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APIE MUS
„Geri norai LT“ skaičiuoja aštuntus organizacijos gyvavimo metus. Nors pastarieji metai
nebuvo lengvi dėl COVID-19 sukeltų padarinių ir nuolatinio buvimo karantine, tačiau
organizacija sugebėjo efektyviai adaptuotis prie situacijos ir nestabdyti savo veiklos.
Toliau tikslingai buvo dirbama su pilietinėmis, verslo ir valstybinėmis organizacijomis,
vykdomi projektai su ekosistemos dalyvių kompetencijų stiprinimu, ruošiama metodinė
medžiaga apie poveikių matavimą organizacijoms.
„Gavome daug naujų žinių ir reikalingų įgūdžių visuomeninei veiklai vykdyti ir plėtoti,
jaučiamės stipresni, įgavome pasitikėjimo," - tokie atsiliepimai po mūsų organizuojamų
mokymų taikliai apibūdina mūsų, kaip organizacijos gaires ir suteikia varomąją jėgą toliau
dirbti gerus norus paverčiant gerais darbais.
Organizacijos pagrindinis dėmesys - socialinio verslo stiprinimas Lietuvoje. Šiais metais
buvo koncentruojamasi į atokias Lietuvos kaimo vietoves. Siūlydama konsultacijas,
organizuodama įvairius mokymus ir seminarus, „Geri norai LT“ apjungia aktyvią Lietuvos
pilietinę visuomenę į bendrą tinklą, kuriam rūpi kuriamas socialinis poveikis.
„Geri norai LT“ yra konsorciumo „Atvirų piliečių fondas“ narys. Fondas administruoja
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramą Lietuvos
nevyriausybiniam sektoriui.

2021 METŲ VEIKLOS SRITYS:
1. Socialinio verslo žinomumo
didinimas
2. pilietinių organizacijų ir
socialinių verslų gebėjimų
ugdymas
3. Bendruomenės puoselėjimas
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2021 M. KOMANDA
Jurgita Ribinskaitė - Glatzer
Rūta Žulpaitė
Violeta Anzienė
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2021 M.
VEIKLŲ APŽVALGA
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SOcialinio VERSLO
ŽINOMUMO DIDINIMAS
RADIJO LAIDA „GEROS ISTORIJOS“

I.

2747 perklausos
(2021 m.)

2020 m. pirmojo karantino metu pradėtas penkių „Gerų istorijų“ pasakojimų
ciklas, šiais metais išaugo į naują audio formatą - kas savaitinę LRT Radijo laidą
(penktadieniais). „Geros istorijos“ pasakoja apie aktyvius, socialinį poveikį kuriančius
herojus: nevyriausybines organizacijas, socialinius verslus ir bendruomenes. Kas savaitę
paliečiama aktuali Lietuvoje vyraujanti socialinė problema, pašnekovų pagalba
aiškinamasi platesnis socialinės aplinkos kontekstas, skirtingos herojų situacijos bei
socialinio poveikio galimybių apmąstymai ateities perspektyvoje.
Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio, kuomet startavo antrasis „Gerų istorijų“ sezonas LRT
Radijo eteryje iki metų galo - buvo išleistos 16 Radijo laidų. Temas diktavo tuo metu
šalyje vykstančios aktualios socialinės problemos: nuo migrantų krizės diskusijos,
neapykantos kalbos aiškinimosi iki tvarumo, senjorų, mokytojų, visuomenės atskirties bei
kitų svarbių socialinių problemų palietimo. Laidos bendraautorius - Ignas
Krupavičius. Visas radijo laidas galima rasti LRT Radiotekoje.

SOCIALINIO VERSLO FORUMAS 2021
Tradicinis socialinio verslo ir socialinių inovacijų bendruomenės renginys šiais
metais vyko 8-ąjį kartą gegužės 5 d. Šių metų forumo tikslas - peržiūrėti socialinio
verslo Lietuvoje aplinką, įvertinti praėjusius metus ir ateities plėtros perspektyvas.
Socialinio verslo koncepcijos apibrėžimas, kompetencijos ir poveikio matavimas,
partnerysčių kūrimas ir finansai - temos, kuriomis buvo dalintasi forumo metu. Dėl vis
dar vykstančio karantino renginys vyko nuotoliniu būdu lietuvių ir anglų kalbomis.
„Geri norai LT“ forumo metu kuravo trečiąją sesiją - „Socialinio poveikio vadyba ir
matavimo praktikos“. Sesijos tikslas - aptarti EBPO rekomendacijas Lietuvai socialinio
poveikio vertinimo srityje. Sesijos metu buvo pristatomi sukurti įrankiai, palengvinantys
poveikio matavimą socialiniams verslams. Vienas iš įrankių - internetinė mokymo
platforma „SO Verslas“, bei diskusija su socialinio poveikio matavimo ekspertais iš
užsienio - Jaanu Aps (Stories for Impact, Estija) ir Ben Carpenter (Social value UK, Jungtinė
Karalystė). Forumas organizuotas kartu su „Versli Lietuva“, „NVO Avilys“,
Katalista ventures, LISVA.
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SOCIALINIO VERSLO DIENA 2021
„Galvokime apie pandemiją ne tik kaip apie sunkumų, bet ir apie galimybių laiką, kai galime greitai
pamatuoti iniciatyvų visuomenei poveikį bei įgyvendinti drąsiausias bei netikėčiausias idėjas“, – sako
Jurgita Ribinskaitė-Glatzer

Kasmet trečiąjį lapkričio ketvirtadienį pasaulyje minima Tarptautinė socialinio
verslo diena. Lietuvoje šiais metais lapkričio 18-oji buvo trečiasis kartas.
Pandemijos padiktuotomis sąlygomis suorganizuota hibridinė konferencija tema
„Popandeminė realybė“. Didžioji dalis dalyvių konferenciją stebėjo per ekraną iš skirtingų
Lietuvos regionų, o pašnekovai ir vilniečiai buvo kviečiami į Šiuolaikinio meno centrą.
Renginio metu nagrinėti žmogaus teisių patiriami iššūkiai šiandieninėje pandemijos
realybėje. Ekspertai, socialinio verslo praktikai dalinosi patirtimi ir savo įžvalgomis apie
stipraus socialinio verslo naudą šiuolaikinei visuomenei COVID-19 pandemijos kontekste.
Paliestos senjorų, migrantų įtraukimo į visuomenę, prieglobsčio prašytojų, pagalbos
jaunimui, vaikams, moterims bei LGBTQ+ žmonėms temos.
Apie šiuo metu patirtus socialinio verslo iššūkius ir patirtis dalinosi svečiai iš Lietuvos,
Latvijos, Estijos, Bulgarijos, Lenkijos ir Šiaurės šalių. Konferencija buvo įrašyta ir ją galima
rasti LRT mediatekoje. Renginio partneriai - Šiaurės šalių ministrų taryba, „Versli
Lietuva”, Lietuvos socialinio verslo asociacija.
Renginys yra Aktyvių piliečių fondo programos, finansuojamos EEE finansinio
mechanizmo lėšomis, dalis.

KONTAKTŲ MEZGIMO IR PARTNERYSČIŲ VYSTYMO
DIRBTUVĖS: „BUILDING PARTNERSHIPS: MISSION POSSIBLE“
2021 m. lapkričio 23-iąją dieną buvome pakviesti moderuoti pirmąsias
kontaktų mezgimo ir partnerysčių vystymo dirbtuves Building partnerships:
mission possible. Renginio siekiamybė - įkvėpti verslo ir nevyriausybinių organizacijų
partnerystes. Ar partnerystė užsimezgė ir prasidėjo bendradarbiavimas - dar nežinome
neaišku, tačiau įvyko susipažinimas, ir tai jau labai daug. Taip pat buvo pristatytos geros
praktikos iš Šiaurės šalių.
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BALTIC: YOUTH: IMPACT
Baltijos šalis jungiantis Erasmus+ finansuojamas 17 mėnesių projektas gilinasi į
jaunimo organizacijų socialinio poveikio matavimą. Jaunimo nevyriausybinės
organizacijos (kuriose veikia jaunimas, atstovaujančios jaunimo interesus, teikiančios
paslaugas jaunimui ir t.t.) daro svarbų ir mūsų visuomenei visapusiškai naudingą darbą –
kuria galimybes jaunimui mokytis ir tobulėti, įgyti naujų įgūdžių ir patirties. Deja, poveikio
matavimas dažnai tokioms organizacijoms yra painus ir nesuprantamas procesas.
Kompetencijos trūkumas neleidžia tinkamai planuoti, matuoti ir komunikuoti
organizacijos kuriamo poveikio. Todėl pagrindiniai projekto tikslai yra suteikti žinių
jaunimo organizacijoms, socialiniams verslams ir jaunimo darbuotojams apie poveikio
matavimą ir valdymą, didinti visuomenės ir sprendimų priėmėjų supratimą apie poveikio
matavimą ir jo svarbą, suteikiant paprastus naudoti ir lengvai prieinamus praktiškus
matavimo įrankius, šaltinius ir rekomendacijas, vykdant reikiamą poveikio matavimo
patirtį suteikiančius mokymus ir renginius jaunimo organizacijoms ir jaunimo
darbuotojams.
“Geri norai LT“ projektą vykdo kartu su 4 partneriais iš Latvijos ir Estijos. Pirmoje projekto
dalyje projekto partneriai sukūrė poreikių vertinimo ir gerųjų praktikų analizę,
vėliau pradėti kurti įrankiai, skirti jaunimo organizacijų poveikio valdymui.
Rugpjūčio 23 - 26 d. Rygoje vyko poveikio matavimo praktikos gerinimo seminaras 25
jaunimo organizacijų atstovams iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: „Social Entrepreneurship Association
of Latvia (SEAL)“, „National Youth Council Latvia“, „Stories for Impact“,
„Estonian National Youth Council“.
Projektą finansuoja: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Poreikių analizę, įrankius ir daugiau galite
rasti: https://gerinorai.lt/baltic-youth-impact/
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PILIETINIų organizacijų
IR SOcialinių VERSLų
GEBĖJIMŲ UGDYMAS
II.
COMMUNITY FOR FAMILIES
Nuo 2020 m. gegužės iki 2021 m. birželio „Latvijos vaikų gerovės tinklas“ ir
„Reach fo Change Latvia“ bei „Geri norai LT“ inicijavo projektą „Community for
Families“. Projekto tikslas - skatinti sklandesnį Latvijos viešojo sektoriaus ir pilietinių
organizacijų, kurios teikia socialines paslaugas, aktualias šeimoms, vaikams ir jaunimui,
bendradarbiavimą. Projekto metu buvo atliekamas tyrimas - indentifikuotas socialinių
paslaugų poreikis Latvijoje. „Geri norai LT“ projekte pristatė Lietuvos patirtį viešųjųų
paslaugų perdavime ir geruosius bendradarbiavimo pavyzdžius Lietuvos regionuose bei
pasidalino išsamia socialinių paslaugų poreikio atokesniuose šalies regionuose analize.
Projekto rezultatai buvo pristatyti konferencijoje INVESTING vs. SPENDING. How to make a
long-term positive difference for children, young people and families?
Lietuvos ir Latvijos socialiniai verslo kūrėjai ir eko sistemos ekspertai dalijosi mintimis
apie efektyvų NVO ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą ir jo kuriamą naudą
visuomenei. Prieita išvada, kad socialinių paslaugų stoka bendruomenei kainuoja
dešimtis kartų daugiau nei reikėtų lėšų į tokias paslaugas investuoti, todėl ankstyvoji
prevencija ir tiesioginis darbas su šeima laiku užkirstų kelią sveikatos, mokymosi
sunkumams ir padėtų šeimoms visapusiškai integruotis į bendruomenę. Lietuvoje VšĮ
“Inovacijų agentūra” yra parengusi viešųjų paslaugų perdavimo gidą - įrankius, kaip
savivaldybės galėtų sklandžiai perduoti paslaugas.
Konferencija yra The Nordic Council of Ministers and The Nordic Council remiamo projekto
„Community for Families“ dalis. Projekto partneriai: Latvijas Bērnu Labklājības
Tīkls, Reach for Change Latvia, Tukuma novada sociālais dienests ir
Gerinorai.lt.
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SOCIALINIO VERSLO MOKYMAI „ĮJUNK POVEIKĮ“
Nuo 2020 m. „Geri norai LT” kartu su „Versli Lietuva“ ir „NVO avilys“ bei
„Europos socialinio verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutu“
įgyvendino socialinio verslo iniciatyvų skatinimo projektą „Įjunk poveikį“
Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse. Projektu siekiama skatinti paveikių, tvarių
socialinių verslų kūrimąsi Lietuvoje ir padėti savivaldybėms aktyviau perduoti viešųjų
paslaugų teikimą socialiniams verslams. 2020 m. buvo suorganizuoti atrankos renginiai socialinio verslo sprintai.
Po atrankos sprintų komandos dalyvavo Socialinio verslo mokymuose „Įjunk
poveikį“. „Geri norai LT“ organizavo dviejus socialinio verslo mokymus spalio 6 - 8 d. Ir
balandžio 28 - 30 d. Tai trijų dienų intensyvūs mokymai internetu, kurių metu buvo
gilinamos žinios apie socialinės problemos suvokimą bei galimų problemų sprendimo
būdus. Paliestos pagrindinės temos – socialinio verslo Pokyčio teorija, verslo modelis bei
komandos iškeltų hipotezių tikrinimas. Vėliau po mokymų vyko mentorystės renginiai ir
konsultacijos su ekspertais. Atrinkti socialiniai verslai gavo 15 tūkst. eurų investiciją, kuri
apima reikiamos įrangos įsigijimą ir ekspertinę pagalbą, reikalingą sėkmingam socialinio
verslo vystymui. 2021m. padėjome gauti investicijas šiems socialiniams verslams:
„Digiklasė”, „Pocket Hero”, „Mamadu”, „Solidarumo kava”.
Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos lėšomis.

Daugiau apie projektą: www.ijunkpoveiki.lt
„Labai džiaugiuosi, kad galima aptarti ar
pasikonsultuoti tiek asmeniškai, tiek su dalyviais
bei gauti naudingų patarimų.“

„Buvo itin šaunu gauti grįžtamàjį ryšį, patarimus
ir konstruktyvià kritikà. Ačiū!“

„Su koordinatoriu pagalba pavyko
išgryninti ir perteikti problemos esmę.“

„Labai geri mokymai. Labai džiaugiuosi kad esu
čia ir galiu mokytis. Ačiū :)“

teisingai
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13 organizacijų

NVO AKADEMIJA 2021 M.

2020 m. startavęs „Siekio ID. NVO akademija“ projektas kartu su „Atviros
Lietuvos fondu“ 2021 m. išleido pirmąją akademijos absolventų laidą ir surinko
naują 2021/2022 metų laidą. Projektas orientuotas į NVO sektoriaus regionuose
stiprinimą: ilgalaikį organizacijų mokymosi procesą. Tikslas - stiprinti gebėjimus ir suteikti
organizacijos dalyvaujantiems nariams tapti pokyčio agentais savo organizacijose ir
bendruomenėse.
Po 2020 m. rudenį surengtų intensyvių mokymų, kuriuose sudalyvavo 45 Lietuvos
pilietinės organizacijos, vėliau mokslus antrame etape - modulių programoje tęsė ir 2021
m. pavasarį akademiją užbaigė 13 organizacijų. Kiekviena organizacija pasirinktinai
dalyvavo vienoje iš programų: socialinių lyderių arba socialinio verslumo, kurios buvo
sudarytos po 5 mokymosi modulius, iš viso trūkę 6 mėnesius.
Socialinių lyderių programoje organizacijos, padedamos savo srities specialistų, gilinosi į
organizacijų
strateginio
planavimo/(ir)valdymo,
lyderystės,
savanorystės
ir
bendruomenės įtraukimo, organizacijos projektinio raštingumo ir finansinio tvarumo bei
komunikacijos temas. Tuo tarpu, socialinio verslumo programoje, kurią kuravo „Geri
norai LT“ buvo išdėstyti finansinio organizacijos modelio, socialinio verslo modelio
pritaikymo NVO, marketingo ir komunikacijos bei strateginio valdymo temos. Vyko
individualios organizacijų komandų konsultacijos su lektoriais.
2021 m. rudenį prasidėjo antroji NVO akademijos laida ir rugsėjo 15 - 17 dienomis
nuotoliniuose intensyviuose mokymuose sudalyvavo 45 organizacijų atstovai, iš kurių 17
tęsė studijas modulių programose 2022 metais.
„NVO akademijos 2020/ 2021” pirmoji laida:
VšĮ „Ne imti, bet duoti“ (Vilniaus regionas), VŠĮ „Socialinės terapijos namai“ (Kauno raj.),
Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ (Vilnius), Šeimos ir asmens saviugdos
centras „Bendrakeleiviai“ (Vilnius), Asociacija „Lietuvos skeptiškas jaunimas“ (Kaunas),
Asociacija „Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją“ (Klaipėda), VšĮ „Būk su
manimi“ (Mažeikių apylinkės seniūnija: Bugeniai – Krakiai), VšĮ „Šv. Jono vaikai“ (Trakų raj.),
VšĮ „Pasaulio piliečių akademija“ (Kaunas), VšĮ Šeimų centras „Būkime kartu“ (Kauno
miestas ir rajonas), VšĮ „Gerumo skraistė“ (Alytus), VšĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“
(Zapyškis) ir VšĮ „Darni socialinė raida“ (Vilnius).
„Siekio ID. NVO Akademija“ yra Aktyvių piliečių fondo veiklos dalis,
finansuojama OSIFE (Atviros visuomenės iniciatyva Europai) lėšomis.

Daugiau apie projektą: www.siekioid.lt
„Patiko laiko valdymas ir vyraujantis lygybės
principas,
nepaisant
to,
kad
skirtingos
organizacijos.“

„NVO akademija, mums davė vidinės tvirtybės.
Esame stipresnės, žinome tiksliai ko siekiame,
nebijome ginčytis."
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BENDRUOMENĖS
telkimas
SOCIALINIŲ LYDERIŲ PUSRYČIAI

III.
667 Zoom dalyviai

Tradicinis „Geri norai LT“ renginių ciklas 2021 metais pakvietė į aštuonias
nevyriausybinėms organizacijoms, socialiniams verslams bei kitiems
ekosistemos dalyviams skirtas diskusijas - pusryčius priešais kompiuterio
ekraną. Pagrindinis šių, kas metus, vykstančių renginių tikslas - suburti pilietinių
organizacijų, valstybinių institucijų ir verslo atstovus atviram pokalbiui - diskusijai, skatinti
bendradarbiavimą ir partnerysčių mainus. Kiekvienuose pusryčiuose dalyvauja temos
ekspertas.
2021 metais buvo suorganizuoti 9 pusryčiai, kuriuose buvo diskutuojama, kokią teisinės
veiklos formą pasirinkti socialinį poveikį kuriančiam verslui; kokia vyrauja savivaldybių
praktika viešųjų paslaugų perdavimui socialiniam verslui. Kalbėta apie socialines
inovacijas kaip įrankį bendruomenėms aktyviai veikti bei informacinių ir komunikacijos
technologijų naudą ir galimybes socialinių iniciatyvų vystymui. Pandemijos metu dalintąsi
informacija apie COVID-19 paramą ir priemones socialinių verslų sustojusios veiklos
padariniams sumažinti. Taip pat paliesta darnaus vystymosi tikslų ir jų taikymo praktika
socialinio verslo veikloje bei regionų patiriamos atskirties ir socialinio verslo galimybių
juose tema. Pristatyta 2020 metais paruošta, socialiniam verslui skirta internetinė
platforma, jos veikimo principai, nauda būsimoms ir jau veikiančioms iniciatyvoms.
Šis renginių ciklas įgyvendintas kartu su „Lietuvos socialinio verslo asociacija“.

„Suteikė daug vertingos informacijos apie
socialinio verslo galimybes ir naudą
bendruomenėms bei jų nariams.“
„Manau formatas buvo tinkamas. Labai
patiko kai buvo atliekamos užduotys ir
diskutuojama
mažose
skirtinguose
grupelėse, taip artimiau susipažįstama su
dalyviais, jų veikla ir patirtimis.“
„Atskleidė įvairesnių požiūrio taškų.“
„Labai profesionali teorinė pagalba!
Supratau labiau kaip reikia eit kūrimo,
vystymosi keliu.“
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168 dalyviai

SOCIALINIO VERSLO VIRTUVĖ
2021 metais pavyko įgyvendinti visiškai naują renginių ciklą „Socialinio verslo
virtuvė: pokalbiai su praktikais“. Renginio tikslas - pasidalinti patikrintais socialinio
verslumo receptais ir mokytis iš geriausių socialinio verslumo praktikų, suteikti galimybių
bendradarbiauti bei kartu vystyti Lietuvos socialinių verslų tinklą. Iš viso buvo
suorganizuoti trys socialinio verslo virtuvės renginiai nuotoliniu būdu. Iš viso sudalyvavo
158 organizacijos. Patirtimis ir pasiektais rezultatais renginų metu dalinosi Tim van
Wijk, socialinio verslo „Pirmas Blynas“ įkūrėjas; apie socialinio verslo istoriją, verslo
modelį bei daromą poveikį pasakojo Agnė Gaisrė ir Goda Sosnovskienė - „Miesto
Laboratorijos“ vedlės bei Monika Katkutė - Gelžinė pristatė savo asmeninę istorija,
Teachers Lead Tech verslo modelį, veiklas ir poveikį Lietuvos pradinių klasių švietimo
kokybei.
Dalis šių renginių buvo skirti projekto „Socialinio verslo iniciatyvų skatinimui Panevėžio ir
Klaipėdos apskrityse“ įgyvendinimui. Projektą įgyvendino „Versli Lietuva“ kartu su
partneriais „NVO Avilys“, „Geri norai LT“ bei „European Social Entrepreneurship
and Innovative Studies Institute“.
Projektas finansuotas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos lėšomis.

„The openness of the entrepreneur in terms of
information about the company, challenges and
successes. Real life examples are the best to learn
from.“

„Man buvo viskas labai įdomu: moterų
aktyvumas,
atsidavimas,
įvairus
bendruomenės elgesio modeliai“

„Realus pavyzdys, užvedantis pergalvoti savo
veiksmus.“

„Aiški struktūra, esminiai
paprastumas,
atvirumas,
neperdaug formali forma“

dalykai,
lengva,

„Pranešėjų atvirumas, šiltas bendravimas, noras
dalintis savo patirtimi.“

„Honest talk about the difficulties, about
hidden costs...“

12

2021 M. GERI NORAI LT
POVEIKIo MATAVIMAS

I.

Per 2021 m. “Geri norai LT” matavo kuriamą poveikį. Po organizuotų renginių, mokymo
programų klausėme, kaip dalyviai vertino mūsų darbą, kaip prisidėjome prie jų socialinio
verslumo supratingumo didinimo, įrankių panaudojimo, edukacijos. Pagrindiniai būdai,
kaip buvo matuojamas mūsų kuriamas poveikis: internetinės apklausos, gyvi ar
telefoniniai interviu. Šiame skyrelyje dalinamės, ką pavyko mums išmatuoti ir kokius
rezultatus gavome išanalizavę.

BENDRAS 2021 m. MOKYMŲ IR RENGINIŲ
ĮVERTINIMAS

2021 m. sudalyvavo > 1014 dalyvių
247 nauji Facebook'o sekėjai

Neblogai

55,6%

6,4%

Labai patiko

33 nauji Instagram sekėjai

dalyvių ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ
VERTINIMAS mokymų metu

38%

Visiškai sutinku
Sutinku
Nesutinku/Nežinau

Gerai
Kiekvieną kartą po renginių ir mokymų
išsiųsdavome apklausą, domėdamiesi
dėl dalyvių įgytų gebėjimų pažangos.
Pastebėjome, kad po socialinio
verslumo mokymų “Įjunk poveikį”
dalyviai aiškiai supranta problemą,
kurią jie sprendžia. Taip pat gerai
sugeba identifikuoti pagrindines savo
kuriamo/esamo
socialinio
verslo
problemos priežastis.

Problemos svarbą ir mastą
galiu pagrįsti duomenimis

GALIU AIškiai nupasakoti
savo sprendimą

Suprantu pagrindines
problemos priežastis

Galiu aiškiai įvardyti
problemą, kurią sprendžiu
0%

25%

50%

75%

100%

Tačiau, mokymų dalyviams buvo sunkiausia - problemos svarbą ir mastą gebėti
pagrįsti duomenimis. Be to, pastebėjome, kad ir kaip gerai (būsimi) socialiniai
verslininkai žino sprendžiamą problemą, jie sunkiai geba paaiškinti savo sprendimą,
dėl to jiems sunku paaiškinti, ar ir kaip sugalvotas sprendimas veikia problemos
priežastis. O tai lemia, kad maža dalis turi jau sudėliotą verslo modelį.
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2021 M. GERI NORAI LT
POVEIKIo MATAVIMAS II.
2021 m. suorganizavome ir prisidėjome prie daugelio renginių bei vienos ar kelių dienų
mokymų. Išmatuoti kelių valandų renginių ar mokymų sukurtą poveikį yra sunku. Dar
daugiau, jie yra kaip tik skirti socialinio verslo žinomumo didinimui ir bendruomenės
telkimui. Tuo tarpu, ilgalaikiai projektai nukreipti į gebėjimų stiprinimą, žinių suteikimą ir
nuostatų keitimą. Vienas iš tokių, jau minėta „Siekio ID. NVO akademija“. 2020/2021
metais turėjome pirmąją absolventų laidą, su kuria praleidome 6 mėnesių intensyvius
modulių mokymus bei mentorystės programą. Pusė metų yra pakankamas laikas, kai
galima surinkti patikimus duomenis apie pokyčius, (į)vykusius organizacijoje ir jos veikloje,
tiek pati organizacija gali įsivertinti mokymų naudą ir atlikti nemažai žingsnių savo norimo
kuriamo socialinio poveikio link.
Dalinamės 13 akademiją užbaigusių organizacijų poveikio matavimo rezultatais
po „NVO akademijos” baigimo (praėjus 6 mėn.):

30% 30%

Organizacijų teigia, kad po „NVO
akademijos” jų biudžetas padidėjo. Buvo
sistemingiau suplanuota ir įgyvendinta
1,2 proc GPM kampanija. Padaugėjo
organizacijos finansavimo šaltinių bent
vienu nauju, iš kurių bent du sudaro ne
mažiau, kaip viso organizacijos biudžeto.
Buvo pritraukti nauji rėmėjai / partneriai
įgyvendinamiems projektams / idėjoms
bei sukurta sistema, padedanti stebėti ir
fiksuoti patirtas išlaidas ir gautas
įplaukas;

3 kartai

Išaugęs paslaugų gavėjų
skaičius. Išsiaiškino savo tikslines grupes
ir į veiklą įtraukė daugiau bendruomenės
narių. Paslaugų plėtra išvystyta ir online;

30%
Organizacijų pritraukė daugiau
narių: darbuotojų ir savanorių. Pradėta
daugiau dirbti su komandos nariais ir
ugdyti jų darbo kultūrą. Dalis organizacijų
pasiruošė ir gavo JST akreditaciją, viena
organizacija tapo nacionaliniu lygmeniu
veikiančios asociacijos nariais;
Organizacijų sustiprino
50%
įgūdžius komunikacijos srityje.
Beveik visos atnaujino internetines
svetaines,
susidarė
visų
metų
komunikacijos teminį kalendorių ir tapo
daug labiau aktyvesnės socialinėje
medijoje, pritraukė daugiau sekėjų. Kelios
organizacijos parašė straipsnius. Visos
metų gale pateikė veiklos ataskaitas
bendruomenei.

Informacija buvo surinkta, atsižvelgiant į kiekvienos organizacijos poreikį: tiek kalbėta
telefonu tiek gyvai, tiek atsakyta į internetinę apklausą, susirašyta.
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2021 M. FINANSINĖ
ATASKAITA
GAUTOS PAJAMOS: 166 612 eur

Projektinės lėšos

135436

Lėšos už suteiktas paslaugas
31176

išlaidos: 154 867 EUR

Projektinės veiklos sąnaudos
91539

Darbo užmokestis
Veiklos sąnaudos
Suteiktų paslaugų savikaina

19432

12
67

37184

*Daugiau
apie
organizacijos
finansinę
ataskaitą, balansą galite rasti Registrų Centre
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2022 METŲ PLANAI
2022 metais norime toliau daryti tai kas mums labiausiai patinka, tęsti pradėtus
projektus, taip pat nerti į naujas, nepažintas sritis:
Telkti socialinių novatorių bendruomenę renginiuose - Socialinių lyderių
pusryčiuose ir Socialinio verslo dienoje;
Kalbėti, diskutuoti ir prisidėti prie ekosistemos brandos - (dar niekam
nesakykite) - kuriame tinklalaidžių ciklą apie socialinį poveikį;
Konsultuoti ir ugdyti gebėjimus „Poveikio laboratorijoje“;
Kurti naujus įrankius ir metodus, galinčius padėti vietos organizacijoms. Ir
patys tokia tapsime!
Įsikurti naujoje erdvėje, kurioje pakviesime kurti ir bendradarbiauti.
BET, labiausiai norime - tai sumažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, verslo ir
pilietinių organizacijų, valdžios ir piliečių.

Susitikime Vilties gatvėje, Rykantuose, mūsų
naujuose namuose
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Všį „Geri norai LT“
Adresas: Vilties g. 1, Rykantai,
LT-21401 Trakų r.
Įmonės kodas: 303093240
Sąskaitos Nr.: LT164010049501395795
www.gerinorai.lt

