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trumpai apie mus
„

Esame lyg lieptelis tarp gerų norų ir gerų darbų. Padedame
pilietinėms, verslo ir valstybinėms organizacijoms įsigilinti į norimą
spręsti problemą ir, pasitelkę profesionalų ekspertines žinias,
sukurti tvarų veiklos modelį. Svarbu suprasti, jog norint daryti
pokyčius, būtina planuoti ir matuoti poveikį, kitaip geri norai gali
nuvesti visai ne ten, kur norisi. Suprantame, kad pilietinės organizacijos neveikia vakuume, todėl dalis mūsų veiklų skirta plačiajai
visuomenei. Norime didinti jautrumą ir empatiją, kurio ypatingai
reikia šiuo metu.
Jurgita Ribinskaitė - Glatzer

“

,,Geri norai LT’’ tai prieš septynerius metus Jurgitos Ribinskaitės – Glatzer įkurta nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas padėti kitoms organizacijoms, socialiniams verslams bei
pavieniams žmonėms imtis teigiamų socialinių pokyčių.
Organizacija konsultuoja socialinio poveikio klausimais, veda mokymus ir seminarus verslo ir
švietimo organizacijoms. 2016 – 2020 m. pagal konsultavimo sutartį “Geri norai LT” vykdė
tarptautinės organizacijos “Reach for change” veiklas – socialinių verslų atrankos, akseleravimo, inkubavimo, poveikio matavimo programas. “Geri norai LT” taip pat yra konsorciumo,
administruojančio “Atvirų piliečių fondas” narys. Šis fondas administruoja Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramą Lietuvos nevyriausybiniam
sektoriui.
Per keturis metus šiais įrankiais, padedančiais planuoti, stebėti ir įgyvendinti socialinius
pokyčius pasinaudojo 15 socialinių verslininkų dalyvavusių inkubatoriuje, o daugiau nei 200
dalyvavo įvairiuose mokymuose ir seminaruose. Karantino metu organizacija sukūrė online
mokymosi platformą, kuri įgalina socialinius verslininkus mokytis jiems patogiu laiku. Ši patirtis ir nuolat matuojamas organizacijos veiklų poveikis leidžia labai gerai suprasti socialinių
verslų ir NVO realybę Lietuvoje ir pasiūlyti geriausiai jų poreikius atitinkančius sprendimus.
.
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mūsų veiklos sritys
•

Inicijuojame ir įgyvendiname projektus, stiprinančius Lietuvos
nevyriausybinių organizacijų sektorių bei didinančius socialinio
verslo matomumą, socialinės atsakomybės ir jos poveikio suvokimą.

•

Konsultuojame ir talkiname steigiant ir plėtojant socialinius
verslus, vystant socialines iniciatyvas ir kuriant atsakingas socialinių inovatorių partnerystes.

•
•

Verslo ir nevyriausybines organizacijas skatiname įgyvendinti
bendras atsakingas veiklas, darančias poveikį visuomenėje.
Kalbame ir rašome apie socialinį verslą, socialinę atsakomybę
ir tvarumą, JT darbotvarkę 2030.
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geri norai komanda,
kuri dirbo 2020 m.

jurgita ribinskaitė - glatzer
indrė ubartaitė
kotryna kanClerytė
violeta anzienė
rūta žulpaitė
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Ką pasiekėme ir nuveikėme
2020 m. apžvalga

1/4
2/4
3/4
4/4
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projektai, stiprinantys
nevyriausybines
organizacijas ir
socialinius verslus

nvo įsitraukimas į valstybės valdymą
socialinio verslumo srityje
(2019.02.27 - 2021.02.27 )
Projektu siekiama skatinti aktyvų ir kokybišką NVO įsitraukimą į socialinio verslo politikos
formavimą bei įgyvendinimą.
Projekto tikslui ir uždaviniams įgyvendinti pasirinktos projekto vykdytojo ir partnerių jau
patikrintos priemonės: socialinio verslo galimybių studija (https://gerinorai.lt/Socialinio_verslo_galimybiu_studija_final.pdf, https://gerinorai.lt/Leidinys_final.pdf), pasiūlymų insitucijoms
rengimas ir teikimas, viešoji komunikacija teikiamų pasiūlymų sklaidai visuomenėje, apskritojo
stalo diskusijos regionuose ir viešos konsultacijos. Projekto veiklų įgyvendinimas suteikė
galimybę vieningai bendradarbiauti nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms socialinio verslo lauke, kurios drauge dirbdamos ir pasitelkusios šios viešosios politikos srities ekspertines žinias, parengs ir kompetentingoms valstybės institucijoms pateiks bent du paketus
pasiūlymų, kaip tobulinti socialinio verslo situaciją ir aplinką Lietuvoje.
Projektas vykdomas su partneriais: ,,Lietuvos Junior Achievement’’, ,,Maltos ordino pagalbos
tarnyba’’ ir ,,Lietuvos socialinio verslo asociacija’’.
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EDUCATION FOR SMART
DEVELOPMENT OF SOCIAL
ENTREPRENEURSHIP
(2017 - 2020)
„Geri norai LT“ kartu su partneriais
Suomijos socialinio verslo asociacija, Estijos verslo mokykla ir Vilniaus universitetu
2017-2020 m. įgyvendino projektą „Education for smart development of social
entrepreneurship“,

kuriuo

siekiama

supažindinti jaunimą su inovatyviomis
socialinio verslumo idėjomis.
Projektą finansavo „Nordplus Horizon-

COMMUNITY POWER
FOR FAMILIES
(2020 - 2021)

numeris

Projekto tikslas – skatinti viešojo sektoriaus

Projekto metu buvo kuriama mokymo

ines paslaugas, aktualias šeimoms, vaikams

tal“

programa

(Projekto

.NPHZ-2017/10198).
medžiaga

apie

socialinio

verslumo

vystymą Baltijos ir Šiaurės šalyse, sisteminamos žinios bei informacija apie gerąsias praktikas, kuriamos skirtingų šalių
atvejų analizės.
Kviečiame naudotis ir susipažinti su projekto rezultatais: socialinio verslo atvejų
analizėmis, kurios gali būti naudojamos
formaliajame ir neformaliajame švietime.
Leidinį galite rasti čia (https://gerinorai.lt/files/smart-development.pdf).
Projekto partneriai: ,,Suomijos socialinio
verslo asociacija’’, ,,Estijos verslo mokykla’’, ,,Vilniaus Universitetas’’.

ir pilietinių organizacijų, kurios teikia socialir jaunimui, bendradarbiavimą.

Projekto

metu buvo siekiama identifikuoti konkretų
šių paslaugų poreikį Latvijoje ir užtikrinti
sklandų skirtingų šalių bendradarbiavimą,
kad reikalingos paslaugos pasiektų šeimas
ir jaunimą.
„Geri norai LT“ projekte dalinasi Lietuvos
patirtimi, kaip užtikrinti sklandų viešųjų
paslaugų teikimą, o taip pat susipažino su
kitų projekto partnerių gerųjų praktikų
pavyzdžiais.
Projektas vykdomas kartu su ,,Latvijos vaikų
gerovės tinklu’’ ir „Reach for Change
Latvia“.
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SIEKIO ID.
NVO AKADEMIJA
(2020 - 2022)

įjunk poveikį
(2020 - 2022)

Kartu su „Atviros Lietuvos fondu“ įgyvendi-

„Versli Lietuva“ kartu su partneriais „NVO

name projektą „Siekio ID. NVO akademija“.
Siūlome ilgalaikį mokymosi procesą, kurio
tikslas – suteikti dalyviui galimybę tapti
pokyčio agentu savo organizacijoje ir bendruomenėje.
Ilgalaikėje perspektyvoje siekiama sustiprinti
NVO sektorių regionuose: mažesnėms organizacijoms vykdyti savo misijas ir tapti svarbiais
lokalios viešosios
politikos sprendimų priėmimo partnerėmis.
Pritaikant socialinio verslumo
priemones bei strategijas, įgalinti nevyriausybinio sektoriaus organizacijas planuoti bei
įgyvendinti socialinį verslą.
2020 m. vykdėme atranką bei pradėjome
pirmąją „NVO akademijos“ absolventų laidą.
Taip 2020 m. rudenį surengėme intensyvius
mokymus, kuriuose dalyvavo 45 Lietuvos
pilietinės organizacijos.
Daugiau

informacijos

apie

projektą:

https://apf.lt/gebejimu-stiprinimo-programasiekio-id/ .

aviliu“, „Geri norai LT“ bei Europos socialinio verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų
institutu įgyvendina socialinio verslo iniciatyvų skatinimo projektus Klaipėdos ir
Panevėžio

apskrityse,

finansuojamus

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos lėšomis.
Projektų veiklų įgyvendinimas prasidėjo
nuo atrankos renginių – socialinio verslo
sprintų. Tai – kūrybinės dirbtuvės, kurios
vyko Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse. Jų
metu dalyvių komandos su mentorių pagalba vystė savo socialinio verslo idėjas ir
susidėliojo tvarų verslo modelį, kuris tampa
pagrindu tolimesniam darbui.
Tuomet vyko mokymai bei renginių ciklas,
kurio metu socialinius verslus konsultuoja
ekspertai ir mentoriai. Atrinkti socialiniai
verslai gavo 15 tūkst. eurų investiciją, kuri
apima reikiamą įrangos įsigijimą ir eskpertinę pagalbą, reikalingą sėkmingam socialinio verslo vystymui.
2020 m. organizavome mokymo veiklas,
renginius

bei

tolimesnės

programos

atranką.
Daugiau informacijos apie projektą: http://ijunkpoveiki.lt.
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SOCIALINIO VERSLUMO DIENA (2020.11.19)
2020 m. Lietuvoje antrą kartą buvo minima Socialinio verslumo diena. Projekto partneriai
renginį skyrė Lietuvos jaunimui (14-29 m.) – besimokantiems, studijuojantiems, planuojantiems studijuoti, svarstantiems apie profesinio ir visuomeninio gyvenimo pasirinkimus.
Renginio pranešėjai, atstovaujantys skirtingas Lietuvos ir užsienio organizacijas bei sektorius,
dalinosi informacija apie veiklų įvairovę socialinio verslumo lauke: mokantis mokykloje, studijuojant universitete ar kolegijoje, savanoriaujant arba atliekant praktiką NVO, kuriant socialinį
verslą regione ar mieste, bendradarbiaujant su vietos ir tarptautiniais partneriais.
2020 m. renginys buvo projekto Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0017 „NVO įsitraukimas į valstybės valdymą socialinio verslumo srityje“ dalis. Projektas finansuojamas Europos socialinio
fondo lėšomis.
Renginio partneriai: ,,Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje’’, ,,Lietuvos socialinio verslo
asociacija’’, ,,Maltos ordino pagalbos tarnyba’’, „Junior Achievement Lietuva“.

Baltic:youth:impact (2020.12.01 - 2022.05.31)
Šį projektą ,,Geri norai LT’’ įgyvendina kartu su 4 partneriais Baltijos šalyse. Suvienijus jėgas,
stengiamasi užpildyti Baltijos šalių jaunimo organizacijų poveikio valdymo kompetencijų spragas.
Pagrindiniai projekto tikslai:
-Pagerinti Baltijos šalių jaunimo organizacijų ir jaunimo darbuotojų gebėjimus, įgūdžius matuojant jų daromą socialinį pokitį (pokičio matavimas, sekimas, vertinimas ir publikavimas);
-Skelbti jaunimo organizacijų ir jaunimo darbuotojų darbo svarbą Baltijos šalyse kuriant praktiškus, lengvai naudojamus socialinio poveikio matavimo įrankius.Teikti rekomendacijas
valstybės institucijoms, rengti reikiamą poveikio matavimo patirtį suteikiančius mokymus ir
renginius jaunimo organizacijoms bei jaunimo darbuotojams.
Projekto partneriai: ,,Social Entrepreneurship Association of Latvia (SEAL)’’, ,,National Youth
Council Latvia’’, ,,Stories for Impact’’, ,,Estonian National Youth Council’’.
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SOCIALINIAI LYDERIų pusryčiai: diskusijos su ekspertais
(2013 - vyksta)
Šių renginių tikslas – inicijuoti NVO, valstybinių institucijų ir verslo atstovų bendradarbiavimą
ir partnerystes. Tai neformalios diskusijos prie arbatos ar kavos puodelio, kuriant ir įgyvendinant socialinio verslo idėjas bei inovacijas Lietuvoje, dalijantis gerąja praktika, ieškant paramos ir, pasitelkus kolegų patarimus, sprendžiant problemas.
2020 m. pirmasis naujojo Socialinių lyderių pusryčių sezono renginys buvo projekto „Įjunk
poveikį“, finansuojamo 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
lėšomis, dalis.
Renginio partneriai: „Versli Lietuva“, ,,Lietuvos socialinio verslo asociacija’’.

Kiti 2020 m. sukurti
produktai, kampanijos
Socialinio verslo platforma
2020 m. VšĮ „Versli Lietuva“ užsakymu „Geri
norai LT“ sukūrė viešą ir nemokamą internetinį
portalą, skirtą socialinio poveikio vertinimui
bei gebėjimų stiprinimui. Ši mokymosi platforma skirta analitiniams socialinio poveikio
kūrėjų įgūdžiams ugdyti ir praktiniams socialinio poveikio vertinimo įgūdžiams lavinti.
Platforma veikia ne tik kaip informacijos ir
mokymų šaltinis, tačiau pristato užsiregistravusių socialinių verslų sąrašą.
Platformą galite rasti čia (https://socialinisverslas.verslilietuva.lt).
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komunikacijos kampanija ,,Geros istorijos’’
Pasakojimų ciklas „Geros istorijos“ pristato 5 socialines iniciatyvas.
Daugelis istorijų herojų veiklas vykdo miesteliuose ir kaimuose, kurių bendruomenių nariai
ypač stokoja padrąsinimo, dėmesio, paskatinimo, paramos.
Istorijos atskleidžia įvairias Lietuvos socialines problemas ir parodo, kaip iniciatyvūs žmonės
pamėgino rasti išeitį iš sudėtingų situacijų. Šiomis istorijomis siekiame parodyti sėkmingų
veiklos pavyzdžių, o kartu ir pasidalinti pozityvia energija, kuri šiuo metu, mūsų manymu, labai
reikalinga.
Pandemijai nerimstant svarbu neprarasti tikėjimo, kad viskas anksčiau ar vėliau baigsis ir
gyvenimas grįš į pažįstamas vėžes. „Gerų istorijų“ herojai nuoširdžiai dalinasi savo patirtimis
ir pasakoja, kas jiems padeda šiais neapibrėžtumo laikais išlaikyti viltį ir prasmę savose bendruomenėse.
„Geros istorijos“ sulaukė žiniasklaidos dėmesio. Kampanija ir kelių herojų istorijos buvo
pristatyti LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva“.

11

finansinė ataskaita
gautos pajamos: 158549

Projektinės lėšos

84415

Lėšos už suteiktas
paslaugas

74134

Išlaidos: 155938
4815

71476

Biuro sąnaudos
Darbo užmokestis
Veiklos sąnaudos

37838
41809

Suteiktų paslaugų
savikaina
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Všį ,,Geri norai LT’’
Adresas: Antakalnio 17, Vilnius Tech Park
Įmonės kodas: 303093240
Sąskaitos Nr.: LT164010049501395795
www.gerinorai.lt

