 
prekiaukime, kurkime ir reklamuokime atsakingai. Nežudykime 
savo vaikų! Rūpinkimės savo vaikų fizine ir dvasine gerove. Au-
ginkime sveikus, kūrybingus vaikus. Remkime, reklamuokime 
visavertį produktą – ir materialų, ir intelektualų. 
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Verslininko patirtis: 
„Socialiai atsakingas verslas yra pelningas“

Parama, pagalba – tai dažniausiai matomos socialinės atsakomybės sritys, apie jas daugiausiai kalbama. Tačiau tam, kad būtų 
galima demonstruoti gerumą išorėje, svarbu jį turėti ir viduje. Statybų sektorius – ta verslo sritis, kurioje itin svarbūs žmogiš-
kieji ištekliai. Ypač sunkmečiu šios srities darbuotojai jaučiasi nesaugūs – vieną dieną darbo yra, o po mėnesio gali ir nebūti. 
Bendrovė „Irdaiva“ šią sektoriaus problemą sprendžia socialiai atsakingu požiūriu į darbuotojus – ne taupyti jų sąskaita, o į juos 
investuoti. Ar toks altruizmas nuostolingas? Ne. Tai įrodo nuolat ir stabiliai kylanti bendrovės apyvarta, reikšmingi apdovanoji-
mai ir geri darbuotojų bei užsakovų atsiliepimai. 

Siūloma likti Lietuvoje

Projektavimu, bendraisiais statybos ir generalinės rangos dar-
bais užsiimanti bendrovė siekia dirbti taip, kad atliekamų darbų 
kokybė maksimaliai tenkintų užsakovų bei personalo poreikius. 
Statybų sektoriuje veikiančios bendrovės kasmet susiduria su už-
sienio bendrovių konkurencija dėl darbuotojų. Ypač užsieniečių 
pasiūlymais yra linkę susigundyti jauni darbininkai – juk darbo 
užmokestis Norvegijoje ar, pavyzdžiui, Anglijoje yra didesnis. 
Lietuvos statybų sektoriaus įmonėms nėra lengva lygintis su už-
sienio įmonių konkurencingais atlyginimais. Ką gi jos daro?

Bendrovės „Irdaiva“ direktorius Irmantas Kubilius yra vienas iš tų, 
kurio patirtis patvirtina taisyklę, kad socialiai atsakingas požiūris 
versle yra ne tik altruizmo apraiška arba mados tendencijų vaiky-
masis – tai ir stabilaus įmonės kilimo garantas. Jo atstovaujamos 
įmonės sėkmei didelės įtakos  turi socialiai atsakingas požiūris į 
darbuotojus.

„Miglotos perspektyvos užsienyje dažniau suvilioja jaunesnius 
žmones. Jie yra linkę bandyti, pasižiūrėti, kaip yra ten, svetur. 
Palikdami darbą Lietuvoje jie pasiteirauja, ar bus galimybė grįžti. 
Tokiu atveju pasiūlome jiems pasiskambinti, pasidomėti – jeigu 
trūksta žmonių, žinoma, gerą darbuotoją priimsime atgal. Tačiau 
vyresni darbininkai mieliau renkasi žvirblį saujoj, nei briedį girioj. 
Jie jau turi gyvenimo patirties ir praktikos, tad renkasi stabilų 
darbą, laiku gaunamą atlyginimą ir gyventi Lietuvoje su šeima“, 
– pasakojo I. Kubilius.  

Keičia požiūrį į darbą

Pasiryžusiems likti gimtinėje „Irdaiva“ duoda grąžą – socialinį 
saugumą. Statybų sektoriuje įprasta, kad darbų sumažėja žie-
mą. Tam, kad nereikėtų atleisti darbuotojų, įmonės vadovai siū-
lo jiems keisti kvalifikaciją, mokytis kitų statybinių darbų. Taip, 
pavyzdžiui, buvęs mūrininkas išmoksta pastato vidaus apdailos 
darbų, tampa universalesnis. 

„Jeigu matome žmogaus norą dirbti, toliau tobulėti, tikrai sten-
giamės suteikti jam tokią progą. Sunkmečiu žmonės mokytis 
nori vis dažniau“, – sakė I. Kubilius. 

Anksčiau ne retas darbuotojas vadovavosi nuostata, kad jeigu jis 
yra vienos srities specialistas, tai jam nebūtina tobulėti, plėsti 
žinių. Vis dėlto, kai susiklosto aplinkybės, ryžtamasi siekti ne ver-
tikalios, o horizontalios karjeros. „Irdaiva“ darbuotojams suteikia 
šią galimybę. 
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Rizika atsiperka

I. Kubilius pripažįsta, kad mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai, 
iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti rizikingas dalykas – juk įmonė 
investuoja lėšas į darbininką, kuris gali pakelti sparnus ir išskristi 
ne tik į konkurentų įmonę, bet net ir kitą šalį. 

„Lietuvoje iš tikrųjų egzistuoja socialiai atsakingas verslas. Socia-
linė atsakomybė – išlaidų reikalaujantis ir iškart neatsiperkantis 
dalykas. Bet jeigu galvosi tik apie save, neturėsi su kuo dirbti. 
Nebus nei kas vadovauja įmonei, nei kas eilinius darbus dirba, – 
kalbėjo „Irdaivos“ vadovas. – Didelė žmonių kaita jokiai įmonei 
nepadėtų veikti stabiliai. Ir tie verslininkai, kurie žiūri į ilgalaikę 
perspektyvą, stangiasi daryti taip, kad darbuotojai įmonėje jaus-
tųsi saugiai. Viskas paprasta – jeigu darbuotojams bus gerai, tai 
ir įmonei bus gerai“.

Todėl I. Kubilius savo, kaip socialaus verslininko poziciją įtvirtina 
veikla, kuri yra grįsta siekiu, kad kiekvienas įmonėje dirbantis 
žmogus jaustų stabilumą, saugumą, turėtų socialines garantijas, 
jam nereikėtų galvoti, kas jo laukia po trijų mėnesių. 

Socialinė atsakomybė vardan stabilumo

Yra toks greitas praturtėjimo receptas, kurį taiko kai kurios verslo 
organizacijos: išsunkti maksimumą per trumpiausią laiką. „Irdai-
vos“ direktorius įsitikinęs, kad tai labai trumparegiškas ir rizikin-
gas požiūris. 

„Kitas kelias sėkmės link yra ilgesnis, bet ramesnis. Įmonei vado-
vauju nuo jos įkūrimo, jau septynerius metus. Iki šiol pavyko pa-
siekti puikių rezultatų, vadinasi mūsų klientai patenkinti darbų 
kokybe, kuri, esu tikras, priklauso ir nuo socialiai atsakingo verslo 
politikos. Pagarbus elgesys su darbuotojais yra didžioji investicija 
į verslą, reikalaujanti gal net daugiau lėšų nei kitos investicijos, 
tačiau žmogiškieji ištekliai ir yra verslo pagrindas“, – kalbėjo I. 
Kubilius. 

Bendrovė „Irdaiva“ 2011 m. dalyvavo projekte „Gazelė 2011“ ir 

buvo pripažinta viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai 
besivystančių Lietuvos bendrovių. Tai patvirtina ir bendrovės sta-
tistika. Nuo 2005 m. jos apyvarta nuosekliai kilo ir nuo 931 tūkst. 
litų per metus pasiekė 68 mln. 167 tūkst. litų 2011 m. 

Augant įmonei darbuotojų skaičius irgi nuolat tik didėjo. 2005 m. 
bendrovėje dirbo 33 žmonės, o 2011 m. pradžioje – jau per 240 
žmonių. 

Gera žinia – iš lūpų į lūpas

Geri darbai dažniausiai kalba patys už save. Tuo įsitikinusi ben-
drovės „Irdaiva“ personalo vadovė Ineta Janušytė. Ji sakė, kad 
per pokalbius su būsimais darbuotojais dažnai paklausia, kodėl 
jie norėtų dirbti „Irdaivoje“. 

„Dažniausiai atsakoma, kad rekomendavo draugai, kolegos, 
giminės jau dirba mūsų įmonėje. Darbuotojai džiaugiasi, kad 
įmonėje nėra prastovų, jiems suteikiama galimybė užsidirbti, 
atlyginimai mokami laiku. Šiame sektoriuje tai yra reikšmingas 
dalykas“, – pridūrė personalo specialistė.

Tam, kad būtų pasiekti tokie rezultatai, įmonės vadovai diegė ne 
vieną vadybos sistemą, kuri yra patvirtinta Tarptautinės standar-
tizacijos organizacijos (ISO) sertifikatais. Įmonėje įdiegtos koky-
bės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) va-
dybos sistemos, atitinkančios ISO 9001, ISO 14001, OHAS 18001 
reikalavimus. 



34  Ateities Verslas

„Edisoft“ atpratina nuo popierių 
Kalbino žurnalistas -  Konstantinas Martinkėnas

Yra veiklos sričių, kurios ne tik pačios keičiasi, tobulėja septyn-
myliais žingsniais, bet ir kitus verčia neramiai dairytis, drastiškai 
keisti per šimtmečius susigulėjusius stereotipus ir suvokti pa-
prastą dalyką: uždelsęs naujoves, neišvengiamai būsi išstumtas 
veržlesnių. Visos tos nei vietoje, nei laike niekaip neišsitenkan-
čios sritys turi vieną bendrą vardą – aukštosios technologijos.

„Šiandien Lietuvoje jau sunku rasti ir vyresnės kartos žmogų, ku-
ris nėra pasėdėjęs prie kompiuterio. Vieni daugiau, kiti mažiau 
jau yra įvaldę šį prietaisą, todėl, matyt, jau praėjo laikai, kada 
informacinės technologijos buvo „kosmosu“ vadinamos“, – nea-
bejoja penkerius metus veikiančiai nedidelei informacinių tech-

nologijų bendrovei „Edisoft“ vadovaujantis Gintaras Mackevičius.

Nepaisant to, informacinės technologijos, matyt, bent artimiau-
sią šimtmetį bus visos gausėjančios aukštųjų technologijų krau-
jas.

Skaitmeninis paštas

Devynių žmonių „Edisoft“ kolektyvas save juokais vadina pašti-
ninkais. Iš tiesų su mums įprastu paštu šiuos žmones sieja tik tai, 
kad jie iš tikrųjų smarkiai apmažino tikrųjų paštininkų pajamas 
ir privertė užmiršti palaimingus monopolio laikus. Keli informa-
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cinių technologijų bendrovės darbuotojai – programuotojai, va-
dybininkai, konsultantai – per kelias sekundes atlieka tai, ką AB 
„Lietuvos paštas“ ir skubėdamas išgali nudirbti geriausiu atveju 
per kelias valandas, o neretai ir per kelias dienas.

Tiesa, „Edisoft“ neturi ketinimų perimti visą paštininkų verslą, 
juolab kad su internetu veržte įsiveržė ir kitas paštininkų baubas 
– elektroninis paštas. Tiesioginis „Edisoft“ taikinys – dokumentų 
persiuntimas ir archyvavimas.

Ką gi veikia „Edisoft“? Įsivaizduokime didelį prekybos tinklą. 
Kiekvienas toks prekybos tinklas (pavyzdžiui, „Maxima“, „Rimi“, 
„Norfa“) yra sudaręs sutartis bent su 600–700 prekių tiekėjų. 
Vieni parūpina dešros, kiti duonos, treti skalbimo miltelių, mui-
lo, drabužių. Kiekvienai prekei prekybos centre yra skirta sava 
vieta, kad pirkėjas be vargo galėtų atrasti savo pamėgtą prekę. 
Kas anksčiau būdavo daroma konkrečių prekių atsargoms besi-
baigiant? Prekybos centro darbuotojai pildydavo tos prekės už-
sakymą, paprastu, elektroniniu paštu, faksu arba per kurjerį jį 
siųsdavo tiekėjui, šis, vykdydamas užsakymą, vėl pildydavo įvai-
rius dokumentus, sąskaitas-faktūras, kurių antrieji egzemplioriai 
keliaudavo su preke arba paskui prekę užsakovui. Dabar visoms 
šioms procedūroms užtenka paspausti kelis kompiuterio klavi-
šus, ir viskas įvyksta realiu laiku per kelias sekundes.

„Iš tikrųjų vientiso persiunčiamo dokumento nei siuntėjas, nei 
gavėjas nemato, nes jis prieš siunčiant suskaidomas dalimis ir vėl 
tampa vientisu tik pasiekęs galutinį gavėją. Kalbant vaizdžiau, 
mes tarsi pirkėjui pageidaujant nuvyktume į automobilių saloną, 
išardytume išsirinktą automobilį dalimis, jas nuvežtume pirkėjui 
ir vėl surinktume automobilį“, – aiškina G.Mackevičius.

Tačiau kai yra internetas ir persiųsti reikia ne automobilį, o tik 
skaitmeninius reikalų raštus, nereikia važiuoti į jokius salonus, 
juolab niekam nereikia nieko siųsti, nes visa susirašinėjimo in-
formacija yra laikoma viename galingame kompiuteryje (serve-
ryje), kuris yra „Edisoft“ patalpose. Ir pirkėjo, ir pardavėjo paskirti 
atsakingi darbuotojai tiesiog stebi pranešimus savo kompiuterių 
ekranuose ir prireikus „pasiima“ iš serverio atsiųstus dokumen-
tus.

Archyvas rankinuke

Žvelgiant paviršiumi, visos šios naujovės nieko gero nežada 
nemažai armijai vadybininkų, paštininkų, kurjerių, kurie tebe-
gauna užtektinai darbo nešiodami kad ir valstybinių institucijų 
siuntinėjamus popierinius laiškus arba dienų dienas jaučiasi la-
bai reikšmingi rašinėdami įvairiausius reikalų raštus, dėliodami 
juos nuo vieno stalo kampo ant kito arba nešiodami iš kabineto 
į kabinetą.

„Tokią prabangą įmonės ir institucijos galėdavo sau leisti 2007 ar 
2008 metais, kai visi buvo sotūs ir laimingi, bet keli krizės metai 
bent jau verslą išmokė savo veiklą optimizuoti. Mūsų paslauga 
padeda sutaupyti milžiniškas lėšas ir laiką, – sako „Edisoft“ vado-
vas ir deda svarbiausią kontrargumentą: – Jei to nepadarysime 
mes, tai anksčiau ar vėliau reikalo imsis kitas.“

Tokiam argumentui tenka nusileisti, juolab šinant, kad, pavyz-
džiui, Suomijoje 80 procentų visų dokumentų jau yra skaitme-
ninėse laikmenose ir niekada neįgauna popierinio pavidalo, nes 
to niekam nereikia. Lietuvoje ši dalis, ko gero, nė procento nesie-
kia, bet skaitmenizacija sparčiai artėja ir prie mūsų. Jei nepadės 
visokie „saulėtekiai“ ir „saulėlydžiai“, „vieno langelio principai“, 
kuriais bergždžiai dar mėgina save raminti valdininkai, verslas 
apsieis ir be jų, juolab kad kelių dešimčių ar šimtų nekvalifikuotų 
žmonių laikina bedarbystė yra, ko gero, vienintelė elektroninių 
dokumentų blogybė.

Visa kita – sunkiai išvardijami privalumai. Antai popierinių doku-
mentų archyvams tie patys prekybos tinklai privalo skirti po ke-
lias didžiules patalpas, o elektroniniai dokumentai kelis dešim-
tmečius gali būti saugomi moteriško rankinuko dydžio dėžutėje, 
kainuojančioje vos apie 400 litų. Kiek medžių gali ošti, kai iš jų 
nereikia gaminti popieriaus dokumentams!

Kelių dešimčių vienos įstaigos ar įminės darbuotojų, kurie – ką 
kalbėt – kartais ir suklysta, ir užsimiršta, darbą atlieka vos pora 
nebūtinai labai aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Tokiais būdais 
sutaupomos lėšos mažina prekės ar paslaugos savikainą, o kartu, 
be abejo, ir kainą. „Edisoft“ perspėja, kad prekybos centro san-
tykių su tiekėjais pavyzdį pateikia tik todėl, kad būtų paprasčiau 
suvokti paslaugos esmę, nes iš tikrųjų panašūs sprendimai siūlo-
mi visų rūšių verslui, o valstybės institucijoms dar nesiūlomi tik 
todėl, kad jose prie naujovių pereinama vangiau.

G.Mackevičius nedrįsta spėlioti, kada elektroniniai dokumentai 
įsigalios ir Lietuvoje. Jis viliasi, kad nereiks laukti, kol pasikeis 
kelios kartos, nors inertiškas mąstymas dar labai gajus. Apie 
elektronines sąskaitas pradėta kalbėti daugiau kaip prieš dešim-
tmetį, jau net įstatymas priimtas, bet niekaip neįsigali. Tačiau tos 
pačios informacinės technologijos teikia vilčių ir aibę pavyzdžių, 
kad tie laikai ne už kalnų. Antai skaitmeninis (GSM) mobilusis 
ryšys Lietuvoje atsirado tik 1995 metais, o šiandien jis iš buities 
jau baigia išstumti ne tik laidinius telefonus, bet ir stacionarius 
kompiuterius. O ar seniai piktintasi, kad algos bus mokamos ne 
grynaisiais, o į banko sąskaitas ir už prekes bus galima atsiskaity-
ti mokėjimo kortelėmis? Šiandien „plastmasiniai pinigai“ jau ne-
vargina ir tikrai garbingo amžiaus žmonių, kuriems informacinės 
technologijos tebėra „kosmosas“.
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Įmonių socialinės atsakomybės komunikacija. 
Lietuvos įmonių atvejai

Nina Klebanskaja, 
Vytauto Didžiojo universitetas

Įmonių socialinės atsakomybės raida 
Lietuvoje 

Įmonių socialinės atsakomybės idėja (toliau - ĮSA) vakarų eko-
nomikose turi ilgą, turtingą ir neabejotinai prieštaringą istoriją. 
Galima teigti, kad ĮSA yra XX a. produktas. Pirmosios rimtosios 
įmonių socialinės atsakomybės studijos buvo atliktos jau XX a. 
pirmoje pusėje (Barnard, 1938; Clark, 1939; Krep, 1940). XX a. 
pabaiga ir  XXI a. pradžia buvo paženklinti nepaprastai sparčia 
įmonių socialinės atsakomybės idėjų plėtra, paskatinusią gilią ir 
plačią mokslininkų ir praktikų diskusiją. 
 ĮSA principų taikymo versle idėjos sparčiai plinta ir Lie-
tuvoje, tačiau šio fenomeno ištakos ir praktinis taikymas turi tam 
tikrų ypatumų, kurie buvo ir vis dar yra sąlygoti santykinai jau-
na rinkos ekonomikos tradicija. Žvelgiant į ĮSA principų taikymą 
Lietuvos įmonėse retrospektyviniu aspektu, galima išskirti tris 
pagrindinius šio reiškinio raidos etapus (pav. 1).

Laukinio” kapitalizmo etapas.  Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę, prasidėjo ekonomikos transformavimas nuo centralizuotai 
valdomos iki rinkos principais grįstos. Šiame etape buvo pakloti 
teisiniai ir ekonominiai rinkos ekonomikos pamatai. Valstybės 
turto privatizavimas buvo grindžiamas kilniomis socialinio tei-
singumo idėjomis, tačiau praktikoje šių idėjų įgyvendinimui pri-
trūko politinės valios. Netobula įstatyminė bazė bei neskaidrios 
privatizavimo procedūros sudarė terpę voliuntarizmui ir korup-
cijai, leido valstybės turtą privatizuoti “apeinant” privatizavimą 
reglamentuojančias taisykles (Clark T., 2000). 

“Civilizuoto” kapitalizmo etapas. Šio etapo pradžia yra siejama 
su  II privatizavimo etapo pabaiga ir 1998 m. Rusijos ekonomine 
krize, kuri turėjo lemiamą vaidmenį Lietuvai pasirenkant strate-
giškai svarbias rinkas ir ekonomikos partnerius. Šį etapą ženklino 
didelio masto objektų privatizavimas ir užsienio investicijų srau-
tai į Lietuvą.  Užsienio kompanijos investavo į Lietuvos ekono-
miką ne tik materialinius išteklius, bet ir vakarų verslo kultūrą. 
Verslo socialinė atsakomybė buvo vienas šios kultūros elemen-
tas. Tačiau ir šiame etape Lietuvos įmonės neformulavo sociali-
nės atsakomybės principų kaip strategiškai svarbių verslo tikslų. 

1 pav. ĮSA raidos etapai Lietuvoje

Šaltinis: Klebanskaja, 2012.

Kelyje į pilietinę visuomenę. Lietuvos narystė Europos Sąjun-
goje paspartino Lietuvos verslo integraciją į bendrą ekonominę 
erdvę, kurioje ĮSA principai jau tapo daugelio įmonių strategi-
niais tikslais ir konkurencinio pranašumo priemonėmis. Lietu-
vos nacionalinis atsakingo verslo tinklas, kuris tapo  Pasaulinio 
susitarimo (angl. UN Global Compact) dalimi Lietuvoje, buvo 
įsteigtas 2005 m. balandį. Šiuo metu tinklas vienija daugiau kaip 
100 Lietuvos įmonių (http://www.lesto.lt/lt/News/Item/458). 
Tačiau Nacionaliniam tinklui priklauso ne visos įmones, vykdan-
čias socialines iniciatyvas. Tokių įmonių skaičius yra didesnis ir jis 
kasmet didėja, tačiau informacijos apie tokių įmonių skaičių, jų 
iniciatyvas kartais pasigendama. Viena vertus, pačios įmonės ne 
visada skleidžia savo gerąją patirtį viešojoje erdvėje. Kita vertus, 
vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos, atsakingos už to-
kios praktikos sklaidą, nepateikia naujos ir aktualios informacijos 
apie socialiai atsakingų įmonių veiklą Lietuvoje. Taigi komunika-
cinėje erdvėje pasigendama abiejų pusių iniciatyvos ir didesnio 
aktyvumo. 
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Įmonių socialinės atsakomybės komuni-
kacijos praktika vakarų šalyse

ĮSA komunikacijos praktika vakarų šalyse turi susiformavusias 
tradicijas, kurios yra grįstos trimis ĮSA komunikacijos strategijo-
mis: 

- suinteresuotojų informacijos strategija;

- suinteresuotojų atsako strategija;

- suinteresuotojų dalyvavimo strategija (Morsing, Schul-
tz, 2006).

Suinteresuotojų informacijos strategija tai vienos krypties komu-
nikacija - nuo įmonės iki jos tikslinių auditorijų. Jos tikslas – in-
formuoti visuomenę apie vykdomas veiklas, skleisti gerąją patirtį 
ir taip užsitarnauti visuomenės palankumą. 

Suinteresuotojų atsako strategija – tai dviejų krypčių asimetrinė 
komunikacija, kurioje komunikacijos iniciatyva yra įmonės pu-
sėje, o tikslinių auditorių reakcija fiksuojama atliekamų tyrimų 
metu. 

Suinteresuotojų dalyvavimo strategija numato aktyvų dialogą 
tarp įmonės ir jos tikslinių auditorijų ir gali būti laikoma bran-
džiausią ĮSA komunikacijos strategija. 

Lietuvoje plačiausiai remiamasi suinteresuotojų informacijos 
strategija. Todėl toliau kalbėsime apie tai, ką gali it turi daryti 
įmonės, informuodamos visuomenę apie socialines iniciatyvas 
ir veiklas. 

Danijoje, Švedijoje ir Norvegijoje atliktas tyrimas atskleidė šių 
šalių įmonių požiūrį į socialinės atsakomybės komunikaciją (1 
lentelė). 

Lentelė 1.

Kaip turi įmonės skleisti informaciją apie 
vykdomas socialines iniciatyvas? 

Ženkli respondentų daugumą pritaria nuomonei, kad įmonės turi 
kalbėti apie socialiai atsakingas veiklas ir tam naudoti įvairias ko-
munikacijos formas bei kanalus. 

Pagrindiniai ĮSA komunikacijos elementai yra komunikacijos 
tikslai, komunikacijos kanalai ir komunikacijos turinys (Illia, 
Lurati, Zamparini,2008). ĮSA komunikacijos tikslai formuluo-
jami atsižvelgiant į suinteresuotojų interesus ir lūkesčius. Dėl 
suinteresuotojų įvairovės kalbama apie skirtingus ĮSA komuni-
kacijos tikslus arba net apie tikslų hierarchiją. Tačiau bendrų ir 
ĮSA veiklas vienijančiu tikslu galima laikyti įmonės reputacijos 
gerinimą. Viešai pateikiama informacija apie įmonės socialinę 
atsakomybę padeda suformuoti įvairių įtakos grupių ir organiza-
cijų bei darbuotojų pasitikėjimą (Freeman, 2005).  Ceyda Aydede, 
2003-ųjų metų Tarptautinės viešųjų ryšių asociacijos (IPRA) pre-
zidentė, Global Public Relations and Consultant įkūrėja ir vadovė 
teigia:  „Veiklos viešinimo efektyvumas mažėja dėl marketingo 
užterštumo. Tai skatina įmones daugiau naudoti ĮSA kaip prie-
monę išskirtinumui sukurti, todėl ĮSA projektai tampa svarbiau-
siu įrankiu, padedančiu kurti įmonės reputaciją“. (http://verslas.
delfi.lt/media/ipra-prezidente-viesuju-rysiu-vaidmuo-kuriant-
imones-ivaizdi-stipres.d?id=8856664).

. 

ĮSA komunikacijai naudojami įvairūs komunikacijos kanalai ir 
formos. Pastaruoju metu internetas tampa dominuojančiu ko-
munikacijos kanalu, nes čia galima skelbti daugiau informacijos, 
daryti tai greičiau ir su mažesnėmis sąnaudomis (Soares,  Wan-
derley, Lucian, Farache, 2008). Įmonių socialinės atsakomybės 
ataskaitos, patalpintos internete, yra svarbiausias komunikacijos 
kanalas (Illia, Lurati, Zamparini, 2008).  

ĮSA komunikacijos turinys priklauso nuo šalyje vyraujančios kul-
tūros ir etikos normų (Haniffa, Cooke, 2005). Tačiau visais atvejais 
tikslinėms auditorijoms pateikiama informacija turi būti jiems 
svarbi, patikima ir  prasminga. 

Įmonių socialinės atsakomybės komuni-
kacija Lietuvoje

 Lietuvos įmonės, vykdančios socialinės atsakomybės 
veiklas,  skleidžia informaciją apie tai įvairiais komunikacijos 
kanalais, tačiau plačiausiai naudojamu kanalu yra internetas, su-
teikiantis galimybę įmonėms savo interneto svetainėse talpinti 
visą informaciją apie ĮSA veiklas. Paprastai įmonės savo socialiai 
atsakingos veiklos ataskaitose pateikia pagrindinius faktus, rodi-
klius, kurie leidžia suinteresuotojų grupėms susipažinti su tuo, ką 
nuveikė įmonė pertam tikrą laikotarpį. Nepaprastai didelę svarbą 

Šaltinis: Morsing, Schultz, 2006.
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čia turi komunikacijos turinys, arba kitais žodžiais tariant, komu-
nikacijos žinutė. Tačiau panaginėjus įmonių socialinės atsakomy-
bės ataskaitas, galima pastebėti, kad kai kurios įmonės socialiai 
atsakingomis veiklomis laiko tai, kas yra apibrėžta galiojančiais 
įstatymais ir normomis. Jeigu įmonių veikla yra reglamentuota 
įstatymais, taisyklėmis, normomis, tai visa tai ką daro įmonė 
nepažeisdama šių įstatymų, taisyklių ir normų, negali būt de-
klaruojama kaip socialiai atsakinga veikla. Jeigu įmonė daro tai 
kas jai neprivalu daryti (tai nėra apibrėžta įstatymais) ir tai, ką ji 
daro, prisideda prie visuomenės socialinių problemų sprendimo, 
jos veikla gali būti pripažinta socialiai atsakinga.  Taigi skleidžiant 
gerąja praktiką šių nuostatų būtina laikytis. Tuo tarpu Lietuvos 
įmonių ĮSA ataskaitose galima aptikti nemažai pavyzdžių, prieš-
taraujančių šiai nuostatai.  Pvz., UAB “Naujos sistemos“ interneto 
svetainėje rašo, kad įmonė vykdydama socialinės atsakomybės 
politiką įsipareigoja „klientams teikti paslaugas kokybiškai ir są-
žiningai, darbuotojams užtikrinti saugią ir tinkamą darbo vietą“ 
(http://www.newsystems.lt/socialine-atsakomybe). Tai neabe-
jotinai sveikintinos nuostatos, tačiau čia įmonė kalba apie tai, 
kas viena vertus, yra kiekvieno verslo prerogatyva, kita vertus, 
apibrėžiama įstatymais. 

Panašiai galima būtų vertinti ir asociacijos „Investors forums“ ini-
ciatyva „Baltoji banga“, kuri ragina įmones laikytis Lietuvo Res-
publikos įstatymų ir mokėti numatytus mokesčius bei  skaidriai 
atsiskaityti su darbuotojais, taip atsisakant ydingos praktikos 
mokėti atlyginimus „vokeliuose“. „Baltoji banga“ įkurta 2007 m., 
o šiuo metu ji vienija 51 bendrovę (http://www.baltojibanga.
lt/). Tačiau ar įstatymų laikymasis gali būti deklaruojamas kaip 
socialiai atsakinga veikla? 

Tai tik keli pavyzdžiai, kurie kviečia platesnei diskusijai apie įmo-
nių socialinės atsakomybės komunikacijos praktiką Lietuvoje. 
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