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Aktualumas. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir pasirinkus demokratinį raidos kelią, kinta vertybės,
santykiai, vyksta globalizacija. Švietimo ir vaiko gerovės sistema reformuojama remiantis Europos šalių
patirtimi, bendromis tarptautinėmis sutartimis ir pagrindiniais principais – humaniškumo, demokratijos,
tapatumo, atsinaujinimo, atvirumo kaitai. Kinta visuomenės požiūris į vaiką, jo socialinę padėtį, teises
ir atsakomybę. Vaikų padėtis ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje yra glaudžiai susijusi su socioedukacinės,
sveikatos ir kultūros politikomis ir socialinės apsaugos sferomis. Pozityvioji vaiko socializacija ir gerovė
yra tiesiogiai susijusios su valstybių ir savivaldybių vykdoma vaiko gerovės politika. Nesubalansuota
vaiko gerovės politika besiformuojančiose demokratinėse šalyse ir kai kuriose menkiau išsivysčiusiose
valstybėse daro neigiamą įtaką vaikystės raidai, valstybių genofondui ir apriboja galimybes daliai vaikų tapti
visavertėmis asmenybėmis. Dabartinė vaiko gerovės situacija atskleidžia, kad būtina gerinti vaiko gerovės
srities kokybę plečiant bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir kuriant socialinės partnerystės
tinklus. Ekonomikos krizė sukrėtė daugelį pasaulio valstybių ir įrodė, kad privalu ne tik pertvarkyti valstybių
ekonominę politiką, tačiau yra būtinos ir naujos priemonės, kurios sudarytų galimybę išvengti krizių
ateityje. Socialinė ekonomika ir jos įmonės atlieka svarbų vaidmenį įvairiais inovatyviais būdais didindamos
Europos ekonomikos konkurencingumą ir efektyvumą. Socialinė ekonomika panaudoja ekonominei veiklai
išsklaidytus, iki tol nenaudingus išteklius, sutelkia vietos išteklius, puoselėja verslumo kultūrą, mažina
rinkų nelankstumą ir skatina jas tapti lankstesnes, plėtojant gamybą daugelyje vietų ir daugybe kitų būdų
pritaikant ir sutelkiant pastangas skirtingoms socialinėms grupėmis, o ypač įtraukiant socialinės rizikos
šeimų vaikus. Nepaisant augančių šalies ekonominių rodiklių, tam tikri akivaizdūs indikatoriai socialinėje
srityje iš tiesų neramina (pavyzdžiui, smurtas prieš vaikus, vaikų skurdas, nusikalstamumas ir t. t.), o
tai ypač aktualu kalbant apie vaikų socialinę padėtį šiandienėje visuomenėje. Vaikai – viena pagrindinių ir
svarbiausių visuomenės socialinių grupių, kuri projektuoja socialinę tikrovę ateityje. Nepaisant daugelio
teigiamų pokyčių, socialinė nūdiena vaikų atžvilgiu yra nepatenkinama. O tai suponuoja ir teisinė vaiko
padėtis.
Piliečių savarankiškumą ugdančios ir palaikančios valstybės skatina viešojo, NVO ir privataus
sektorių partnerystę, padeda rastis naujiems bendradarbiavimo, socialinės partnerystės bei socialinių
tinklų modeliams ir stiprina ekonomiką, teikdamos paramą ir sudarydamos sąlygas NVO sektoriui
plėtotis socialinėje srityje. Be to, tai sudaro sąlygas vystytis pozityviai socializacijai1 užtikrinant vaikų
gerovę socialine partneryste ir tinkloveikla grįstu bendradarbiavimu . Didinant vaikų gerovę, būtina plėtoti
valstybės finansuojamas pozityviosios socializacijos programas, siekiant, kad visi ir ypač socialinės rizikos
vaikai ateityje taptų visaverčiais visuomenės nariais. Socialinės partnerystės metu kuriamas socialinis
kapitalas didina pasitikėjimą, visuomenės kūrybingumąir lengvina koordinuotus veiksmus bei priimamus
sprendimus, o tai ypač svarbu ne tik visai valstybei, bet ir NVO veiklai. Koordinuoti sprendimai gali
padėti spręsti ir patį didžiausią šių dienų iššūkį – vaikų skurdą. Bedarbystė, skurdas, socialinė atskirtis,
abejingumas bei nepasitikėjimas įtakojadidžiausi socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų socialinės
įtraukties trikdžiai.
Naujumas. Tyrimų vaiko gerovės srityje yra atliktas ne vienas, tačiau būtina pažymėti, kad dauguma
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1. KVIESKIENĖ, G. Pozityvioji socializacija kaip ugdymo paradigma. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga.
Pozityvioji socializacija – naują socialinės edukacijos dinamiką nusakanti sąvoka, apibūdinanti vaikų poreikius ir profesionalų
galimybes integruoti vaikus ir jaunuolius į grupes, visuomenę ir srebėsenos (monitoringo) būdu vertinti, kaip ši edukacijos
paradigma veikia ir daro įtaką vaiko gerovei.

jų stokoja sistemiškumo, trūksta duomenų apie viešojo, privataus ir NVO sektorių partnerystę, kuri būtų
orientuota į vaiko gerovę. Lietuvos situacijos analizė (1 skyrius) patvirtina, kad socialinės rizikos šeimoms
reikia vis daugiau ir įvairesnių kompleksinių socioedukacinių paslaugų, kurios atitiktų jų lūkesčius bei
padėtų sėkmingai integruotis į darbo rinką ir bendruomenę. Šioms paslaugoms teikti vis dažniau naudojami
socialinės partnerystės, socialinės klasterystės ir tinkloveiklos grįstų veiklų modeliai. Remiantis atliktu
tyrimu ir teorinių šaltinių analize, galima socialinės partnerystės aspektu naujai įvertinti vaiko gerovei
skirtų institucijų bei norminių aktų sistemą, norminiuose aktuose deklaruojamas vertybes ir įtvirtintus
mechanizmus, profesionalų veiklą ir socioedukacinį poveikį vaiko gerovei.
Studijos tikslas – išanalizuoti Lietuvos viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių socialinę
partnerystę vaiko gerovės srityje ir parengti socialine ekonomika grįstą partnerystės plėtros modelį.
Uždaviniai. Tyrimo tikslui pasiekti iškelti pagrindiniai uždaviniai:
• išanalizuoti Lietuvos socialinę situaciją vaiko gerovės srityje ir pateikti užsienio patirtis socialinės
ekonomikos diskursu;
•

atskleisti viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystes, grįstas socialinės ekonomikos
strategijomis;

•

parengti hipotetinį, socialine ekonomika grįstą viešojo, privataus ir NVO sektorių socialinės
partnerystės modelį vaiko gerovės srityje.

Hipotetinis socialine ekonomika grįstas Lietuvos viešojo, NVO ir privataus sektorių socialinės
partnerystės modelis bei atskiri jo elementai gali padėti praktinių socialinių inovacijų modeliavimui vaiko
gerovės srityje. Be to, modelis akcentuoja viešojo ir nevyriausybinio sektorių partnerystės metu gimusių
inovacijų įtvirtinimą ir kūrybinių industrijų plėtrą. Tyrimo duomenys taip pat atskleidžia viešojo, privataus ir
nevyriausybinio sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje tobulinimo galimybes.
Metodologija. Tikslui pasieti naudoti kokybiniai metodai: struktūruoti interviu, apklausos bei
turinio (angl. content) analizė. Atlikta 11-os NVO srities ekspertų iš skirtingų organizacijų apklausa siekiant
kokybinės informacijos ir empirinio patikrinimo apie sėkmės atvejus valdžios ir nevyriausybinio sektorių
socialinės partnerystės vaiko gerovės srityje. Šio kokybinio tyrimo instrumentas – struktūruotas interviu
(žr. 1 priedą), SWOT, organizacijų interneto portalų analizė, diskusijų (focus grupių) analizė
Galimybių studiją sudaro keturios dalys. Pirmoje dalyje pristatoma Lietuvos socialinė analizė
vaiko gerovės aspektu. Antroje dalyje apžvelgiama užsienio patirtis socialinės ekonomikos diskursu,
aktualizuojant socialinę ekonomiką bei socialinio kapitalo reikšmė viešojo, privataus ir NVO sektorių
socialinei partnerystei vaiko gerovės srityje. Trečioje dalyje pristatoma viešojo, privataus ir NVO sektorių
partnerysčių, grįstų socialinės ekonomikos strategijomis patirtys. Ketvirtoje dalyje teikiamas hipotetinis
socialine ekonomika grįsto viešojo, privataus ir NVO sektorių partnerystės modelis, skirtas vaikų socialinei
padėčiai gerinti šiuolaikinėje visuomenėje. Aprašymas baigiamas išvadomis, rekomendacijomis, literatūros
sąrašu bei priedais.
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Siekiant numatyti viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje galimybes ir
grėsmes bei įvertinti stiprybes ir silpnybes Lietuvos socialinės aplinkos kontekste, pasirinkta atlikti SWOT
(SSGG) analizę.
1 lentelė. SWOT (SSGG) analizė
Stipriosios vietos

Silpnosios vietos

• Ilgalaikę priežiūrą ir švietimo, socialines ir
sveikatos paslaugas teikiančių institucijų
tinklas.

• Per mažas socialinių pedagogų skaičius
mokyklose, nėra socialinių pedagogų
bendruomenėse, NVO, socialinių darbuotojų
bendruomenėse:
neužtikrinta
tolygi
kompleksinė pagalba vaikams ir šeimoms.

• Lietuvoje didėja alternatyvių paslaugų
vaikams, šeimai, vyresnio amžiaus
asmenims ir neįgaliesiems pasiūla.
• Daugėja pritaikytų gyvenamųjų ir viešųjų
aplinkų
besikeičiančios
visuomenės
reikmėms.
• Lietuvos ekonomika yra viena iš
sparčiausiai augančių tarp ES valstybių.
• Racionali ir subalansuota
apsaugos politika.

socialinės

• Lietuvos praktikai ir politikai suvokia
socialinės ekonomikos stiprinimo būtinybę.
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• Nesubalansuotas sveikatos, švietimo ir
socialinių sistemų tvarumas, didėjant krizėje
esančių šeimų, vyresnio amžiaus asmenų
kompleksinių socioedukacinių, sveikatos ir
kitų paslaugų poreikiams.
• Trūksta paslaugų, kurios padėtų labiausiai
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims
(socialinės rizikos vaikų tėvams, ilgalaikiams
bedarbiams) atkurti jų socialinius gebėjimus
bei motyvaciją. Aukšti skurdo ir socialinės
atskirties rodikliai sudaro prielaidas
socialinės rizikos vaikų skaičiaus didėjimui,
o tai įrodo, jog socialinė partnerystė, kuri
galėtų mažinti šiuos rodiklius bei didinti
vaikų ir jų šeimų gerovę, nėra pakankamai
išvystyta.
•

Kompleksinių ir užimtumo paslaugų vaikui
ir šeimai trūkumas. Kompleksinių socioedukacinių paslaugų pasiūla vaikui ir
šeimai skirtingose Lietuvos savivaldybėse
išplėtota netolygiai.

•

Neužtikrinamas tolygus vaikų neformalus
ugdymas ir vaikų poilsis.

Galimybės

Grėsmės

• Didinti socialinių pedagogų skaičių ugdymo
institucijose, socialinių darbuotojų ir
pedagogų: seniūnijose, NVO, bendruomenėse
ir privačiose institucijose, teikiančiose
vaikams ir šeimai socioedukacines paslaugas.

• Lietuvoje sparčiai mažėja gyventojų ir
gimusiųsjų skaičius.

• Inicijuoti bendrus projektus, siekiant mažinti
šalies gyventojų emigraciją, kuri daro
neigiamą įtaką vaiko gerovės sričiai.
• Didinti jaunimo, kuris įneštų daugiau
lankstumo ir inovacijų vaiko gerovės
srityje, įtraukimą į vaikų gerovės sektoriuje
vykdomas veiklas.

• Spartėja gyventojų senėjimas.
• Didėja emigracija ir atotolio vaikų skaičius.
• Mažėja šeimų, didėja skyrybų skaičius.
• Pajamų nelygybė Lietuvoje.
• Vaikų savižudybių ir nusikaltusiųjų skaičius.

• Kurti į bendruomenę orientuotus ilgalaikės
priežiūros, kompleksinių paslaugų skirtų
vaikams, šeimai, vyresnio amžiaus asmenims
ir neįgaliesiems, daugiafunkcius centrus.
• Didinti socialinės rizikos asmenų integraciją
į darbo rinką per į socialinę ekonomiką
orientuotas veiklas.
• Didinti gyventojų aktyvią socialinę įtrauktį.
• Skatinti prevencinės sveikatos apsaugos
priemones bei sveikatinimą.
• Tarp skirtingų sektorių plėtoti socialinę
partnerystę, kuri prisidėtų prie visuomenės
ir ypač vaiko gerovės kūrimo.
• Stiprinti socialinę ekonomiką.

NVO ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje akcentuojamos stiprybės yra ilgalaikės,
auga į bendruomenę orientuotų priežiūros ir kompleksinių socioedukacinių ir sveikatinimo paslaugų pasiūla.
Emigracija, mažas gimstamumas ir besikeičiantis šeimos modelis lemia tai, kad Lietuvoje daugėja
kompleksinių paslaugų, skirtų vaikams, šeimai ir neįgaliesiems, apimančių socialinį, sveikatos, švietimo
ir kitus viešojo sektorius..
Viena iš NVO ir privataus sektorių partnerystės vystymosi vaiko gerovės srityje stiprybių yra ta,
kad nors Lietuvos ekonomika per pastarąjį dešimtmetį vystėsi gana nestabiliai: BVP ir krito, ir augo labai
greitai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. buvo sukurta 119 305 mln. litų (to meto
kainomis) BVP, šie pokyčiai ženkliau neįtakojo vaiko gerovės programų. Palyginti su 2012 m., realus BVP
pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 3,4 proc. (nepašalinus darbo dienų skaičiaus
įtakos, BVP padidėjo 3,2 proc.). 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su atitinkamu 2012 m. ketvirčiu, realus
BVP augimas sudarė 3,3 proc. Šie procesai turėjo įtakos bendram žmonių gyvenimo lygiui, bei kitiems
veiksniams, bei nesudarė stabilių sąlygų vaikų gerovės programų plėtrai.
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Mažėjantis nedarbas – yra viena NVO ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje stiprybė.
Kaip atskleidžia statistiniai duomenys, 2013 m. šalyje buvo 1 mln. 293 tūkst. dirbančių, 172,4 tūkst. bedarbių
ir 1 mln. 61 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų. 2013 m., palyginti su 2012 m.,
padidėjo užimtų gyventojų skaičius 17,1 tūkst., arba 1,3 proc., o sumažėjo bedarbių – 24,4 tūkst., arba 12,4
proc., ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų – 17,1 tūkst., arba 1,6 proc. (žr. 1 pav.). 2013 m. nedarbo lygis
šalyje sudarė 11 tūkst., arba 8 proc., ir buvo 1,6 proc. punkto mažesnis nei 2012 m. Ilgalaikio nedarbo
lygis 2013 m. sudarė 5,2 proc. ir buvo 1,4 proc. punkto mažesnis nei 2012 m. Nors, kaip rodo statistiniai
duomenys, gyventojų užimtumas ir didėja, tačiau tėvams, turintiems nepilnamečių vaikų, vis dar sudėtinga
susirasti darbą, o tai turi įtakos socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičiaus augimui.
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1 pav. Darbo rinkos situacija Lietuvoje (tūkst.)2
2013 m. didėjo jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) ekonominis aktyvumas: išankstiniais
vertinimais, kas ketvirtas šio amžiaus gyventojas buvo dirbantis, o kas keturioliktas bedarbis. 2013 m. 92
proc. ekonomiškai neaktyvių 15–24 metų amžiaus gyventojų mokėsi aukštojoje, profesinėje ar bendrojo
lavinimo mokykloje. Jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) nedarbo lygis 2013 m. sumažėjo 4,8 proc.
punkto ir sudarė 21,9 proc. Išankstiniais vertinimais, 2013 m. 15–24 metų amžiaus bedarbių buvo 27,4
tūkst. – palyginti su 2012 m., jų skaičius sumažėjo 4,8 tūkst., arba 14,9 proc.
Viena didžiausių viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje silpnybių
yra ta, kad mokyklose ir kitose ugdymo įstaigų trūksta socialinių pedagogų. 2013 m. duomenimis,
1242 mokyklose dirbo 1001 socialinių pedagogų. Vykdant socialinę partnerystę būtų sudarytos sąlygos
socioedukacinei pagalbai ugdymo institucijose, kuriose nėra socialinių pedagogų, socioedukacinės
pagalbos funkcijas galėtų perimti NVO atstovai.
Didžiausia NVO ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje silpnybė – aukšti skurdo
ir socialinės atskirties rodikliai Lietuvoje, kurie yra vieni aukščiausių Europos Sąjungoje. Praėjusio
sunkmečio pasekmės nesudarė galimybės sparčiai mažinti skurdo riziką ar socialinę atskirtį patiriančių
asmenų skaičiaus. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis3, pajamų ir gyvenimo sąlygų
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2. Lietuvos statistikos departamento informacija [interaktyvus]. Prieiga per internetą [žiūrėta 2014 m. birželio 30 d.]: <http://
osp.stat.gov.lt/pranesimai-spaudai?articleId=2478067>.
3. Lietuvos statistikos departamento informacija [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m. kovo 5 d.]. Prieiga per internetą: <https://osp.
stat.gov.lt/documents/10180/1362539/PS_skurdo_rizikos_rodikliai_2012.pdf/5481c78d-ecb1-43c2-95d2-c3a99b0831f7>.

tyrimo rodikliais, skurdo rizikos lygis 2012 m. šalyje siekė 18,6 proc. Palyginti su 2011 m., jis sumažėjo
0,6 proc. punkto. 2012 m. apie 560 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos. Skurdo
rizikos lygis šalyje iš esmės nesikeičia. Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenimis, 2005 m. skurdo
rizikos lygis šalyje buvo 20,5 proc., 2007 m. sumažėjo iki 19,1 proc., o prasidėjus krizei vėl išaugo ir 2009
m. pasiekė 20,6 proc. 2011 m. kas penktas Lietuvos gyventojas patyrė skurdo riziką (19,2 proc.), 2012
m. šis rodiklis sumažėjo labai nestipriai ir siekė 18,6 proc. (žr. 2 pav.). Labiausiai skurdo pažeidžiamos
visuomenės grupės: bedarbiai, kurių kas antras patiria skurdo riziką (53,1 proc.), kaimo gyventojai (30,7
proc.), miesto gyventojai (14,7 proc.), vieniši asmenys, kurių skurdo rizikos lygis sudarė 26,9 proc., ir vaikai
(2011 m. – 25,2 proc., 2012 – 20,8 proc.). Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 37,8 proc. namų
ūkių Lietuvoje verčiasi sunkiai ir labai sunkiai, gana lengvai ir lengvai verčiasi tik 13,4 proc. namų ūkių.

2 pav. Skurdo lygis Lietuvoje 2005–2012 m. (proc.)
Lietuvai ypač aktuali vaikų (iki 18 metų) skurdo rizikos problema. Skurdo rizikoje dažniausiai
atsiduria vaikai iki 18 metų. Jų skurdo rizikos lygis 2012 m. buvo 20,8 proc. ir, palyginti su 2011 m.,
sumažėjo 4,4 proc. punkto. 2012 m. 18–24 metų jaunimo skurdo rizikos lygis 1,6 proc. punkto viršijo
šalies vidurkį ir siekė 20,2 proc. (2011 m. – 24,4 proc.). Dėl išaugusio darbo užmokesčio ir sumažėjusio
nedarbo 18–64 metų amžiaus asmenų skurdo rizikos lygis, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo
2,3 proc. punkto ir 2012 m. sudarė 17,9 proc. 65 metų ir vyresnio amžiaus asmenų skurdo rizikos lygis
2012 m. sudarė 18,7 proc. ir, palyginti su 2011 m., padidėjo 9 proc. punktais. Didesnį skurdo lygį lemia
šie veiksniai: gyvenimas kaimo vietovėse ir darbas žemės ūkyje arba vien tik gyvenimas kaimo vietovėse;
menkas išsilavinimas ir vaikų skaičius šeimoje. Gausesnės šeimos susiduria su didesne skurdo rizika nei
mažos šeimos. Akivaizdu, kad dėl prasto socialinės pagalbos šeimoms ir vaikams tikslingumo šeimų su
mažais vaikais, vieną iš tėvų turinčių šeimų ir didelių šeimų skurdo lygis yra gerokai didesnis palyginti su
kitomis šeimomis.
Skurdo rizikos grupei priskiriamos ir šeimos, turinčios neįgalių vaikų, arba šeimos, kurių patys
tėvai yra neįgalūs. Šiai grupei priklauso ir šeimos, kuriose santykiai tarp tėvų yra nestabilūs, kurių tėvai
nėra socialiai motyvuoti keisti gyvenimo būdo, neturi įgūdžių ar noro tinkamai atlikti tėvų pareigas,
vartoja alkoholį arba narkotikus, priklauso skurdo rizikos grupei. Tokiose šeimose vaikų gebėjimai yra
prasčiau išugdyti, vaikai turi mažiau galimybių atskleisti savo gebėjimus ir talentus, jiems neprieinamos
neformalaus ugdymo ar sveikatos paslaugos, kurios yra būtinos jų visaverčiam vystymuisi. Todėl kai kurie
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iš jų turi problemų mokykloje: nėra motyvacijos mokytis, jiems būdingos elgesio problemos ir pan.
Kaip keitėsi socialinės rizikos šeimų skaičius 2001–2013 m., matyti 3 paveiksle.

3 pav. Socialinės rizikos šeimų skaičius Lietuvoje (proc.)4
Kaip rodo statistiniai duomenys, socialinės rizikos šeimų dinamika keičiasi nestipriai. 2011 m. buvo
registruota 10,6 tūkst. socialinės rizikos šeimų (2012 m. – 10,4 tūkst.; 2013 – 10,2 tūkst.), kurių skaičius,
lyginant su 2001 m., sumažėjo iki 8,1 tūkst. Mažėjo socialinės rizikos šeimų dalis iš bendro šeimų su
vaikais skaičiaus (nuo 3,7 proc. 2001 m. iki 2,9 proc. 2011 m.). Mažėjant socialinės rizikos šeimų skaičiui,
mažėjo ir šiose šeimose augančių vaikų skaičius (nuo 42,8 tūkst. 2001 m. iki 22,0 tūkst. 2011 m. ir 21,3
tūkst. 2012 m.). Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų dalis iš bendro vaikų iki 18 metų skaičiaus
sumažėjo nuo 5,1 proc. 2001 m. iki 3,8 proc. 2011 m. Per dešimtmetį sumažėjo vaikų kiekvienais metais
netenkančių tėvų globos skaičius (nuo 2863 kų 2001 m. iki 2676 vaikų 2011 m.), išlieka santykinai didelis
globojamų vaikų skaičius (10, 8 tūkst.) ir jų dalis iš bendro vaikų iki 18 metų skaičiaus, kuri 2011 m. sudarė
1,9 proc.
Empiriniai vaikų ir jaunimo nusikalstamo elgesio tyrimai patvirtina, kad socialines normas
pažeidžiantis elgesys šiai amžiaus grupei yra itin būdingas ir jo dinamika išlieka gana aukšta (žr. 4
paveikslą). Pvz., pagal paskutinio ISRD (tarptautinis projektas „Jaunimo smurtinis elgesys, nuostatos ir
viktimizacija“, naudojant „pranešimo apie save (self-report)“ metodą) tyrimo Lietuvoje 2006 m., rezultatus,
kuriuos apibendrino Teisės institutas, per paskutinius metus 16 proc. 7-9 klasių mokinių (iš N = 2219)
prisipažino padarę bent vieną iš anketoje paminėtų nusikalstamų veikų. Per visą gyvenimą tai padarę
prisipažino beveik 30 proc. Pažymėtina, jog šių apklaustų nepilnamečių amžiaus vidurkis buvo maždaug
15 metų.5
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4. Lietuvos statistikos departamento informacija [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m. birželio 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://
osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=c6e0b422-4bf8-498b-9c67-c01ce94f63eb>.
5. Sakalauskas, G. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Prieiga per internetą: web.vu.lt/tf/g.../Nepilnamečiųbaudž.-ats.-ypatumai-2013-III-dalis.ppt

4 paveikslas: Nepilnamečių padarytos nusikalstamos veiklos.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 6 socializacijos centrai, skirti vaikams, padariusisems nusikaltimų
arba linkusiems nusikalsti. Socializacijos centrai maksimaliai gali priimti 190 vaikų. 2013 m. gegužės 1
d. duomenimis, socializacijos centruose mokėsi 174 vaikai6, kuriems pagal šių institucijų nuostatą turi
būti teikiamos kompleksinės resocializacijos programos. Pasak valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės,
nesukuriamos prielaidos rezultatyviai vaikų socializacijai: už vaikų ugdymą, priežiūrą ir švietimo pagalbą
jiems būnant vaikų socializacijos centruose atsakingos institucijos nepakankamai bendradarbiauja, o pati
pagalba nėra pakankamai individualizuota.7 Į socializacijos centrus vaikai patenka dėl įvairių priežasčių,
pavyzdžiui: nelanko mokyklos, bėga iš vaikų globos namų, valkatauja, vartoja alkoholį, tabaką, psichotropines
medžiagas, vykdo nusikalstamas veikas (vagia, smurtauja ir pan.). Apie 40 proc. mokinių yra su nustatytais
specialiaisiais ugdymosi poreikiais, pusė mokinių yra iš vaikų globos namų (2012 m. duomenimis). Dėl šių
aplinkybių ugdymosi aplinka yra sudėtingesnė. Kiekvienam vaikui reikia skirti daugiau dėmesio, laiko ir
švietimo pagalbos išteklių8, teikti kompleksinę bei individualizuotą socioedukacinę pagalbą.
Statistiniai, kompetentingų institucijų analizės ir tyrimo duomenys patvirtina, jog kompleksinių
(sisteminių) socioedukacinių ir sveikatinimo paslaugų vaikui ir šeimai nepakanka. Labai trūksta dienos
centrų, vaikų vasaros poilsio, prasmingo užimtumo kompleksinių paslaugų kaime ir didmiesčiuose, nuo
miesto centro nutolusiuose rajonuose gyvenantiems ir ypač rizikos šeimose augantiems vaikams. Tokių
šeimų tėvai ir globėjai stokoja pozityviosios tėvystės įgūdžių stiprinimo, konsultacijų, palaikymo, atokvėpio,
ikimokyklinio ugdymo vaikų užimtumo ir kitų kompleksinio socioedukacinių paslaugų šeimoms. Laiku
nesuteikta pagalba šeimoms ir jose augantiems vaikams sukuria didesnių problemų: vaikai patenka
į globos institucijas, o skurde ir iš pašalpų ir visuomenės pagalbos gyvenimo modelis perduodamas ir
6. Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės: galutinė tyrimo ataskaita [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m.
balandžio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2_SADM_tyrimas_
paslaugos-seimos-gerovei_2013-07.pdf>.
7. Valstybės kontrolė kritikuoja vaikų socializacijos centrus [interaktyvus]. BNS ir lrytas.lt inf. 2013-08-08 11:38 [žiūrėta 2014
m. liepos 1 d.]. Prieiga per internetą:: <http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/valstybes-kontrole-kritikuoja-vaikusocializacijos-centrus.htm>.
8. Ar vaikų socializacijos centrų veikla rezultatyvi: valstybinio audito ataskaita [interaktyvus]. 2013 m. liepos 29 d. nr. VA-P-5011-10 [žiūrėta 2014 m. liepos 8 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3044>.
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kopijuojamas iš kartos į kartą, auga vaikų globos ir socialinių paslaugų bei išmokų sąnaudos.
Dar viena socialinės partnerystės silpnybė vaiko gerovės srityje yra ta, kad socialinės paslaugos
skirtingose Lietuvos savivaldybėse išplėtotos netolygiai9 (.Daugiausiai socialinių paslaugų yra teikiama
Molėtų rajono, Birštono miesto ir Rietavo savivaldybėse (10000 gyventojų tenka apie 200 vietų/paslaugų),
o mažiausiai – Vilniaus rajono, Kauno miesto ir Klaipėdos miesto savivaldybėse (10000 gyventojų tenka
apie 30 vietų/paslaugų). Visų socialinių paslaugų lygis dalyje savivaldybių neatitinka Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A1-185 (Valstybės žinios, 2007, nr.
76-3031) patvirtintų Socialinių paslaugų išvystymo normatyvų. Nėra pakankamai išnaudojamas atskirų
teritorijų potencialas. Kai kuriose savivaldybėse apskritai neteikiamos vaikų, senyvų žmonių ir neįgaliųjų
dienos centrų paslaugos, nėra vaikų globos namų ar vaikus globojančių šeimų.
Didžiausios viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje grėsmės Lietuvoje
yra sparčiai mažėjantis gyventojų skaičius, šeimų su vaikais mažėjimas, gyventojų senėjimo sparta, pajamų
netolygumas ir kt.
Per pastaruosius septynerius metus gyventojų skaičius šalyje sumažėjo 8,5 proc. (arba 278 tūkst.).
2013 m. Lietuvoje gyveno 2971,9 tūkst. asmenų. Pagrindinės priežastys, lėmusios spartų gyventojų
skaičiaus mažėjimą, yra emigracija ir neigiama natūrali gyventojų kaita. 2007–2012 m. laikotarpiu išvykimą
iš Lietuvos deklaravo 272,7 tūkst. gyventojų, iš kurių 46 proc. (125,8 tūkst.) priklausė 15–29 metų amžiaus
grupei. Tokia emigracijos struktūra yra nepalanki Lietuvos darbo rinkai ir visai socialinės apsaugos sistemai.
Tai daro įtaką ir šeimų mažėjimui. 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje buvo 861,4 tūkst.
šeimų (2001 m. – 962,6 tūkst.). Per 10 metų šeimų sumažėjo 10,5 proc. Šeimų su vaikais iki 18 metų 2011
m. buvo 362,7 tūkst. (2001 m. – 510 tūkst.), jos sudarė 42,1 proc. visų šeimų (2001 m. – 53 proc.). Beveik
60 proc. šeimų augino vieną vaiką, trečdalis šeimų – po du vaikus ir 8,1 proc. šeimų – po 3 ir daugiau
vaikų. Kas penkioliktoje šeimoje vaikai iki 18 metų augo su vienu iš tėvų. Sumažėjus šeimų, auginančių 2
ar daugiau vaikų, ir padaugėjus šeimų, auginančių vieną vaiką, vidutinis šeimos dydis sumažėjo nuo 3,18
asmens 2001 m. iki 3,03 asmens 2011 m. Ši statistika numato, kad socialinės partnerystės vystymas
vaiko gerovės srityje sudarytų galimybes įgyvendinant bendrus projektus, skirtus mažinti šalies gyventojų
emigraciją (žr. 4 pav.).

9. Socialinės įtraukties didinimo 2014 – 2020 m. veiksmų planas. interaktyvus]; [žiūrėta 2013 m. gruodžio 21 d.]. Prieiga per
internetą:< http://www.socmin.lt/download/6579/ socialines%20itraukties%20veiksmu-planas.pdf >.
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4 pav. Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita 2001–2013 m. (tūkst.)10
Lietuva ES pirmauja pagal savižudybių skaičių. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro
išankstiniais duomenimis, 2012 m. Lietuvoje nusižudė 927 asmenys: 174 moterys ir 753 vyrai (vyrai sudarė 80
proc. visų nusižudžiusiųjų). 2011 m. nusižudė 20 vaikų ir jaunuolių iki 19 metų amžiaus. Pasaulinės organizacijos
duomenimis, bandymai nusižudyti iki 20 kartų dažnesni nei savižudybės. Nuo 2005-ųjų nusižudžiusiųjų skaičius
sumažėjo – 100 tūkst. gyventojų tenka nuo 30 iki 34 savižudybių atvejų, tačiau šie atvejai kur kas dažnesni
nei kitose ES valstybėse narėse. Periodiniai statistiniai duomenys apie vaikų psichikos sveikatą nėra renkami,
tačiau, remiantis sociologiniais kokybiniais tyrimais, galima daryti išvadą, jog depresinės mintys būdingos
daugeliui vaikų – iš 1000 vaikų daugiau kaip 500 kenčia nuo depresinių minčių. Per pastaruosius septynerius
metus vidutinis metinis vaikų savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. vaikų, yra 18 savižudybių (5 pav.).

5 pav. Nuo tyčinių susižalojimų (savižudybių) mirusių vaikų skaičius, tenkantis 100 tūkst. vaikų,
pagal lytį, gyvenamąją vietą11
10. Lietuvos statistikos departamento informacija [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m. birželio 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://
db1.stat.gov.lt/statbank/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=S3&ShowNews=OFF&PLanguage=0>.
11. Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės: galutinė tyrimo ataskaita [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m.
balandžio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2_SADM_tyrimas_
paslaugos-seimos-gerovei_2013-07.pdf>.
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Statistikos departamento duomenimis, daugiausia savižudžių yra 15–17 metų amžiaus grupėje.
Pagal teritorinį pasiskirstymą – 56,7 proc. nusižudžiusių vaikų gyveno kaimo vietovėse.
Apibendrinant NVO, viešojo ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje silpnybes ir
stiprybes, galima teigti, kad pagrindinės stiprybės yra grindžiamos didėjančiu socialinių paslaugų poreikiu,
o silpnybės – kompleksinių socioedukacinių paslaugų trūkumu bei profesionalių socialinės rizikos atvejų
koordinatorių: tam pasirengusių, socialinių pedagogų ugdymo institucijose, socialinių pedagogų bei
darbuotojų seniūnijose ir NVO trūkumu. Grėsmes socialinei partnerystei kelia Lietuvoje sparčiai mažėjantis
gyventojų skaičius, didėjanti emigracija, pajamų nelygybė Lietuvoje bei suaugusiųjų ir vaikų savižudybių ir
depresijų mastai. NVO, viešojo ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje sudaro didžiausias
galimybes didinti kompleksinių bei alternatyvių socioedukacinių paslaugų plėtrą, socialinę įtrauktį ir
integraciją į darbo rinką bei kurti socialinę gerovę.
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Vaiko gerovė ir socialinė ekonomika yra glaudžiai susijusios sferos. Apimdama įvairias visuomenines
asociacijas ir sritis, tokias, kaip viešoji ir privati partnerystė, savanoriška ir bendruomenės veikla, NVO ir
socialinis verslas, socialinė ekonomika sudaro sąlygas ne tik socialiai atsakingos visuomenės kūrimuisi,
bet ir užtikrina vaiko gerovės kūrimą kompleksinėmis priemonėmis – dirbant su visa šeima, garantuojant
profesionalią pagalbą bei paslaugas ne tik vaikui, bet ir visai šeimai. Be to, socialinė ekonomika sutelkia
vietos žmogiškus, ekonominius ir socialinius išteklius, skatina verslumo kultūrą, skatina rinkų lankstumą
įtraukiant skirtingas socialines grupes ir ypač socialinės rizikos šeimų vaikus.
Dabartinis greitėjančio gyvenimo tempo amžius reikalauja naujos veiklos kokybės, kurios pasiekti
galime bendradarbiaudami su socialiniais partneriais, kurdami socialinės partnerystės tinklus. Siekiant
bendro tikslo kokybinė ir tikslinga veikla reikalauja informacijos, žinių, socialinės komunikacijos gebėjimų,
o sprendimų priėmimas – lyderystės, derybų, diplomatinių gebėjimų ir vadybinių kompetencijų. Suderinti
profesionalų sprendimai užtikrina kompleksinės socioedukacinės pagalbos, vykdomų projektų ar
socialinės institucijos/organizacijos veiklos kokybę, todėl vienas iš patikimų kokybiško sprendimo kelių –
komandinis darbas ir įteisinta socialinė partnerystė. Postkomunistinių valstybių sistemos transformacija
parodė, jog pilietinės valstybės kūrimosi procesui daug reikšmingesni yra ne ekonominiai, o socialiniai
veiksniai, t. y. ne tik ekonominiai pokyčiai, bet ir socialinis rinkos kontekstas lemia ekonominės sistemos
veiksmingumą. Grupė privačių, oficialių įmonių, kurioms būdinga sprendimų autonomija ir narystės laisvė
sukurtų pasinaudojant rinka tenkinti savo narių poreikius gaminant prekes, teikiant paslaugas, draudimą
ir lėšas, kai sprendimų priėmimas ir visas pelno arba perteklinių lėšų paskirstymas nariams turintiems
po vieną balsą, nėra tiesiogiai susijęs su jų kapitalo įmokomis ar mokesčiais. Socialinė ekonomika taip
pat apima privačias, oficialias organizacijas, kurioms būdinga sprendimų autonomija ir narystės laisvė,
kurios teikia ne rinkos paslaugas namų ūkiams ir kurių perteklinių lėšų, jei tokių yra, negali nusavinti juos
įkūrę, kontroliuojantys ar finansuojantys ūkio subjektai.12 Šis apibrėžimas visiškai atitinka koncepcinį SE
ribų apibrėžimą, pateiktą CEP-CMAF Socialinės ekonomikos principų chartijoje. Visos SE organizacijos yra
asmenų, vykdančių veiklą, kurios pagrindinis tikslas – tenkinti žmonių poreikius, o ne atlyginti kapitalistams
investuotojams, organizacijos.
Socialinio ir intelektinio (žmogiškojo) kapitalo reikšmė šiuolaikinėje žinių visuomenėje verčia
permąstyti prioritetus. Piliečių savarankiškumą skatinančios ir palaikančios valstybės diegia viešojo ir
privataus sektorių partnerystę, kuria naujus bendradarbiavimo, socialinės partnerystės bei socialinių tinklų
modelius taip skatindami pasitikėjimo kultūrą ir stiprindami ekonomiką. Viena iš sėkmingiausių vaiko
pozityviosios socializacijos prielaidų yra veiksminga socialinė partnerystė ir tinkline partneryste pagrįstas
bendradarbiavimas, kurio produktyvus rezultatas kuria socialinę ekonomiką13.
Socialinė ekonomika apima tokias verslo įmones ir organizacijas, kurios naudodamos verslo
12. EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖ EKONOMIKA. Prieiga per internetą: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc2007-11-lt.pdf
13. SUROVEC, R., Nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacijos socioedukacinės veiklos ypatumai [interaktyvus]. Vilniaus
pedagoginis universitetas, 2012 [žiūrėta 2014 m. kovo 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02
~2012~D_20120808_142316-71329>.
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įrankius ir tam tikrus verslo metodus ne pelno siekiančiais tikslais teikia socialines, kultūrines, ekonomikos
ir sveikatos paslaugas, skirtas tikslinėms bendruomenėms. Socialinė ekonomika taip pat apibūdinama kaip
kooperaciniai verslai, paremti bendruomeniniais solidarumo principais, patenkinančiais naujai iškylančius
poreikius bendruomenių ar regionų socialinių ir sveikatos paslaugų srityse (The Social Economy in Canada:
Microfinance, 2009)14. Kitaip tariant, socialinė ekonomika – tai skirtingų sričių sinergija, kurianti bendrą
socialinį kapitalą15.

5 pav. Socialinės ekonomikos sinergija (sudaryta remiantis G. Kvieskiene, V. Kvieska, 2012)
Literatūroje pabrėžiamas ryšys tarp socialinio kapitalo ir ekonominės veiklos rezultatų. Socialiniai
tinklai ir pasitikėjimas gali skatinti informacijos ir žinių sklaidą, sumažinti sandorių išlaidas. Empiriniais
tyrimais įrodyta, kad socialinio kapitalo komponentai – pasitikėjimas ir visuomenės bendradarbiavimas
– susiję su geresniais ekonominės veiklos rezultatais. Kaip panaudoti socialinį kapitalą, siekiant geresnių
ekonominės veiklos rezultatų, analizuoja tokie mokslininkai kaip P. Dasgupta ir I. Serageldin (2000), C.
Grootaert ir Th. van Bastelaer (2002), F. Sabatini (2007). Mokslinės literatūros šaltiniuose pateikiami
skirtingi įvairių darbų autorių požiūriai į socialinę ekonomiką ir socialinį kapitalą (žr. 2 lentelė, žr. kitame
skyriuje).
Ekonomistų dėmesį socialiniam kapitalui paskatino ir Pasaulio bankas, kuris 1996 m. pradėjo
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14. DOWNING, R., National Approaches to Social Economy Development: Public Policy and theSocial Economy in Canada. Nunavut
Summit on the Social Economy. 2009, nov 25-27 [žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.]. Prieiga per internetą: < www.socialeconomyhub.
ca/?q=content/csehub-presentations-and-lectures>.
15. KVIESKIENĖ, G., NVO tinkloveikla [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą:
<http://lntpa.lt/wp-content/uploads/2012/05/Giedr%C4%97-Kvieskien%C4%97-Neformali%C5%B3visuomen%C4%97stinkl%C5%B3-raida.pdf>.

Socialinio kapitalo iniciatyvą (angl. The Social Capital Initiative), siekdamas įvertinti socialinio kapitalo įtaką
plėtros (vystymo) projektų efektyvumui bei prisidėti prie socialinio kapitalo stebėjimo rodiklių ir socialinio
kapitalo įtakos vertinimo metodologijos sukūrimo (Grootaert, van Bastelaer 2001). R. Putnamo pateiktas
socialinio kapitalo, kaip siejamojo veiksnio (angl. bonding), esančio tarp panašios kilmės, rasės, religijos,
socialinės kilmės ir pan. narių, arba jungiamojo (angl. bridging) veiksnio, esančio tarp skirtingos kilmės,
rasės ir pan. narių, Pasaulio banko ekspertams tapo „trūkstama grandimi“. Neatsitiktinai ir Pasaulio
banko, ir R. Putnamo suformuluotuose socialinio kapitalo apibrėžimuose akcentuojami socialiniai tinklai
bei normos.
Socialinė ekonomika Europoje įgauna vis svarbesnį vaidmenį ir tampa vienu pagrindinių svarstomų
klausimų socialinės politikos srityje, siekiant individualaus, smulkaus ir vidutinio verslo dalyvavimo
valstybės ūkinėje veikloje, telkiant bendruomenes socialinių poreikių tenkinimui vietiniame lygmenyje16,17.
Mokslininkai ir politikai intensyviai diskutuoja dėl socialinės ekonomikos įtakos skirtingoms
socialinėms sritims. Neabejojama socialinės ekonomikos indėlio verte, tačiau sistemingos ir standartizuotos
socialinės ekonomikos apskaitos ir koncepcijos Europoje iki šiol dar nėra. 2012 m. Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komiteto (EESRK) prašymu Tarptautinio viešosios, socialinės ir kooperatinės ekonomikos
mokslinių tyrimų ir informacijos centro (CIRIEC) parengto tyrimo pranešime (tyrimą sudaro 25 valstybių
narių socialinės ekonomikos padėties koncepcinis lyginimas) pažymėta, kad trūksta bendros socialinės
ekonomikos koncepcijos18. Minėtame tyrime siūloma: 1) pripažinti socialinę ekonomiką nacionalinių
sąskaitų sistemose (EK pasiūlytas Socialinės ekonomikos įmonių palydovinių sąskaitų rengimo vadovas);
2) socialinės ekonomikos apibrėžimas, atitinkantis nacionalinių sąskaitų sistemas.

1. Siekis pripažinti socialinę ekonomiką nacionalinių sąskaitų sistemose.
Nacionalinių sąskaitų sistemos atlieka labai svarbią funkciją – jose teikiama reguliari ir tiksli
informacija apie ekonominę veiklą ir siekiama suderinti vartojamus ekonomikos terminus ir sąvokas, kad
duomenis būtų galima nuosekliai ir prasmingai lyginti tarptautiniu mastu. Dvi svarbiausios dabartinės
nacionalinių sąskaitų sistemos yra Jungtinių Tautų nacionalinių sąskaitų sistema (1993 m. NSS) ir Europos
nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema (1995 m. ESS arba ESS 95). 1993 m. NSS nustatytos nacionalinės
apskaitos taisyklės visoms pasaulio valstybėms. 1995 m. ESS skirta ES valstybėms narėms ir, nepaisant
kelių nedidelių skirtumų, visiškai sutampa su 1993 m. NSS.
Šimtai tūkstančių subjektų (institucinių vienetų), užsiimančių gamybine veikla (kaip tai apibrėžta
1993 m. NSS ir 1995 m. ESS), kiekvienoje valstybėje skirstomi į penkis visiškai atskirus institucinius
sektorius, iš kurių sudaryta nacionalinė ekonomika: 1) ne finansų bendrovės (S11); 2) finansų bendrovės
(S12); 3) valdžios sektorius (S13); 4) namų ūkiai (vartotojai ir verslininkai) (S14); 5) namų ūkiams paslaugas
teikiančios ne pelno institucijos (S15).
Atsižvelgdama į sunkumus analizuoti socialinei ekonomikos koncepcijai priskirtas įmones ir
16. Europoje suskaičiuojama daugiau nei devyni milijonai dirbančiųjų socialinės ekonomikos sferose; ES šalyse veikia apie 900
000 socialinės ekonomikos įmonių, kurios sukuria maždaug 10 proc. BNP ir užimtumo. Pavyzdžiui, Šiaurės Airijoje socialinės
ekonomikos sektorius sudaro 5–8 proc. šalies ekonomikos (Informacija iš Prahos socialinės ekonomikos konferencijos
Parengiamoji dosjė, 2002).
17. KVIESKIENĖ, G.; KVIESKA, V. Socialinės patnerystės įtaka inovacijoms. Vilnius, 2012, p. 67.
18. Europos Sąjungos socialinė ekonomika [interaktyvus]. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui skirto pranešimo
santrauka. Parengė CIRIEC [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/
eesc-2007-11-lt.pdf>.
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organizacijas, Europos Komisija parengė Socialinės ekonomikos įmonių (kooperatyvų ir savidraudos
draugijų) palydovinių sąskaitų rengimo vadovą:
Socialinės ekonomikos įmonių palydovinių sąskaitų rengimo vadove pažymima, kad pagal dabartinėse
nacionalinių sąskaitų sistemose taikomus metodus, sukurtus XX a. viduryje, pagrindinių nacionalinių
ekonomikos suvestinių rodiklių duomenų rinkimo priemonės buvo pritaikytos mišriai ekonomikos sistemai,
kurią sudaro stiprus privatusis kapitalistinis sektorius ir jį papildantis, dažnai intervencinis, viešasis sektorius.
Todėl nacionalinių sąskaitų sistemoje, kuri yra skirta realiai veikiančiai dviejų ramsčių institucinei sistemai,
lieka mažai vietos trečiajam ramsčiui, kuris nėra nei viešasis, nei kapitalistinis sektorius; tiesa, jį galima
tapatinti su iš esmės visu privačiuoju sektoriumi. Tai yra vienas iš svarbių veiksnių, lemiančių socialinės
ekonomikos nematomumą instituciniu lygmeniu šiuolaikinėje visuomenėje ir, kaip pripažįstama minėtame
vadove, tokia padėtis yra nesuderinama su didėjančia socialinės ekonomikos organizacijų svarba.
2. Socialinės ekonomikos apibrėžimas, atitinkantis nacionalinių sąskaitų sistemas.
Siūlomas toks praktinis socialinės ekonomikos apibrėžimas: grupė privačių oficialių įmonių, kurioms
yra būdingas savarankiškas sprendimų priėmimas ir narystės laisvė, įsteigtų savo narių poreikiams tenkinti
rinkoje gaminant prekes ir teikiant paslaugas, draudimą bei lėšas, kai sprendimų priėmimas ir bet koks pelno
arba perteklinių lėšų paskirstymas nariams, kurių kiekvienas turi po vieną balsą, tiesiogiai nepriklauso nuo
jų kapitalo įnašų ar mokesčių. Socialinėje ekonomikoje taip pat dalyvauja privačios oficialios organizacijos,
kurioms yra būdingas savarankiškas sprendimų priėmimas ir narystės laisvė, teikiančios ne rinkos
paslaugas namų ūkiams ir kurių perteklinių lėšų (jei tokių yra) negalinti nusavinti jas įkūrę, kontroliuojantys
ar finansuojantys ekonominės veiklos vykdytojai.
Šis apibrėžimas visiškai atitinka socialinės ekonomikos koncepcijos ribų apibrėžimą CEP-CMAF
Socialinės ekonomikos principų chartijoje. Pagal jį nacionalinėse sąskaitose yra du dideli socialinės
ekonomikos subsektoriai: a) rinkos arba verslo subsektorius ir b) ne rinkos gamintojų subsektorius. Abu
subsektoriai aiškiai yra socialiniu ir ekonominiu požiūriu susiję. Socialinės ekonomikos organizacijoms
būdingos savybės: jos yra asmenų, vykdančių veiklą, kurios
pagrindinis tikslas – tenkinti žmonių poreikius, o ne atlyginti kapitalo investuotojams, organizacijos.
Pagal pateiktą apibrėžimą šiedu socialinės ekonomikos subsektoriai turi tokias bendras savybes:
1) jie yra privatūs, kitaip tariant, nepriklauso viešajam sektoriui ir nėra jo valdomi;
2) jie yra oficialūs, t. y. paprastai turi tam tikrą teisinį subjektiškumą;
3) jie savarankiškai priima sprendimus, t. y. savo nuožiūra skiria ir atleidžia savo valdymo organus,
kontroliuoja ir organizuoja visą savo veiklą;
4) narystė juose yra laisva, kitaip tariant, į juos stoti nėra privaloma;
5) bet koks galimas pelno ar perteklinių lėšų paskirstymas nariams vartotojams yra proporcingas ne
narių kapitalo įnašams ar sumokėtiems mokesčiams, o jų veiklai arba sudarytiems sandoriams toje
organizacijoje;
6) jie užsiima savarankiška ekonomine veikla, kurios tikslas – tenkinti asmenų, namų ūkių ar šeimų
poreikius. Todėl sakoma, kad socialinės ekonomikos organizacijos – tai žmonių, o ne kapitalo
organizacijos. Jos veikloje naudoja kapitalą ir kitus nepiniginius išteklius, tačiau dirba ne dėl kapitalo;
7) tai – demokratinės organizacijos. Išskyrus kai kurias savanorių organizacijas, kurios teikia ne
rinkos paslaugas namų ūkiams, socialinės ekonomikos pirminio lygmens arba pirmosios pakopos
organizacijos sprendimus paprastai priima vadovaudamosi principu „vienam asmeniui vienas
balsas“ nepriklausomai nuo narių kapitalo įnašų ar mokesčių. Sprendimų priėmimo procesai jose
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visada yra demokratiniai ir dalyvaujamieji. Kitų lygmenų organizacijos taip pat yra demokratinės.
Tokios organizacijos nariai turi pagrindinę arba išimtinę galią priimti sprendimus.
2011 m. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikė bendrosios rinkos aktą: dvylika svertų augimui skatinti
ir pasitikėjimui stiprinti „Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“19, kuriame pasiūlė veiksmų planą
vidaus rinkos augimui. Komisijos komunikatas teigia, kad jo įgyvendinimas suteiktų unikalią galimybę
bendrosios rinkos visam potencialui atsiskleisti, leidžiant piliečiams vėl tapti bendros erdvės, kurioje jie
gyvena, šeimininkais, ir suteikiant daugiau galimybių viešiesiems ir privatiesiems subjektams sėkmingai
įgyvendinti iniciatyvas. Šiame veiksmų plane siūlomos priemonės socialiniam verslumui: teisės aktai, kuriais
sukuriama Europos sistema, skirta socialiai atsakingiems investiciniams fondams, kuria būtų sustiprintas
nacionalinių iniciatyvų poveikis, šiems fondams atveriant bendrosios rinkos teikiamas galimybes (atsivertų
investavimo galimybės ir atsirastų investuotojų iš visų valstybių narių).
Spartėjantys globalizacijos procesai skatina standartizuotas apybraižas, kurios tam tikras sritis
sujungtų bendram tikslui. Vaiko gerovė ir socialinė ekonomika glaudžiai susijusios, tačiau tam tikras
standartizuotas modelis globalizacijoje ne visada yra lemiamas, turima atsižvelgti į kultūrą ir individą.
Remiantis Huntingtonu, prognozuojamas civilizacijų konfliktas, alternatyvi globalizacijos teorijos
srovė pripažįsta didėjančią ekonominę pasaulio šalių tarpusavio priklausomybę, bet neigia jų kultūrų
konvergenciją.
Socialinė ekonomika neturi politinių ar geografinių ribų: ji nesusijusi su konkrečia politine santvarka
ir nėra apribota konkrečios geografinės teritorijos. Priešingai, socialinė ekonomika yra pragmatiškas
atsakymas į globalius ekonominius ir socialinius iššūkius. Ji padeda ne tik iš naujo paskatinti pozityvų
ir aktyvų pilietiškumą vietiniu, valstybiniu ir tarptautiniu mastu, bet ir prisideda prie naujos valstybės,
rinkos ir visuomenės santykių sampratos. Socialinė ekonomika apima visas neprivačias, nevalstybines ir
pelno nesiekiančias organizacijas ir įmones, teikiančias paslaugas ir gaminančias prekes (t. y. vykdančias
ekonominę veiklą). Jai priskiriamos ir visiškai naujos iniciatyvos, tokios kaip pelno nesiekiančios atliekų
perdirbimo verslo įmonės (kurių daugybė įsteigta Kanadoje), tėvų ar nevyriausybinių organizacijų valdomi
dienos centrai, darbuotojams ir vartotojams priklausantys kooperatyvai, įmonės, siūlančios darbą
socialinės rizikos asmenims, bendruomenių radijai, bendruomeniniai socialiniai turizmo, ekologiniai
projektai, kooperatyvai ir pelno nesiekiantys būstai bei tūkstančiai kitų iniciatyvų.
Dar labiau socialinę ekonomiką vertinama Kanadoje, Kvebeko provincijoje. Šiai sąvokai atsirasti
turėjo įtakos naujos tarptautinės tendencijos, kilusios Europoje, Lotynų Amerikoje ir Afrikoje. Socialinė
ekonomika Kvebeko provincijoje egzistuoja jau daugiau kaip šimtą metų, tačiau į viešą politinę diskusiją
ji buvo įtraukta tik 1996-aisiais. 2004 m. socialinės ekonomikos klausimai jau buvo ir federalinės valdžios
darbotvarkėje (Kvieskienė. Kvieska 2012).
Pirmasis federalinės vyriausybės įsipareigojimas socialinei ekonomikai pirmiausia atsispindėjo
kitų metų biudžete. Vyriausybė dvejiems metams numatė skirti 17 mln. dolerių, kad būtų sukurta veiklos
infrastruktūra, 100 mln. dolerių atseikėjo ilgalaikio investicinio kapitalo fondams įkurti ir 15 mln. dolerių per
penkerius metus – bendriems bendruomenės ir universitetų tyrimams, susijusiems su socialine ekonomika.
Valdžia vis dažniau susiduria ir su smulkaus ar labai smulkaus verslo, ir su profsąjungų ginamų darbuotojų
interesų grupių pasiūlymais, kuriuos sudėtinga priimti. Anksčiau interesų grupės bandė minėtas problemas
19. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų
komitetui. Bendrosios rinkos aktas. 2014-04-13 [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą:: <http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:LT:PDF>.
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spręsti įvairiais kovos metodais, emocinėmis manipuliacijomis, bet geresnio būdo už taikią diskusiją prie
apskritojo stalo renkant geriausius visuomenės grupių interesus atitinkančius pasiūlymus nerado.20
Kanados vyriausybė įsteigė nacionalinį „Socialinės ekonomikos apvalųjį stalą“, prie kurio pakvietė
Kanados pilietinės visuomenės lyderius. Be to, įvairūs partneriai iš skirtingų vyriausybės departamentų
taip pat sutelkė jėgas, kad įgyvendintų šią iniciatyvą. Norint integruoti socialinę ekonomiką į viešąją
politiką, kilo daugybė iššūkių. Pirmiausia reikėjo susitarti dėl bendro apibrėžimo. Šis iššūkis kartu atrodo
ir paprastas, ir sudėtingas. Kvebeko provincijoje priimtas socialinės ekonomikos apibrėžimas atspindi
sektoriaus įvairiapusiškumą ir jo bendrus tikslus. Juo remiantis, socialinės ekonomikos organizacija:
1. siekia tarnauti savo nariams, nesiekia pelno;
2. yra nepriklausoma nuo valstybės;
3. savo steigimo dokumentuose ir elgesio kodekse numato demokratišką sprendimų priėmimo
tvarką, kuri reikalauja, kad dalyvautų ir paslaugų naudotojai, ir darbuotojai;
4. skirstant pajamas ir pelną, prioritetu kelia žmogų ir darbą, o ne kapitalą;
5. savo veikloje vadovaujasi dalyvavimo, įsipareigojimo, individualios ir kolektyvinės
atsakomybės principais.
Šis apibrėžimas atsirado iš vadinamos „naujosios“ socialinės ekonomikos, kuri susiformavo prieš
trisdešimt metų. Dinamiškos socialinės verslininkystės plėtra įgavo pagreitį, kai pilietinė visuomenė
ėmė vis aktyviau dalyvauti vietiniame ir regioniniame šalies gyvenime. Per pastaruosius dvidešimt metų
nevyriausybinių organizacijų įtaka ir ekonominis pajėgumas didėja visame pasaulyje. Piliečių grupės,
bendruomenės aktyvistai, aplinkosaugos grupės, moterų organizacijos ir grupės kovai su skurdu ir kitomis
socialinėmis problemomis savarankiškai ėmėsi ekonominių sprendimų, susijusių su socioekologiniais
poreikiais. Iš atsakingų ir susivienijusių bendriems tikslams piliečių pradėjo formuotis socialinės
verslininkystės pavyzdžiai, o tai buvo logiškas žingsnis į socialinės partnerystės augimą ir socialinę
ekonomiką.
Kanadoje socialinė ekonomika yra susijusi su veikla konkrečiai apibrėžtose srityse, tokiose kaip
bendruomenės ekonominis vystymasis. Skatinant bendruomenės ekonominį vystymąsi Kanadoje siekiama
gerinti visuomenės narių ir individų, esančių socialinės rizikos grupėje, socialinį ir ekonominį vystymąsi.
Kvebeko provincijoje neskaičiuojant institucionalizuotų judėjimų socialinė ekonomika apima daugiau kaip
10 000 kolektyvinių įmonių, bendruomeninių ir organizacijų, kuriose dirba daugiau kaip 100 000 darbuotojų
ir kurių apyvarta viršija 4,3 mlrd. dolerių per metus. Kvebeko socialinės ekonomikos vystymas išpopuliarino
šią sritį visame pasaulyje. Šalys gali pasisemti gerosios praktikos iš Kanadoje veikiančių organizacijų.
Vietos ekspertai veda seminarus ir mokymus visame pasaulyje, dalydamiesi gerąja patirtimi
bei skatindami veiklos vykdymą. Būtina pastebėti, kad prie šios srities vystymo Kvebeke daug prisidėjo
Vyriausybė. Norint pasiekti lūžio tašką šios srities plėtrai šalyse reikalingas ir struktūrinis finansavimas,
ir valstybės viešojo sektoriaus pastangos. Įtraukdama socialinę ekonomiką į politinį ir ekonominį procesą,
valstybė gali pasinaudoti jos pranašumais ir taip ne tik sustiprinti tikrą demokratiją, bet ir apskritai
sėkmingiau vykdyti ekonominę politiką dėl kelių priežasčių:
a) socialinė ekonomika yra artimesnė socialinėms problemoms ir yra sukaupusi daugiau žinių apie
socialines problemas, poreikius ir galimus sprendimus; įtraukus socialinę ekonomiką į ekonominės
politikos planavimo procesą, būtų lengviau pasirinkti teisingus tikslus ir priemones;
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20. Projekto „Socialinė partnerystė per neformalų bendravimą, kultūrą ir sportą“ renginio – apskritojo stalo — Klaipėdos apskrityje
protokolas [interaktyvus]; [žiūrėta 2013 m. gruodžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://sp.lvdk.eu/index.php?option=com_
content&task=view&id=95&Itemid=86>.

b) socialinė ekonomika, priešingai nei įprasta ekonomika, skiria daugiau dėmesio visuomenės
interesams ir poreikiams, geba greičiau atpažinti naujus socialinius poreikius, problemas ir iškart
imtis jų sprendimo. Tokia pažangi veikla gali būti naudinga valstybei;
c) socialinė ekonomika, būdama iš esmės privatus ir socialinėms problemoms dėmesingesnis sektorius,
gali papildyti valstybės priemones dėl įvairių priežasčių esant ribotoms valstybės galimybėms;
d) socialinė ekonomika skatina visuomenės dalyvavimą ir atsakomybę; be to, įtraukiant visuomenę
į politinius ir ekonominius procesus pasiekiamas didesnis pritarimas ekonominės politikos
priemonėms, nes prie tokių priemonių rengimo ir įgyvendinimo prisidedančios šalys jas priima kaip
savas; taip valstybė gali sutelkti daugiau išteklių, atsirasti naujų galimybių veiksmingomis politikos
priemonėmis atgaivinti paklausą atviroje ekonomikoje, ypač kai šios priemonės taikomos vietos
lygmeniu, daugiausia dėmesio skiriant bendruomenės paslaugoms;
e) valstybės bendradarbiavimas su socialinės ekonomikos sektoriumi, turint omenyje tai, kaip šiame
sektoriuje skiriami ir paskirstomi ištekliai, gali suteikti valstybei tikrumo, kad įvairioms politikos, ypač
socialinės politikos, priemonėms skiriamos viešosios lėšos nebus nukreiptos kitur ar pasisavintos
privatiems interesams tenkinti (Vienney 1994).
Turbūt vienas iš labiausiai pastebimų ir svarbiausių socialinės ekonomikos vaidmenų Europoje yra
jos pastangos didinti socialinę įtrauktį tuo metu, kai didėja atskirtis.
2 lentelė. Socialinės ekonomikos sampratos
Autorius

Socialinės ekonomikos apibrėžtis

1.

NICDA/CDS, 1999

Sritis, apimanti daug veiklų, kurios padeda kurti
galimybes vietos bendruomenėms įsitraukti į visus
vietinės ekonomikos atsinaujinimo ir darbo vietų kūrimo
procesus, pradedant pagrindinių poreikių nustatymu,
baigiant iniciatyvų, projektų įgyvendinimu. Šis sektorius
apima pagalbos sau ir bendradarbiavimo judėjimų
ekonominį potencialą ir veiklas. Socialinė ekonomika
apima: kooperatyvus, pagalbos sau projektus, kredito
unijas, gyvenamųjų namų asociacijas, partnerystes, vietos
bendruomenių įmones ir verslus. Socialinė ekonomika yra
greičiausiai augantis sektorius Europoje ir šis kontekstas
yra geras pamatas naujoms įmonėms kurti.

2.

Real Utopias II 2009, p.1

Nevyriausybinis sektorius.

3.

Real Utopias II, 2009, p.2

Nevyriausybinės ir ne rinkos įmonės (angl. non-sale and
non-market enterprises).
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4.

Neamtan 2002, p. 1; 2005,
p. 71–76

Socialinė ekonomika siekia tarnauti savo bendruomenės nariams,
o ne tik paprastai siekti finansinio pelno; socialinės ekonomikos
verslas yra nepriklausomas nuo Valstybės; organizacijų statute,
steigimo dokumentuose ar elgesio kodekse yra pažymimas/
apibrėžiamas demokratinis sprendimų priėmimo procesas,
kuris reiškia aiškų vartotojų ir darbuotojų dalyvavimą; dalijant
pajamas ir pelną į prioritetinę vietą išskiriami žmonės ir darbas,
o ne kapitalas; socialinės ekonomikos veikla yra paremta
dalyvavimo, įgalinimo ir asmeninės, bendros atsakomybės
principais.

5.

Wright, 2009, sk. 7, p. 2-3

Socialinė veikla, kuri tiesiogiai vykdoma ir kontroliuojama per
kelių socialinės galios (angl. Social power) formų vykdymą;
socialinė jėga paremta gebėjimais organizuoti žmones įvairių
rūšių kolektyvinėms veikloms ir yra įsišaknijusi pilietinės
visuomenės savanorystės asociacijose; socialinė ekonomika
apima produktų ir paslaugų gamybą ir paskirstymą – ekonominę
veiklą – kuriamą per minėtos socialinės jėgos naudojimą.

6.

The Social Economy in
Canada: Microfinance, 2009

Socialinė ekonomika apima tokius verslus ir organizacijas,
kurie, naudodami verslo įrankius ir tam tikrus verslo metodus ne
pelno siekiančiais tikslais, siekia suteikti socialines, kultūrines,
ekonomines ir sveikatos paslaugas bendruomenėms, kurioms
to reikia. Socialinė ekonomika apibūdinama kaip kooperaciniai
verslai, paremti bendruomeniniais solidarumo principais,
kurie padeda patenkinti naujai kylančius poreikius socialinių
ir sveikatos paslaugų srityje, paprastai bendruomenės ar
regioniniu lygmeniu.

Shwettmann, 17th Gender
is my Agenda Campaign
(GIMAC) Meeting, 201121

Socialinė ekonomika yra kaip tiltas a) sujungsiantis formalią ir
neformalią ekonomiką: socialinės ekonomikos organizacijos,
tos, kurios oficialiai pripažintos ir oficialiai įregistruotos,
dažniausiai priskiriamos formaliajam sektoriui, tačiau jų nariai
taip pat gali priklausyti ir neformaliajam sektoriui; b) suburiantis
miesto ar kaimo bendruomenę: socialinės ekonomikos
institucijos gali atverti rinkas, suteikti finansinio tarpininkavimo
paslaugas, padėti viešųjų pirkimų klausimais, sisteminti rinkos
informaciją ir kt. Socialinės ekonomikos organizacijos yra
vietinės iš prigimties, bet turi galimybę susisiekti su pasaulinėmis
organizacijomis; c) derintis socialinius ir ekonominius santykius:
socialinės ekonomikos institucijų prigimtis yra dvilypė – jų
finansiniai ir ekonominiai interesai visada subalansuojami
su socialiniais ir visuomeniniais interesais; d) susiejantys
darbuotojai, darbdavius ir pilietinę visuomenę.
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Lietuvoje, kaip ir kitose Vidurio ir Rytų Europos valstybėse, suprantama ilgalaikės socialinės ekonomikos
strategijos būtinybė, kuri užtikrintų visuomenės, gebančios reaguoti ir siūlyti adekvačius sprendimus
šiuolaikinio pasaulio aktualijoms, kūrimąsi. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės įtraukties
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21. SCHWETTMANN, J. The Social Economy: a bridge between Formality and Informality in Africa. A Contribution to the 17th
pre-summit GIMAC Meeting Addis Ababa [interaktyvus], 26 January, 2011 [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą:
<http://www.fasngo.org/assets/files/17%20GIMAC%20PreSummit/The%20Social%20Economy%20and%20informal%20economy%2026%20January%202011%20ILO%202.pdf>.

didinimo 2014–2020 m. veiksmų plane numatoma atsižvelgti į EK rekomendacijas, komunikatus, stiprinti
socialinės ekonomikos sritis bei ketinama daugiau dėmesio skirti vaiko gerovės kūrimui per paslaugų vaikui ir
šeimai gerinimą, individualizuoto bei kompleksinio požiūrių adaptavimą ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo
užtikrinimą. Lietuvos 2030 m. strategijoje, kuri ruošta kartu su valstybinėmis insitucijomis bei socialiniais
partneriais, numatyta mažinti socialinę atskirtį kuriant ir įgyvendinant skurdo mažinimo programas bei
koncentruojantis į šeimos aplinkos problemų sprendimą, Lietuvos vaikų, kurie jaučiasi nelaimingiausi
Europoje, asmenybės ugdymą. Be valstybinių strateginių pokyčių, atsiranda ir įvairių socialinių iniciatyvų,
skirtų vaikų gerovei gerinti: kampanija „Šalis be vaikų namų“ ir kt.
2013 m. spalio mėn. LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė patvirtino Socialinės įtraukties
didinimo 2014–2020 m. veiksmų planą22 (toliau – Įtraukties didinimo veiksmų planas), kurio paskirtis
– konsoliduojant socialinius partnerius, suinteresuotus asmenis ir socialines grupes, 2014–2020 m.
laikotarpiu didinti gyventojų gerovę ir socialinę įtrauktį, mažinant skurdą ir socialinius bei ekonominius
skirtumus tarp gyventojų, užtikrinant visiems lygias galimybes. Veiksmų plane numatyta mažinti socialinių
paslaugų prieinamumo skirtumus skirtingose savivaldybėse, pagerinti socialinių paslaugų kokybę, diegti
naujas socialines paslaugas, pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų
paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams, plėsti bendruomenėse teikiamų socialinių
paslaugų tinklą. Be to, numatyta siekti kompleksinių paslaugų (tokių kaip dienos centrai, laikino atokvėpio
paslaugos, integralios socialines paslaugos namuose ir pan.) vaikams, neįgaliesiems ir kitiems asmenims,
kuriems reikalinga priežiūra. Tokiu būdu Lietuva artėja prie tarptautinių standartų vaikų gerovės užtikrinimo
srityje bei NVO, viešųjų ir privačių partnerysčių bendradarbiavimo srityje.
Įtraukties didinimo veiksmų planas rengiamas atsižvelgiant į ES strateginių dokumentų nuostatas:
1. 2010 m. kovo 3 d. Europos Komisijos komunikate (KOM(2010)2020) „Europa 2020: pažangaus,
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ pristatant prioritetą „Integracinis ekonomikos augimas“
įtvirtintą nuostatą dėl būtinų pastangų mažinant skurdą, socialinę atskirtį ir sveikatos netolygumus,
pabrėžiančią, jog itin svarbu sustabdyti skurdo perdavimą iš kartos į kartą ir užtikrinti visiems
vienodas galimybes, tinkamą darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą bei skatinti tėvų dalyvavimą
darbo rinkoje;
2. 2013 m. vasario 20 d. Europos Komisijos rekomendaciją (2013/112/ES) „Investicijos į vaikus.
Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties“ (OL 2013 L 59, p. 5);
3. 2010 m. gruodžio 16 d. Europos Komisijos komunikatą (KOM (2010) 758) „Europos kovos su skurdu
ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji programa“;
4. 2008 m. spalio 3 d. Europos Komisijos rekomendaciją (2008/867/EB) ,,Dėl iš darbo rinkos
išstumtų asmenų aktyvios įtraukties“ (OL 2008 L 307, p. 11);
5. 2010 m. lapkričio 15 d. Europos Komisijos komunikatą (KOM (2010) 636) „2010–2020 m. Europos
strategija dėl negalios. Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“, kuriame numatyta, kad ES šalys
narės turėtų skatinti didesnį neįgaliųjų savarankiškumą ir vykdyti deinstitucionalizaciją;
6. 2013 m. vasario 20 d. Europos Komisijos Socialinių investicijų teisės aktų rinkinio nuostatas dėl:
• veiksmingesnių išlaidų siekiant užtikrinti tinkamą ir tvarią socialinę apsaugą (supaprastinant
išmokų ir paslaugų administravimą, tikslingiau jas skirstant);
• investavimo į įgūdžius ir gebėjimus per visą žmogaus gyvenimą (investuojant į vaikų priežiūrą,
švietimą, sveikatos priežiūrą, mokymą, reabilitaciją integruojant paslaugas, piniginę paramą
22. Remtasi LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikta informacija. [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.].Prieiga per
internetą: <www.socmin.lt/index.php?-1324636839>.
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ir pagalbą visais kritiniais gyvenimo momentais);
• užtikrinimo, kad socialinės apsaugos sistemos tenkintų žmonių poreikius tada, kada jų reikia
(investuoti kuo anksčiau, kad vėliau būtų išvengta sunkumų, todėl svarbu investuoti į vaikus
ir jaunimą);
7. 2011 m. balandžio 5 d. ES Komisijos komunikatą (KOM (2011) 173) „Dėl ES Romų nacionalinių
strategijų plano iki 2020“.
Lietuvos edukologijos universiteto buvęs Socialinės komunikacijos institutas, dabar Socialinės
edukacijos fakultetas, kartu su Nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija, verslininkais,
nevyriausybinių organizacijų ir valdžios atstovais, politikais, dalydamiesi savo ir užsienio šalių patirtimi
2009 m. organizuotoje konferencijoje „Socialinė ekonomika ir socialinės inovacijos. Sėkmės istorijos ir
galimybės“23, ieškojo sisteminių sprendimų, kaip krizės metu išsaugoti šalies socialinę gerovę. Jie taip
pat nagrinėjo ir socialinės ekonomikos fenomeną. Socialinės ekonomikos pagrindinis kūrėjas yra trečiasis
sektorius. Konferencijos organizatoriai aptarė kanadietės Nancy Neamtan24 pranešimą apie socialinę
ekonomiką ir jos privalumus. Kaip jau minėta, socialinės ekonomikos sąvoka atsirado Kvebeko provincijoje,
Kanadoje, o tam įtakos turėjo naujos tarptautinės tendencijos, kilusios Europoje, Lotynų Amerikoje ir
Afrikoje.
Taigi, socialine ekonomika grįstos viešojo, privataus ir NVO sektorių bendradarbiavimo strategijos
yra aktyviai plėtojamos Šiaurės Amerijoje (Kanadoje) bei skatinamos ES šalyse EK rekomendacijomis bei
komunikatais. Lietuvoje randasi ir viešojo, privataus ir NVO sektorių bendradarbiavimo perspektyvos, grįstos
socialine ekonomika ir skirtos vaiko gerovei užtikrinti, tačiau jos dar nėra pakankamai ir tolygiai išplėtotos
nacionaliniu lygiu skirtinguose regionuose ir savivaldybėse.

2.1.1. Socialinio kapitalo reikšmė viešojo, privataus ir NVO sektorių socialinei
partnerystei vaiko gerovės srityje
Aktualizuojant socialinę ekonomiką, svarbu pabrėžti viešojo, privataus ir NVO sektorių
bendradarbiavimu kuriamo socialinio kapitalo reikšmę, kuris pasireiškia tokiomis socialinių partnerių
ypatybėmis kaip pasitikėjimas, norminiai susitarimų aktai ir bendri tikslai, kurie didina visuomenės
produktyvumą ir lengvina koordinuotus veiksmus bei kartu priimamus sprendimus.25 Juolab moksliniai
tyrimai pabrėžia socialinio kapitalo ir ekonominių veiklos rezultatų sąsajas ir svarbą.
Visuomenės struktūra yra socialinė erdvė, kurioje gyvuoja individų, socialinių grupių ryšiai, reiškiasi
jų tapatumas. Socialiniai ryšiai su kitais individais bei šių ryšių stiprumas turi didelę reikšmę žmogaus
raidai, jo visaverčiam funkcionavimui visuomenėje. Šiuolaikinei socialinio kapitalo sampratai didžiausios
įtakos turėjo devintame ir dešimtame XX a. dešimtmetyje paskelbti prancūzų sociologo P. Bourdieu, JAV
ekonomisto ir sociologo J. Colemano, o ypač amžių sandūroje ir jau XXI a. pasirodę ir bestseleriais tapę
R. Putnamo darbai: „Kad demokratija veiktų“ (2001) 26, „Žaisti boulingą pavieniui“ (1995)27, „Geriau drauge“

26

23. Policy Options [interaktyvus], 2009, rugsėjo mėn. [žiūrėta 2014 m. sausio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.irpp.org/
en/po/employment-insurance/>.
24. NEAMTAM, N., The Social Economy: Finding a Way between the Market and the State [interaktyvus]. Policy Options, JulyAugust, 2005[žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ssc.wisc.edu/~wright/ERU_files/Neamtan2005_
PolicyOptions.pdf>.
25. Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimti sprendimai. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1098/2008/
EB [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriSe rv/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2008:298:0020:0029:LT:PDF>.
26. PUTNAM, R. Kad demokratija veiktų: Pilietinės tradicijos šiuolaikinėje Italijoje. Vilnius: Margi raštai, 2001.
27. PUTNAM, R. Bowling Alone: America‘s Declining Social Capital [interaktyvus]. Journal of Democracy. January 1995 [žiūrėta
2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://archive.realtor.org/sites/default/files/BowlingAlone.pdf>.

(2003)28 ir kiti. Socialinio kapitalo sąvoka turi gilias šaknis sociologijos, ekonomikos, istorijos bei politinių
mokslų disciplinose. Jis yra susijęs su sociologijos klasikais, tokiais kaip E. Durkheimas, G. Simmelis, K.
Marxas ir M. Weberis, bei teorijomis, pavyzdžiui, socialinių mainų teorija ir psichologinės sutarties teorija.
L. J. Hanifan (1916)29 pirmą kartą XX a. pr. suformuluotoje socialinio kapitalo sąvokoje akcentuoja
bendruomenės gerovę, kuri pasiekiama per socialinį pavienių asmenų ir šeimų, sudarančių socialinį
vienetą, bendravimą. P. Bourdieu (1986) 30 ir J. Colemanas (1988) 31 sutelkia savo dėmesį į socialinį
kapitalą kaip socialinių struktūrų išteklius, kurie palengvina individo ir bendruomenės veiksmus, atitinka
bendrus tikslus.32 P. Bourdieu socialinį kapitalą apibrėžia kaip „visus faktinius ir virtualius išteklius, kurie
atitenka individui arba grupei, priklausantiems daugiau ar mažiau institucionalizuotų tarpusavio pažinimo
ir pripažinimo santykių tinklui“.33 P. Bourdieu (1986) 34 socialinį kapitalą apibrėžia individo lygmenyje, o
bendruomenė ir kolektyviniai vienetai kaip analizės atskaitos sistema jam nerūpi. Galima formuluoti net
griežčiau – jis kolektyvinių vienetų nelaiko pirminės mokslinės analizės objektais. P. Bourdieu (1986),
viena vertus, išskiria socialinius tinklus, kuriuose individas dalyvauja ir iš kurių kyla (ar randasi) socialinis
kapitalas, o kita vertus, jis kalba apie tų socialinių santykių padarinius, rezultatus. Kitaip tariant, socialinis
tinklas nelaikomas paprastu, mechaniškai atsirandančiu bet kurių socialinių santykių ir visuomeninių
ryšių produktu, nes gali būti ir tokių socialinių tinklų, kurie, nors ir yra labai tankūs, vis dėlto negeba telkti
jokių reikšmingų išteklių ir generuoti galios. Turėdami mintyse P. Bourdieu (1986) įžvalgas, nesunkiai
suprantame, kad ne socialiniai ryšiai, jų tankis kuria ir atgamina (reprodukuoja) kai kurių teritorinių grupių
(bendruomenių) turtingumą, o atvirkščiai – jų izoliacija. Ne ryšiai ir „tiltai“ patys savaime daro žmones
turtingesnius arba skurdesnius. Svarbus klausimas: kas valdo tuos socialinius santykius arba ryšius (ar
jų nebuvimą). Taigi, siekiant pagerinti bendruomenės arba socialinės grupės padėtį visuomenėje, reikia
keisti pačius ją ir joje veikiančius valdžios/galios santykius, o ne joje esančių socialinių ryšių lygį, tankį ar
intensyvumą.35
J. Colemanas (2013) į socialinį kapitalą pažvelgia iš abiejų sociologijos ir ekonomikos pozicijų, tad
jo apibrėžime socialinis kapitalas yra apibrėžiamas pagal jo funkcijas. Tai ne vienas subjektas, bet subjektų,
turinčių dvi bendras charakteristikas, įvairovė: visi jie susideda iš tam tikrų socialinės struktūros aspektų ir
jie palengvina tam tikrus veiksmus, dalyvių ar asmenų, ar bendrų veikėjų struktūros viduje.36 R. Tijūnaitienė

28. PUTNAM, R.; ir FELDSTEIN, L. M., Better Together: Restoring the American Community. New York: Simon &Schuster, 2003
29. HANIFAN, L. J. The rural school community centre [interaktyvus], Annals of the American Academy of Political and Social
Science, 1916, 67: 130–138 [žiūrėta 2014 m. sausio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.1177/000271621606700118>.
30. BOURDIEU, P. The Forms of Capital. In RICHARDSON, J. (Ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education.
New York, Greenwood, 1986.
31. COLEMAN, J. S. Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology [interaktyvus], 1988,
vol. 94 [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://courseweb.lis.illinois.edu/~katewill/for-china/readings/
coleman%201988%20social%20capital.pdf>.
32. VEGA, A.; FIRESTONE, J.; ir HARRIS, R. „Bowling Alone” in San Antonio, Texas: Trust and Social Networks as Social Capital
[interaktyvus]. Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, Philadelphia, PA, Aug 12 2005
[žiūrėta 2014 m. liepos 5 d.]. Prieiga per internetą: <www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/1/9/4/7/
pages19471/p19471-5.php>.
33. BOURDIEU, P.; ir WACQUANT, J. D. Įvadas į refleksyviąją sociologiją. Vilnius, 2003, p. 156.
34. BOURDIEU, P. The Social Space and the Genesis of Groups [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m. sausio 5 d.]. 1985. Prieiga per
internetą: <http://www.sociology.uiowa.edu/nsfworkshop/JournalArticleResources/Bourdieu_SocialSpace_1985.pdf>.
35. DE FILIPPIS, J, The Myth of Social Capital in Community development [interaktyvus]. Housing policy debate, 2001, vol. 12,
issue 4. Prieiga per internetą [žiūrėta 2013 m. gruodžio 15 d.]: <http://www.urbancentre.utoronto.ca/pdfs/elibrary/DeFilippis_
Myth-of-Social-C.pdf>.
36. CLARIDGE, T. A Comprehensive Resource on Social Capital and Its Research. MA thesis [interaktyvus]; [žiūrėta 2013 m.
gruodžio 15 d.]. 2004. Prieiga per internetą: <www.socialcapitalresearch.com/wp-content/uploads/2013/01/Social-Capital-andNRM.pdf>.
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(2008)37 teigia, kad socialinis kapitalas susiformuoja tada, kai sukuriamos sąlygos susibūrusiems tinklams
kontroliuoti kapitalo srautus ir galios procesus. S. Marginson (2004)38 teigia, kad nauda, kuri gaunama dėl
narystės žmonių grupėje, tampa solidarumo pagrindu. Akivaizdus to įrodymas – tikslingas išskirtinių klubų
organizavimas siekiant sukoncentruoti socialinį kapitalą ir gauti iš to visapusę naudą dėl susidarančio
multiplikatoriaus efekto. Be to, taip užsitikrinama narystės teikiama ir materialinė nauda – įvairių rūšių
paslaugos, gaunamos dėl naudingų ryšių, ir netiesioginė nauda, pavyzdžiui, dėl sąsajų su reta, prestižine
grupe.39 Bet koks savaime susikūręs socialinis tinklas nelaikomas gebančiu telkti reikšmingus išteklius ir
generuoti galią.
Labiausiai socialinio kapitalo sąvoką išpopuliarino amerikietis R. Putnamas. Anot R. Putnamo
40
(2000) , socialinis kapitalas – tai ryšiai tarp individų, socialiniai tinklai ir iš jų kylančios abipusiškumo (angl.
reciprocity) ir patikimumo (angl. trustworthiness) normos.41 Socialinis kapitalas apima ryšius, santykius,
vertybes, organizacijas, kurie daro įtaką žmonių bendravimui ir susitelkimui.42 Pirmasis ir svarbiausias
koncepcijos formavimo skirtumas, kuris vyksta tarp šių socialinio kapitalo versijų, yra tai, kad R. Putnamas
mato tai kaip bendruomenės atributą su nauda visiems nariams, o kiti mato socialinį kapitalą kaip turtą,
kuris susikaupia asmenims per atributus, tokius kaip ryšių stiprumas, tinklo pozicija ir turimus išteklius
(socialiniai ryšiai ir pan.). Sutapimas tarp šių sąvokų yra tas, kad normos ir lūkesčiai tarp žmonių yra
socialinio kapitalo medžiaga.43
F. Fukuyama (2001)44 pabrėžia, kad visos socialinį kapitalą turinčios grupės spinduliuoja tam
tikru pasitikėjimu, t. y. tame suburtame asmenų rate geranoriškas bendradarbiavimas yra tapęs norma.
Pasitikėjimas sudaro prielaidas didinti grupės ar organizacijos veiklos veiksmingumą. Be to, šis autorius
pabrėžė ekonominį socialinio kapitalo aspektą – socialinio kapitalo naudojimas leidžia sumažinti su
formaliais koordinavimo mechanizmais susijusių sandorių sąnaudas.
M. Acevedo (2007)45 akcentuoja socialinį kapitalą kaip socialinės sanglaudos priemonę, kuri
ypač svarbi visos žmonijos vystymuisi. Dalyvavimu, pasitikėjimu, solidarumu pagrįstas supratimas,
įsipareigojimai yra būtini siekiant gero valstybės valdymo bei pilietiškumo.
Galima teigti, kad socialinis kapitalas yra visuma pasitikėjimu grįstų ryšių ir bendrų vertybių, sukurtų
ir naudojamų kolektyvinėms ar individualioms problemoms spręsti. Jis atspindi kultūrines, normatyvines,
struktūrines ir institucines įvairaus dydžio žmonių grupių tarpusavio sąveikas. Socialinis kapitalas taip pat
37

TIJŪNAITIENĖ, R. Socialinio kapitalo konceptas: dalyvavimo konceptas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos,
2008, 10(1): 186–192.

38
MARGINSON, S. Bourdieu’s notion of social capital [interaktyvus]. Monash University, Australia,
2004 [žiūrėta 2014 m. sausio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.monash.edu.au/ >.

28

39. BIGGART, N. W. (Ed.). Readings in Economic Sociology. Copyright Blackwell Publishers Ltd, Malden, Massachusetts, USA,
2002, p.286.
40. PUTNAM, R. D. Bowling alone: the Collapse and Revival of American Community. New York, NY: Simon & Schuster. 2000, p.
19.
41. Ten pat.
42. ROMAN, C. G.; ir. MOORE, G. E. Measuring Local Institutions and Organizations: The Role of Community Institutional Capacity
in Social Capital. Urban Institute Justice Policy Center, 2004.
43. TUFEKCI, Z. Gender, Social Capital And Social Network(ing) Sites: Women Bonding, Men Searching [interaktyvus]. Paper
presented at the annual meeting of the American Sociological Association Annual Meeting, Boston, MA, Jul 31 2008 [žiūrėta 2014
m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/2/4/2/6/9/pages242696/
p242696-3.php>.
44. FUKUYAMA, F. Social capital, civil society and development [interaktyvus]. Third World Quarterly. 2001[žiūrėta 2014 m.sausio
5 d.]. Prieiga per internetą: <http://intranet.catie.ac.cr/intranet/posgrado/Met%20Cual%20Inv%20accion/2008/Semana%206/
Fukuyama.pdf>.
45. ACEVEDO, M. Network Capital: an Expression of Social Capital in the Network Society [interaktyvus]. The Journal of
Community Informatics, 2007, vol. 3, no. 2 [žiūrėta 2012 m. sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://ci-journal.net/index.php/
ciej/article/view/267/317>.

apibūdina galimą šių sąveikų įtaką individualioms iniciatyvoms ir elgesiui bei jų sukeltus ekonominius,
politinius ir kitus pokyčius.46
3 lentelė. Socialinio kapitalo apibrėžimų įvairovė
Autorius

Socialinio kapitalo apibrėžimas

L. J. Hanifan
(1916)

Apčiuopiamos materijos, kurios svarbios kasdieniame žmogaus gyvenime:
gera valia, draugystė, simpatija ir socialinis bendravimas tarp asmenų ir šeimų,
sudarančių socialinį vienetą. Jeigu asmuo palaiko ryšį su kaimynais, o šie –
su kitais kaimynais, tai bus socialinio kapitalo kaupimas, kuris gali patenkinti
asmens socialinius poreikius ir skleisti socialinį potencialą, pakankamą visos
bendruomenės gyvenimo sąlygoms pagerinti.

P. Bourdieu
(1986)

Visuma esamų ir potencialių išteklių, siejamų su tvirtu institucionalizuotų
tarpusavio pažinimo ar pripažinimo santykių tinklu.

Pasaulio
bankas
(1996)

Tai normos ir tinklai, kurie skatina kolektyvinę veiklą.

R. Putnamas
(2000)

Ryšiai tarp individų bei iš to kylantys socialiniai tinklai ir abipusiškumo bei
pasitikėjimo normos. Socialinis kapitalas gali būti siejamasis (panašios kilmės,
religijos, rasės, etniškumo, socialinės ir ekonominės klasės asmenys) arba
jungiamasis (skirtingos kilmės ar religijos, rasės, etniškumo ar socialinės ir
ekonominės klasės asmenys).

F. Fukuyama
(2001)

Neformali, socialiniuose ryšiuose įkūnyta norma, kuri skatina bendradarbiavimą
tarp dviejų ar daugiau asmenų.

M. Acevedo
(2007)

Sanglaudos priemonė ir vienas iš visuomenės gerovės rodiklių.

Mokslinės literatūros šaltiniuose išskiriami trys pagrindiniai socialinio kapitalo komponentai:
pasitikėjimas, pilietinio angažuotumo tinklai ir normos bei vertybės – ypatingos savybės įgyvendinant
socialinius projektus vaiko gerovės srityje. Pasitikėjimas yra esminis socialinio kapitalo komponentas.
Bendras veikimas pamažu sukuria tam tikras moralines sankcijas, kurios taikomos pažeidus pasitikėjimą.
Socialinį pasitikėjimą visuomenėje didina valdžios institucijų veiklos viešumas, valdininkų veiklos etika.
Socialinis kapitalas sudaro prielaidas formuotis ir pilietinei visuomenei, kuri savo ruožtu yra žinių
ekonomikos dalyvė ir pokyčių bei inovacijų katalizatorius (Tijūnaitienė 2008).
46. BARTKUS, O. V.; ir DAVIS, J. H. (Eds.). Social Capital – Reaching Out, Reaching. Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2009,
p. 347.
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Dalyvavimas bendruomenių, visuomeninių organizacijų veikloje yra svarbus ir pilietiškumo, moralės
formavimuisi, ir bendradarbiavimo įpročiams susidaryti (Tijūnaitienė 2008). Taigi pilietinio angažuotumo
tinklai yra kitas socialinio kapitalo komponentas, apimantis nevyriausybinių organizacijų sektorių. Kuo šie
tinklai bendruomenėse tankesni, tuo, R. Putnamo (2000) įsitikinimu, didesnė tikimybė, kad jos piliečiai
sugebės veikti bendros naudos labui.
Trečiasis socialinio kapitalo komponentas – normos ir vertybės – apima įvairius viešojo socialinio
gyvenimo aspektus, tokius kaip savitarpio pagalba, socialumas, dalyvavimas, altruizmas. Nagrinėjant
socialinio kapitalo susidarymo būdus, išskirtinis dėmesys skiriamas bendravimui – bendraujant
visuomenėje susiformuoja normos ir tradicijos, kuriomis remdamiesi žmonės buriasi į grupes.47 Tokiose
socialinėse grupėse ir atsiranda minėtas pasitikėjimas – esminis socialinio kapitalo bruožas, skatinantis
veikti net ir tada, kai nėra išsamios informacijos apie partnerių patikimumą. Dalyvavimas įvairių grupių
veiklose, naujų poreikių formavimas tampa svarbiu visuomenės permainų katalizatoriumi. Galima teigti,
kad dalyvavimas įvairiose veiklose lemia ir socialinio kapitalo augimą, be to, socialinio kapitalo „auginimas“
gali padėti kuriant valstybės socialinę politiką, taigi turi įtakos ir vaiko gerovės politikai.
Svarbu pažymėti, kad socialinis kapitalas yra viešoji gėrybė, todėl jis yra prieinamas nepriklausomai
nuo asmens socialinio statuso, pajamų, išsilavinimo ar pan.48 Tačiau socialinis kapitalas nesukuriamas
individualiai, o jo gyvybingumas ir nauda gali padidėti jį intensyviai vartojant.49 Mokslinėje literatūroje
galima išskirti kelias pagrindines kryptis, kuriomis analizuojama socialinio kapitalo svarba bendruomenės
gerovės kūrimui: socialinis kapitalas traktuojamas kaip svarbus socialinės kontrolės50 faktorius.
Pavyzdžiui, bendruomenės, kuriose efektyviai veikia socialinės kontrolės mechanizmai, pasižymi mažesniu
nusikalstamumo lygiu; socialinis kapitalas analizuojamas kaip bendruomenės atgaivinimo, plėtros,
sanglaudos skatinimo faktorius. Kaip ten bebūtų, visais atvejais yra nagrinėjama, kaip individualūs ryšiai,
tinklai, vertybės, kurios kreipia asmenis į bendruomenines veiklas.
Socialinis kapitalas geriausiu atveju gali būti viena iš priemonių ekonominiam saugumui ir raidai
užtikrinti, tačiau ne tikslas savaime arba visuomenės gyvenimo kokybės garantas. Tam, kad esami socialiniai
tinklai ir santykiai gerintų bendruomenių situaciją (ekonominę), reikia leisti, kad tie tinklai galėtų dalyvauti
kapitalo srautų ir galios/valdžios kontrolėje. Bendruomenės gali turėti daug socialinio kapitalo ir didelį
narių pasitikėjimą, tačiau jei joms trūksta valdžios/galios ir ekonominių resursų (kapitalo), kuris iš dalies ir
sudaro galios esmę, tos bendruomenės tebus blankūs ir pretenzingi socialiniai aktoriai, postmoderniškai
skleidžiantys bendruomeniškumo apraiškas. Jei į socialinį kapitalą žvelgsime remdamiesi R. Putnamo
socialinės bendrijos pozicijomis, strateginio sprendimo, kaip visuomeninių organizacijų ir savanoriškos
veiklos pagrindu gerinti ekonominės gerovės augimą ir demokratijos plėtrą, nerasime. Reikia grįžti prie
individualizuoto P. Bourdieu kapitalo sampratos ir įgalinimo veikti idėjų.
Šiandien socialinis kapitalas vertintinas kaip veiksminga priemonė svetimėjančioms ir
nunykstančioms bendruomenėms atgaivinti.51 Kaimynystės, piliečių ir valstybės bendravimas laikytini
abipuse ekonomine ir socialine nauda. Socialinis kapitalas įgauna ypatingą svarbą viešojoje politikoje
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priskiriant naujus vaidmenis valdžios institucijoms ir rinkai, persvarstant piliečių teises ir atsakomybes bei
numatant labiau demokratinio pobūdžio valstybės-rinkos-bendruomenės bendradarbiavimą (Stone 2001)
Tokia socialinio kapitalo sąvoka leidžia išskirti dvi pagrindines jo formas (žr. 2 pav.): struktūrinį
ir kognityvųjį socialinį kapitalą, kurie nors ir tarpusavyje susiję, tačiau gali egzistuoti vienas be kito.
Struktūrinis socialinis kapitalas apima objektyvesnes ir išoriškai tyrinėtinas socialines struktūras,
pavyzdžiui, ryšius-tinklus, asociacijas ir institucijas bei taisykles ir procedūras, kuriomis šios operuoja
lokaliose bendruomenėse.
Antroji forma, kognityvusis socialinis kapitalas, apima subjektyviąsias ir sunkiau apčiuopiamas
bendruomeniškumo (socialinio gyvenimo) savybes, t. y. bendrai priimtus požiūrius ir elgesio normas,
bendrąsias vertybes, abipusį supratimą ir pasitikėjimą.

6 pav. Socialinio kapitalo formos
Sudaryta remiantis R.Civinsko, D. Dvarionio, D. K. Kuzmickaitės „Socialinė ekonomika: vietos
bendruomenės poreikiai ir galimybės“ tyrimo ataskaita.
Aptariant socialinį kapitalą, akcentuotini visuomenės mikro, mezo ir makro lygmenys. Žemiausiame,
arčiausiai individo esančiame, arba ekologinių sistemų teorijoje kitaip vadinamame mikro lygmenyje
socialinis kapitalas tyrinėjamas individų bei namų ūkių sukurtų horizontalių tinklų ir asocijuotų normų bei
vertybių, persidengiančių su šiais tinklais (R. Putnamo tyrinėtos grupės: klubai, chorai). O mezo lygmuo
apima horizontaliuosius ir vertikaliuosius grupių ryšius bei santykius, t. y. ryšius, saistančius individus
su visuomene (vietinių asociacijų, grupių). Holistiniu požiūriu – sąlyginai labiausiai nutolęs nuo individo
ir teritorinės bendruomenės egzistuojantis, tačiau jai įtaką darantis institucijų ir politinės aplinkos makro
lygmuo tarnauja kaip fonas visoms ekonominėms ir socialinėms veikloms ir valdymo organizavimo kokybei.
Tokiu būdu socialinis kapitalas yra tarsi privataus, viešojo ir NVO sektorių partnerystę, grįstą socialinės
ekonomikos pagrindu, užpildantis turinys, kuris sujungia įvairių lygmenų socialinius ir ekonominius
subjektus, veikiančius dėl visuomeninio gėrio ar šios studijos atveju – dėl vaiko gerovės.
Plataus pobūdžio socialinio kapitalo sąvoka, apimanti visus visuomeninius analizės lygmenis, leidžia
atskleisti atskirų dalių sąveikos ir papildomumo efektyvumą. Skirtingi socialinio kapitalo lygiai gali vienas
kitą papildyti. Pavyzdžiui, nacionalinės institucijos sukuria saugią aplinką kurtis ir sėkmingai klestėti vietos
bendruomenėse susibūrusioms grupėms. Būtina paminėti, kad vietos bendruomenių socialinio kapitalo
formos gali būti ir gero, ir blogo valstybės valdymo išdava bei pasekmė. Kartais neformalūs tinklai yra
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kuriami atliepiant į neefektyvų valdymo stilių.
E. Ostrom52 pažymi, kad socialinis kapitalas nuo fizinio ir žmogiškojo kapitalo skiriasi tam tikromis
savybėmis. Pirma, jis negali būti sukuriamas individualiai tik vieno asmens; antra, priešingai fiziniam kapitalui,
bet panašiai žmogiškajam, socialinio kapitalo vertė nemažėja ir gali padidėti, jei yra intensyviai naudojamas.
Pastaruoju metu literatūroje vyraujančios keturios teorinės perspektyvos, pažymėtos paveiksle
Socialinio kapitalo formos atskleidžia socialinio kapitalo tarpdisciplininį pobūdį. Pirmoji, vadinamoji
komunitarinė perspektyva, apibūdina socialinį kapitalą kaip vietovėje veikiančias teritorines organizacijas
ir grupes, darančias įtaką produktyviajam socialiniam kapitalui. Ši perspektyva pažymėta schemos kvadrato
mikro lygmens struktūrinio socialinio kapitalo erdvėje. Nors šis požiūris buvo naudingas skurdo įveikimo
praktikams suprasti socialinių ryšių poveikį, tačiau yra ribotas, nes nenurodo socialinio kapitalo trūkumų
(pavyzdžiui, sektų, nusikaltimų sindikatų, etninės grupuočių destruktyvios veiklos visuomenėje). Ši teorinė
perspektyva ignoruoja ir tai, jog dauguma lokalių organizacijų, jei neturi išorinių sąsajų ir įtakos arba jei
šios struktūros nėra grindžiamos stipriu kognityviu pagrindu, kaip pavyzdžiui, bendrų vertybių, normų ir
abipusio pasitikėjimo, gali būti mažai efektyvios.
Antroji, vadinamoji tinklų perspektyva, pažymėta socialinio kapitalo formų schemos (pav.
Socialinio kapitalo formos) mikro, mezo ir kognityviajame lygmenyse, apima horizontalių ir vertikalių
organizacijų vidinius ir tarporganizacinius ryšius. Šis požiūris padėjo suformuoti tarpbendruomeninę
„tiltų“ ir bendruomenės viduje funkcionuojančių „surišančių” santykių takoskyrą. Ši perspektyva taip pat
nagrinėja produktyvias pasekmes bei tokių santykių trūkumus: ką jie duoda bendruomenės nariams; kokia
kaina mokama už nekomformistinį bendruomenės narių elgesį. Remiantis šia perspektyva, bendruomenė,
įtraukdama narius į dalyvavimą, kitų ir ypač kitokių grupių atstovus išstumia iš aktyvios bendruomeninės
veiklos.
Institucinis požiūris apima politinę, legalią ir institucinę aplinkas, kaip pagrindines bendruomenės
ryšių savybes. Šis požiūris patvirtina teiginį, jog socialinių grupių galimybė kolektyviniam interesui yra
veikiama formalių, virš bendruomenės struktūrų funkcionuojančių institucijų. Valstybės patikima, skaidri
ir iš anksto planuojama veikla sumažina korupcijos lygį. Nepriklausoma teisinė sistema ir stipriai išreikšta
nuosavybės teisė yra tokios visuomenės savybės, kurios individų ir kolektyvinei veiklai lemia sėkmę. Šis
požiūris apibūdina plačiausio masto makro lygmenį.
Sinerginis požiūris integruoja mikro, mezo ir makro lygmenis, apibūdinančius juose
funkcionuojančius tinklus ir institucijas. Šis požiūris grindžiamas prielaidos, jog nė vienas raidos proceso
veikėjas (valstybė, verslas, bendruomenės) neturi galimybės individualiai ir izoliuotai siekti šaltinių/išteklių,
būtinų pastoviam ir lygiateisiam augimui. Ši perspektyva tiria ryšius, esančius valdymo institucijų viduje,
tarp jų ir visuomenės.
Socialinio kapitalo sąvoka paplitusi beveik visose socialinių tyrimų srityse ir yra vartojama aiškinant
tokius reiškinius, kaip, pavyzdžiui, politinis dalyvavimas, institucinė veikla, korupcija viešajame sektoriuje,
viešųjų paslaugų kokybė ar valstybių ekonominė sėkmė (Sabatini 2007). Mokslininkai išplėtojo socialinio
kapitalo sąvoką, siekdami paaiškinti skirtingą visuomenės gebėjimą veikti kolektyviai ir pasiekti bendrų
tikslų. Norėdami nustatyti abipusius tikslus ir bendradarbiauti juos įgyvendinant, žmonės turi pasitikėti
vieni kitais ir valdžios institucijomis, kurios savo ruožtu privalo užtikrinti minėtam bendradarbiavimui
palankią aplinką (Wallis et al. 2004).
Viešojo administravimo požiūriu socialinė ekonomika laikoma efektyvia vietinio lygmens ekonominių
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ir socialinių problemų sprendimo priemone. Nepakankamas trečiojo sektoriaus ir bendruomeninių
organizacijų dalyvavimas socialinės integracijos procese bei fragmentiškas atstovavimas šioms
institucijoms verčia ieškoti efektyvesnių socialinės politikos įgyvendinimo būdų. Socialinė ekonomika
pasaulinėje socialinių problemų polemikoje vertinama kaip veiksminga socialinės dermės ir sanglaudos
priemonė, pabrėžianti žmogaus vertės ir lokalios bendruomenės reikšmę. Labiausiai ekonomine prasme
pažeidžiamoms gyventojų grupėms socialinė ekonomika tampa veiksmingiausia priemone įsilieti į darbo
rinką ir sugrįžti į visuomenę. Pabrėžiant socialinį aspektą, socialinėje ekonomikoje siekiama visų visuomenės
narių, ypač marginalių ir atskirties grupių integracijos, o socialinė apsauga vykdoma decentralizuotai per
tarpinius socialinius darinius. Socialinė ekonomika ne tik skatina valstybės socialinės paramos ir paslaugų
teikimo perdavimą privačiam ir NVO sektoriui, bet taip pat sudaro sąlygas gyventojų verslumui vystytis,
gerina darbo santykių kultūrą bei paslaugų kokybę, kuria naujas darbo vietas, įgalina lanksčiau reaguoti į
vietos bendruomenės poreikius.
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Remiantis atlikta projekto „NVO akademija“ ekspertų apklausa bei diskusijų grupe, pateikiami
sėkmingos pozityvios partnerystės pavyzdžiai. Šie pavyzdžiai iliustruoja Lietuvos NVO gerąsias patirtis
vaiko gerovės srityje taikant viešojo, privataus ir NVO sektorių bendradarbiavimą, grįstą socialinės
ekonomikos strategija.
Ekspertų apklausa atlikta siekiant kokybinės informacijos apie valdžios ir nevyriausybinio
sektorių socialinės partnerystės vaiko gerovės srityje atvejus. Siekiama empiriškai patikrinti valdžios ir
nevyriausybinio sektorių vaiko gerovės srityje socialinės partnerystės atvejus (atlikta 11 ekspertų apklausa
bei 11 ekspertų atsakymų analizė). Tyrime buvo siekiama, kad informantai laisvai išsakytų nuomonę bei
požiūrį į pateiktus klausimus. Šio kokybinio tyrimo instrumentas – struktūruotas interviu (žr. 1 priedą).
Pagal tikslinę atranką atlikti individualūs struktūruoti interviu. Tyrimo rezultatų analizei naudota kokybinė
turinio (angl. content) analizė.
Socialinės komunikacijos institutas (Lietuvos edukologijos universitetas) palaikė Lietuvos
demokratiškumo ugdymo kolegijos iniciatyvą ir kartu su NVO konfederacija vaikams ir kitais socialiniais
partneriais nuo 2011 m. vykdo vasaros akademiją, sąskrydžius „Ateities Pilietis“ vaikams, jaunuoliams
ir jų tėvams. Šios akademijos veiklos metodika, pagrįsta universiteto ir projekto „Ateities pilietis“53
principais, supažindina dalyvius su studijomis ir pramogomis aukštojoje mokykloje. Stovyklos metu
buvo organizuojamos socialinės komunikacijos studijos, vyko kūrybiniai užsiėmimai bei praktinės veiklos
(krepšinio treniruotės, išvykos, atviros paskaitos). Akademijos dalyviai mokėsi finansų valdymo, pirmosios
pagalbos suteikimo ar problemų sprendimo – paraleliai vyko kūrybiniai užsiėmimai. Su tėvais, globėjais
kasdienius akademinius užsiėmimus veda Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos
fakulteto (buvusio Socialinės komunikacijos instituto) dėstytojai. Per užsiėmimus analizuotos šios temos:
kaip ugdomi genijai, ką reiškia ugdyti vaikus šiandieninėje visuomenėje, kokias vaikų ugdymo problemas
tenka spręsti tėvams. Kūrybinių dirbtuvių principu organizuota veikla leidžia susipažinti su įvairiausiomis
komunikacijos formomis – neverbaline komunikacija, komunikacija laiškais, bendravimu kine ir per
fotografiją.
Marijos Mendelė-Leliugienės įkurtas VšĮ asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ įgyvendinto
projektą „Išeitis tau“. Sukurta metodika – verslumui reikalingų įgūdžių ugdymas panaudojant dailės
terapiją moterims, neturinčioms darbo ar norinčioms sugrįžti į darbo rinką po motinystės atostogų.
Dažnai tokios moterys būna praradusios kvalifikaciją, bendravimo įgūdžius ar vengia visuomenės. Siekiant
sugrąžinti moteris į darbo rinką, buvo sukurta programa, kuri jau taikyta septyniose pasaulio šalyse. Ją,
kaip paslaugą, pirko Jungtinės Tautos (JT) benamių verslumui ugdyti. Šios programos geroji praktika – iš
60 benamių 58 parašė verslo planus, 2 iš jų – įvertinti puikiai. Dar vienas programos sėkmės pavyzdys –
viena benamė, kuri parengė projektą ir dar jam nepasibaigus, sugebėjo įsidarbinti. VšĮ „Rafaelis“ projektas
bendradarbiaujantis su LR švietimo ir mokslo ministerija – tai netradicinių ugdymo metodų kūrimas ir
integravimas į bendro lavinimo, popamokinę veiklą bei dailės ir muzikos terapiją. Tyrimas atliktas su 1500
vaikų, apmokyti 150 specialistų. Projektas vyko penkiuose regionuose, o jo rezultatas – išleista metodika
su vaizdine medžiaga.
Vaikų laikinieji globos namai „Atsigręžk į vaikus“ įgyvendino ES remiamą projektą „Užtikrinta
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pradžia“. Projektas skirtas jaunuolių profesiniam parengimui ir įdarbinimui. Gauta parama jaunimo namams
atidaryti, kuriuose šiuo metu gyvena globojami jaunuoliai arba vaikai, išėję iš globos namų bei neturintys
darbo, tačiau pasiruošę įgyti profesiją. Jaunuoliai konsultuojami, mokomi anglų kalbos, kompiuterinio
raštingumo bei pradinių profesijos įgūdžių. Tokiu būdu projekte dalyvaujantis jaunuolis(-ė) įgyja virėjo,
padavėjo, barmeno ir kambarinės profesiją. Tai yra prasmingas projektas, padedantis nedisciplinuotiems
jaunuoliams, turintiems elgesio problemų, susirasti darbą, integruotis į darbo rinką ir atitikti darbdavio
reikalavimus. VLGN „Atsigręžk į vaikus“ turi ilgalaikę bendradarbiavimo patirtis su norvegų „Liūtų klubu“.
Norvegijos piliečiai, siekdami pozityviosios vaikų socializacijos, savo šalyje įkūrė NVO „Atsigręžk“,
konsultavo globos namų darbuotojus pozityviosios socializacijos ir psichologinio palaikymo srityse, kurios
yra ypač svarbios socialiai pažeistiems vaikams. Partnerystė užsimezgė iš Giedrės Kvieskienės (Lietuva)
ir Einaro Kjonar (Norvegija) pažinties ir susitarimo ir tęsiasi jau 16 metų. Du kartus per metus norvegų
klubas teikia labdarą pagal poreikius. 2014 m. jau 9-ą kartą bus rengiamas paramos koncertas. Gaunamas
moralinis ir finansinis palaikymas ir toliau skatina tęsti veiklą.
NVO vaikams konfederacijos visa veikla paremta socialinės partnerystės plėtra, puoselėjant
vaiko gerovę. Per savo veiklos metus NVO vaikams konfederacija ne tik sutelkė bendrai veiklai pajėgiausias
NVO, bet ir pradėjo aktyvią veiklą ir nacionaliniu, ir regioniniu lygmenimis dėl fundamentalių vaiko teisių
įgyvendinimo Lietuvoje. Toliau pateikiami NVO vaikams konfederacijos vaiko gerovės srityje socialine
partneryste grįsti didžiausi ir sėkmingiausi projektai.
2011 m. organizuojant Europos vyrų krepšinio čempionatą „EuroBasket 2011“ daugiau kaip 1100
vaikų iš NVO vaikams konfederacijos organizacijų narių (globos namų, socialinių paslaugų centrų, dienos
centrų ir kt.) stebėjo U18 Žvaigždžių rungtynes Kaune. Vaikams buvo sudarytos galimybės pamatyti
geriausių Europos jaunųjų krepšinio žvaigždžių pasirodymą. Tai praktiniai sportinių gyvenimo nuostatų
formavimo įgūdžiai, patirtis ir teigiamos emocijos. Jaunieji krepšininkai yra geras pavyzdys vaikams,
kaip atkakliai dirbant ir siekiant užsibrėžto tikslo galima pasiekti puikių rezultatų. Kadangi dienos
centrų ir globos institucijų vaikai yra ne tik aistringi krepšinio fanai, bet ir patys mėgsta žaisti krepšinį,
jie šių varžybų laukė su nekantrumu ir gavo daug gerų emocijų bei naujų įspūdžių. Beveik 300 vaikų iš
skirtingų NVO vaikams konfederacijos organizacijų narių turėjo galimybę nemokamai stebėti čempionato
rungtynes Alytuje. Tai unikali proga, kuria vaikai nepaprastai džiaugėsi. NVO vaikams konfederacija
pasirašė bendradarbiavimo sutartį su 2011 m. Europos vyrų krepšinio čempionato organizaciniu komitetu
ir Lietuvos krepšinio federacija, pagal kurią organizuojami socialiniai projektai ir iniciatyvos, skatinantys
atkreipti dėmesį į socialines problemas, ugdyti pilietinę savimonę, skatinti domėjimąsi sportu ir sveika
gyvensena. 2010 m. bendradarbiaujant buvo surengta socialinė akcija „Smurtui prieš vaikus – NE!“, kurioje
žinomi krepšininkai pozavo, fotografavosi su vaikais kviesdami visuomenę prisidėti sprendžiant smurto
prieš vaikus problemas. 2011 m. bendradarbiaujant su socialiniais partneriais buvo surengta viktorina apie
krepšinio aktualijas, kurioje dalyvavę sunkią judėjimo negalią turintys žmonės buvo pakviesti į visuose
miestuose vykusias Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes.
Gerosios praktikos pavyzdžiais galima laikyti NVO vaikams konfederacijos iniciatyvą: nuo 2005 m., kartu
su partneriais organizuojama kasmetinė tarptautinė konferencija, skirta JT vaiko teisių konvencijos
įgyvendinimo analizei Lietuvoje, NVO vaikams konfederacijos nariams ir vaiko gerovės srityje dirbančioms
organizacijoms, nacionaliniams ir tarptautiniams partneriams. Konferencija yra vaiko gerovės situacijos
stebėsenos (monitoringo) dalis, kurios metu siekiama keistis informacija, skatinti tarpusavio pasitikėjimą
ir partnerystę. Įvairių sričių atstovai dalijasi socialinės partnerystės bei klasterystės patirtimi, analizuoja
procesus, skatinančius socialinės ekonomikos mechanizmus, diskutuoja apie tolimesnes partnerystės
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galimybes, inovacijas, įtvirtinant saugią vaikystę ir šeimai palankios aplinkos plėtrą bei darnios ir tvarios
visuomenės raidą. Tarptautinės konferencijos pranešimuose stengiamasi į vaikui ir šeimai palankios
aplinkos plėtrą, socialinę partnerystę pažvelgti per pozityvios socializacijos prizmę. Konferencijoje dalyvavo
atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Azerbaidžano, Slovakijos, JAV, Kanados ir
kitų šalių. Pranešimus skaitė atsakingų nacionalinių institucijų atstovai iš mokslo, švietimo institucijų,
atsakingo verslo, politinių partijų atstovai.
Kalėdinis renginys vaikams „Vaikų žvaigždynas“ – dar vienas NVO, privataus ir viešojo sektorių
partnerystės pavyzdys ir viena žinomiausių NVO vaikams konfederacijos iniciatyvų, rengiamų kasmet nuo
2005 m. Per kiekvienais metais vaikus džiuginantį renginį įteikiama metų „Vaiko draugas“ nominacija.
Renginys suburia NVO vaikams konfederacijos organizacijų narių vaikus, kurių daugumai tai vienintelė
galimybė švęsti šv. Kalėdas. Kiekvienais metais jame dalyvauja vis daugiau vaikų: palyginti su 2010 m.
2011 m. vaikų skaičius išaugo dvigubai – 1200 vaikų, kai 2010 m. dalyvavo tik daugiau nei 600 vaikų. Tai
puiki iniciatyva, kurios metu susivienija NVO, valstybinis ir privatūs sektoriai, skatinantys vaikų gerovę.
Svarbu pažymėti, kad 2011 m. „Vaikų žvaigždyno“ globėja buvo LR Seimo pirmininkė, o renginio mecenatas
„Danske Bank“. Kiekvienais metais vaikams įteikiamos kalėdinės dovanos bei valgomas šventinis tortas.
2010 m. vaikams tortą siuntė „Vaikų draugo“ nominaciją gavęs krepšininkas Linas Kleiza bei jo paties
įkurtas labdaros ir paramos fondas.
Trakų švietimo centro sėkmingos vaiko gerovę skatinančios partnerystės steigiant mokymo/
ugdymo įstaigą gatvės vaikams kaip ,,Sodžiaus meistrai“ Rūdiškėse, Trakų r., taip pat įgyvendinant LR
švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotą Europos socialinio fondo (ESF) projektą, skirtą specialiųjų
ugdymosi poreikių mokinių ugdymui gerinti. Pirmuoju projektu mokykla į doros kelią kasmet grąžina apie
12 moksleivių, kuriems gresia neperspektyvi ateitis ar net laisvės atėmimas. Antru atveju – visi specialiųjų
ugdymosi poreikių moksleiviai sėkmingai baigia mokslo metus, pagerėja jų elgesys, savijauta. Didžioji
dalis šių moksleivių – globos namų auklėtiniai. Projektų biudžetus sudarė privačių rėmėjų indėlis, parama
per projektus įstaigos materialinei ir intelektinei gerovei vystyti, valdžios parama.
„Beepart“ kultūros centras, Vilniaus miesto mikrorajone Pilaitėje įsteigtas asmenine architekto
Andriaus Ciplijausko iniciatyva, jau trejus metus vykdo viešojo, privataus ir NVO sektorių partneryste
grįstą tarptautinį šviesos instaliacijų festivalį „BEEpositive“, kuris netradicinėmis priemonėmis prisideda
prie Lietuvos vaikų gerovės. Festivalis sujungia ir įtraukia vietos bendruomenę, skatina vaikų pozityvią
socializaciją, kiekvienais metais auga ir sulaukia vis didesnio dėmesio. Festivalis apima individualias
iniciatyvas profesionalių menininkų iš Lietuvos ir užsienio, studentus, privatų sektorių. „Beepart“ yra ir
netradicinio vaikų dienos centro, bendruomenės sodo, „suneštinės bibliotekos“, kūrybinių artelių bei eilės
kitų iniciatyvų pradininkas.
Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos iniciatyva buvo įgyvendintas projektas „Ateities
pilietis“, pagal Pilietinio ugdymo centro (Kalabasas, JAV) metodiką, kurią Lietuvai adaptavo dr. Rima
Martinėnienė. Programa sėkmingai taikoma Lietuvoje jau 15 metų organizuojant vaikų užimtumą
bei neformalų ugdymą.54 Projekto tikslas – ugdyti brandžią pilietinę visuomenę ir pilietinę savimonę,
formuojant atsakingus bei aktyvius piliečius ir siekiant padėti labiausiai pažeidžiamiems visuomenės
nariams. Įgyvendinant projektą buvo bendradarbiaujama su kitomis NVO vaikams konfederacijos narėmis:
VšĮ Vaikų laikinosios globos namais „Atsigręžk į vaikus“, visuomenine organizacija „Vaikai – visuomenės
dalis“, asmenybės ugdymo institutu „Rafaelis“, Lino Kleizos labdaros ir paramos fondu. Projekto „Ateities
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pilietis“ viešojo sektoriaus partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos
institutas. Įgyvendinus projektą pasiekta abipusė nauda – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija
turėjo galimybę skleisti projekto „Pilietis“ idėjas, ugdyti vaikus taikant pasaulyje gerai žinomą metodiką,
o minėtoms NVO vaikams konfederacijos narėms buvo sudarytos sąlygos įtraukti į projektą globojamus
vaikus, Lietuvos edukologijos universiteto studentai įgijo pedagoginių-praktinių įgūdžių. Tarpinsitucinis
(socialinės partnerystės) tinklas, kuriame kartu siekdami bendro tikslo bendradarbiavo NVO sektorius,
verslo struktūros, savivaldybės bei mokslo institucijos, įgalino pasiekti pozityvių rezultatų: daugiau nei 50
globojamų 7– 18 metų amžiaus vaikų, įgyvendindami projektą, įgavo patirties, drąsos, pilietinio dalyvavimo
įgūdžių.
„BOD Group“ – viena didžiausių savo rinkos produktų gamintojų Baltijos šalyse ir viena moderniausių
įmonių grupių Centrinėje ir Rytų Europoje, vykdomojo direktoriaus Aurelijaus Šapranausko iniciatyva įkūrė
socialinę įmonę-iniciatyvą „Tu gali“. Iniciatyva „Tu gali“– neįgaliųjų socialinė įmonė, vienijanti žmones su
negalia. Ilgalaikis projektas „Tu gali“ sietinas su abipuse partneryste, kai verslas integruoja darbuotojus,
turinčius negalią. Tokiu būdu įvairaus amžiaus neįgalūs asmenys įtraukiami ir grąžinami į darbo rinką.
Projektas išlieka pozityvus ir ilgalaikis, įtraukiantis ne tik neįgaliuosius, bet ir įdarbintų asmenų šeimos
narius.
VšĮ Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ nuo pat savo įsikūrimo yra atviras bendruomenei,
geba bendradarbiauti su skirtingais partneriais, formuojant kompleksinės pagalbos paketą socialiai
apleistoms šeimoms ir jų vaikams. Tokių inovacijų pradininkė ir puoselėtoja yra ilgametė darželio direktorė
Danutė Mituzienė. Kartu su socialiniu partneriu Kauno moters užimtumo informacijos centru įgyvendino
projektą „Šeima ir darbas suderinama“, kuriuo buvo siekiama padėti integruotis į darbo rinką socialiai
pažeistoms šeimoms bei sudaryti šeimų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, nariams sąlygas dirbti,
kad galėtų savarankiškai užtikrinti savo ir savo šeimos gerovę. Darželio dalyvavimas programoje „Veiklus
jaunimas“ užtikrina galimybę įgyti ir apsikeisti tarptautine patirtimi, kuri daro tiesioginę įtaką vaiko gerovei.
Įgyvendinant vaikų dienos centrų programos tęstinumą užtikrinamas vaikų užimtumas, laisvalaikis,
suteikiama pozityvi socialinė aplinka. Programos įgyvendinimas sujungia verslo atstovus, kurie yra
suinteresuoti dalyvauti socialinėje veikloje ir matyti rezultatą; skirtingas ministerijas ir NVO sektorių, su
kuriuo keičiamasi patirtimi. VšĮ Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ skatina vaikų pozityviąją socializaciją,
saviraišką ir kultūrinę brandą, teikdamas kompleksines socialines-ugdomąsias paslaugas socialiai
jautrioms šeimoms bei įgyvendindamas iniciatyvas kartu su partneriais.
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis”. Bendrija įgyvendina įvairių į
vaiko gerovę orientuotų bendradarbiavimo projektų: integruotų mokyklų tinklo plėtra Vilniuje; specialiosios
mokyklos pritaikymas vaikams, turintiems sunkią kompleksinę negalią, vaikų vasaros poilsio stovykla
„Vilties angelas“, kalėdinė šventė ir kt. Visos iniciatyvos įtraukia NVO, viešąjį ir privataus sektorių dalyvius:
akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, tėvus, Neįgaliųjų reikalų departamentą prie LR socialinių
reikalų ir darbo ministerijos, Vilnius miesto savivaldybę, sutrikusio intelekto vaikų ikimokyklinės ir
mokyklinės įstaigas, viešąsias įstaigas, bendriją ir kitas neįgaliųjų NVO, užsienio giminingas organizacijas
bei kultūros institucijas. Viena iš pagrindinių iniciatyvų yra integruotų mokyklų tinklo plėtra Vilniuje, kuri
skatina sutrikusio intelekto vaikų integraciją, lygias galimybes visuomenėje, vaikų gerovės siekimą.
Iniciatyvos rezultatai: vaikai užimti, lanko specialiąsias ir bendrojo lavinimo mokyklas, darželius, yra
užimti popamokine veikla, vasaros atostogų metu tėvai gali užsiimti darbine veikla. Sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrijos „Vilniaus Viltis” projektų biudžetai svyruoja nuo 200 tūkst. Lt iki 2000 Lt. Bendrijos
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„Vilniaus Viltis“ pirmininkė Birutė Šapolienė pati yra daugumos iniciatyvų pradininkė ir plėtotoja. Ilgametė
partnerystė su skirtingais partneriais išmokė organizaciją tinkamai reprezentuoti savo pasiekimus, vertinti
partnerių indėlį ir jį atskleisti bei išreikšti padėką už visų pastangas, informuoti apie per projektus pasiektus
pokyčius.
Nevyriausybinio, privataus, viešojo sektorių socialinės iniciatyvos, skatinančios vaiko gerovę per
tarpusavio bendradarbiavimą, kuria visuomenės pridėtinę vertę. Geranoriškumu ir pasitikėjimu paremtas
bendradarbiavimas būtinas tarp įvairių sektorių, tačiau tam reikalinga partnerystę skatinanti norminė
bazė, socialinės partnerystės fenomeno įteisinimas ir įvertinimas atsakingose institucijose ir skiriant ne
tik ES, bet ir nacionalines lėšas, privataus sektoriaus skatinimas įsijungti, siekiant glaudesnio viešojo, NVO
ir privataus sektorių bendradarbiavimo per mokesčių sistemos lankstumą, 2 proc. skyrimą skėtinėms
ir klasterinėms organizacijoms prioriteto tvarka. Pozityviais socialinio bendradarbiavimo pavyzdžiais
projekto „NVO akademija“ ekspertai apklausose išskiria problemines sritis, į kurias būtina atsižvelgti
norint puoselėti NVO, valstybinio ir privataus sektorių bendradarbiavimą vaiko gerovės srityje:
• būtina atsižvelgti ir užtikrinti remiamos veiklos tęstinumą;
• socialinė partnerystė neturi tapti privataus sektoriaus marketingine priemone;
• keisti požiūrį į NVO sektorių kaip lygiavertį rinkos dalyvį ir verslo partnerį;
• skatinti vietos savivaldos atsakingų sektorių glaudesnį bendradarbiavimą;
• skatinti ne tik nacionalinį, bet ir tarptautinį bendradarbiabimą;
• ekspertai pasidalijo socialine ekonomika grįstais NVO, viešojo ir privataus sektorių
socialinės partnerystės modeliais, kurie atkleidžia sėkmingos partnerystės esminius
kriterijus ir projektuoja 3D (daugiafunkcinį, daugiakriterinį, daugiasektorinį)
modeliavimo principu grįstą socialinę edukaciją,55, puoselėjant vaikų gerovę. Ekspertai
taip pat apibūdino, koks turi būti šiuolaikinis profesionalas;
• gebėti kurti socialinius tinklus ir plėtoti organizacijų socialinę partnerystę;
• taikyti kompleksinius (sisteminius) problemų sprendimo būdus, taikant socialinės
mediacijos, konsultavimo, socialinės komunikacijos, antreprenerystės (socialinio
verslo) teorijas ir sėkme grįstas praktikas;
• skatinti socialinį verslumą;
• gebėti analizuoti problemines situacijas ir savarankiškai priimti sprendimus bei viešai
komunikuoti darbo rezultatus.
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Viešojo, privataus ir NVO sektorių partnerystė, grįsta socialinės ekonomikos strategijomis, yra
laikoma viena iš efektyviausių priemonių socioekonominėms problemoms spręsti dėl kelių priežasčių.
Pimiausia, tokia partnerystė užtikrina aktyvų piliečių įsitraukimą ir dalyvavimą socialiniuose sprendimuose
maksimalizuojant ekonominius ir socialinius išteklius. Tokiu būdu išvengiama „iš viršaus“ primetamų
sprendimų, o patys sprendimai yra legitimuojami, nes NVO struktūros reprezentuoja neformalius
kanalus, kurie indikuoja aktualiausius visuomenės poreikius švietimo, sveikatos, socialinėje srityse.
Antra, partnerystė su NVO garantuoja ir viešųjų organizacijų kontrolę vykdant įvairias užduotis politikos,
socialinėje ar ekonomikos sferose. Trečia, bendradarbiaujant šiems sektoriams pasidalijama atsakomybe,
sprendimų ieškojimu, stiprinamas socialinis kapitalas, kuris garantuoja ne tik konkrečiu atveju vaiko
gerovės, bet apskritai visuomenės gerovės kūrimą. Patikslinant, galima teigti, jog tokia partnerystė yra
grįsta ne tik ekonominės naudos siekiu, bet ir socialinės gerovės kūrimu.
Skiriami šie pagrindiniai sėkmingos socialinės partnerystės vaiko gerovės srityje veiksniai,
įtakojantys partnerystės modeliavimą:
1. Projektinės veiklos plėtra. Vienas iš pagrindinių socialinės partnerystės privalumų yra tai, kad
remiantis ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimu ir jungtinėmis sutartimis su skirtingais sektoriais
nevyriausybinės organizacijos gali sutelkti savo išteklius vaiko gerovės srities projektams.
2. Parama plėtrai. Skiriama ES struktūrinių fondų parama paslaugų sferos vaiko gerovės srityje
modernizavimui ir plėtrai socialinės partnerystės viešojo ir socialinės ekonomikos sektoriuose
palengvina paslaugų deinstucionalizavimo, daugiafunkciškumo ir partnerystės projektavimo
procesus.
Konsorciumių (klasterių) sudedamosios dalys. Konsorciumai (klasteriai) sutelkia viešojo, NVO
ir privataus sektorių socialinės ekonomikos sferoje veikiančias organizacijas ir padeda patekti į viešųjų
pirkimų rinką su galimybe supaprastinti vykdomus vaiko gerovės srities projektus ir partnerystės procesą,
kad būtų sėkmingiau įvykdytos didesnės apimties sutartys.
Finansai ir ištekliai. Bendras bruožas socialinės ekonomikos sektoriuje yra tai, kad daugelis
organizacijų gali veikti su minimaliais finansiniais ištekliais, atliekant investicijas (pavyzdžiui,padidinti
personalo darbo laiką paslaugos kūrimo procese).
Laiko vadyba. Nors ir socialinė partnerystė vyksta lėtai, tačiau gaunamas grįžtamasis ryšys,
suvokiant socialinės partnerystės, konsorciumų (klasterystės) vaiko gerovės srityje dizaino procesą kaip
labai vertingus demokratizacijos ir vaiko gerovės elementų projektą.
Laimėjimai. Partnerystės modeliu grindžiami pilotiniai modeliai leistų viešosioms institucijoms,
nevyriausybinėms organizacijoms ir privačioms įmonėms įrodyti savo augančią socialinę pridėtinę vertę
vaiko gerovės srityje ir viešajame, ir NVO, ir privačiame sektoriuose per socialinės partnerystės formas.
Partnerystės kultūra. Pokyčiai dažniausiai pastebimi tarp dviejų (viešojo ir NVO) sektorių, tačiau
ši socialinė partnerystė dažniausiai liudija tik ribotai gerėjančius santykius (t. y. asmens, o ne organizaciniu
lygmeniu), todėl visada išlieka rizika, kad bet kokie darbuotojų/ lyderių pakeitimai sukelia papildomų
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trikdžių socialinės partnerystės veiksmingumui ir stabilumui.
Rizikos valdymas. Yra rizika, susijusi su jungtinių sutarčių sudarymu, ypač klasterių, tinklo nariais
ir įsipareigojimais, tačiau ji sėkmingai įveikiama stebėsenos (monitoringo) pagalba.
Viešojo, NVO ir privataus sektorių socialinės partnerystės hipotetinis modelis vaiko gerovės srityje
galėtų būti apibrėžiamas kaip šių sektorių bendradarbiavimas vykdant bendras veiklas ir projektus, kuriais
siekiama vaikų gerovės, remiantis pasitikėjimu, tradicija ir viešosios praktikos įtvirtintomis normomis ir
taisyklėmis. Akcentuojant šį apibrėžimą modeliuojama sėkminga socialinė daugiasektorinė partnerystė
vaiko gerovės srityje, kuri pasižymi daugiakriteriškumu bei daugiafunkciškumu (žr. 7 pav.).
Siekiant pagrįsti viešojo, privataus ir NVO sektorių partnerystės modelio reikalingumą vaiko
gerovės srityje, turime pripažinti, kad lemiamas vaidmuo tenka asmeninių savybių, kompetencijų, įgūdžių
bei kūrybiškumo palaikymui ir skatinimui, siekiant asmens įgalinimo veikti vaikų gerovei. Taigi individualių
inovacijų atpažinimas ir įgalinimas yra svarbus ir partnerystės modeliavimui, ir esamos situacijos analizei
bei perspektyvų projektavimui vaiko gerovės srityje. Socialinės partnerystės modelis privalo būti vientisa ir
tvari socioekologinės aplinkos sudėtinė dalis ir būti grindžiamas pagrindinėmis žmogiškomis vertybinėmis
nuostatomis, principais, tikslais ir uždaviniais, siekiant vaiko gerovės kaip subalansuotos socioekologinės
plėtros sistemos (žr. 7 pav.).

7 pav. Modelis vaiko gerovei (socioekologinė subalansuotos plėtros schema sudaryta pagal
G. Kvieskienę, 2007)
kaip matyti 7 pav., siekdami vaiko gerovės pradedame nuo asmens vaiko įgalinimo ir panaudodami
visus bendruomenėje esančius žmogiškuosius ir socialinius resursus socialinių mokymų ir eksperimentų
pagalba įgaliname visus subjektus ir kuriame socialinį kapitalą. Socialinio kapitalo kūrimas vaiko gerovės
srityje pirmiausia apima asmens įgalinimą per socialinį mokymąsi bei jo dalyvavimą tyrimuose bei
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projektuose, susijusiuose su pedagogine veikla, socialine gerove ir pan. Profesionalai, veikiantys toje
pačioje bendruomenėje (socialiniai, kultūros, sveikatos darbuotojai, socialiniai pedagogai, mokytojai, NVO
ir privačių subjektų atsakingi atstovai ir pan.), tikslinga veikla sudaro (turėtų sudaryti) savotišką socialinį
klasterį, kuris siekia kompleksiškai spręsti problemas vaiko gerovės srityje.
Vaiko gerovės modelio poreikis ir specifiškai grindžiamas vaikų gerovės formavimo principais,
nuostatomis bei vizija, pateikiamas vietos vaiko gerovės profesionalų (socialinių, kultūros, sveikatos
darbuotojų, socialinių pedagogų, mokytojų, NVO atstovų ir pan.) požiūriu. Kiti ypač svarbūs ir tarpusavyje
tiesiogiai susiję pagrindiniai modelio komponentai – tai vaikų ir jiems pagalbą teikiančių specialistų
sąveika, NVO atstovų kompetencija, jų gebėjimai daryti įtaką šio modelio įkūnijimui ir plėtrai praktikoje.
Du svarbiausi aspektai, kurie leidžia vertinti socialinės partnerystės efektyvumą siekiant vaiko gerovės:
bendra vietinės bendruomenės vizija, tikslai, kryptys bei aiškūs kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai. Nustatant
viziją, tikslus ir kryptis, modeliuojant tvarią partnerystę, svarbiausias vaidmuo tenka socialinei ekonomikai.
Kaip pateikiama, socialinės partnerystės modeliavimas socialinės/ tinklo veiklos apibrėžtis socialinės
ekonomikos kontekste siekiant vaiko gerovės pavaizduota 8 pav.

8 pav. Socialinės partnerystės modeliavimas/Tinklo veiklos organizacinė apibrėžtis

41

8 pav. pateikiama schema, kurioje modeliuojama socialinė partnerystė bei tinklo veikla socialinės
ekonomikos kontekste siekiant vaiko gerovės. Bendruomenių įgalinimas partnerystei formuojamas vykdant
socialinę edukaciją partnerystei, pasitelkiant jau egzistuojančią praktikoje įteisintą ir neformalią viešojo ir
privataus sektorių partnerystę bei saugumą užtikrinantį socialinį sektorių. Bendruomenių įgalinimas sudaro
galimybes asmens šeimų įgalinimo plėtrai bei tinkloveiklai. Plėtojant NVO tinklus, skėčius bei diegiant
socialinę partnerystę socialinės ekonomikos kontekste, siekiant vaiko gerovės, pasitelkiami neformalūs
sąjūdžiai, iniciatyvos, kultūros ir sveikatos, švietimo, socialiniai ir kiti viešajam interesui atstovaujantys
sektoriai. NVO tinklų plėtra sudaro galimybes kurtis asocijuotoms verslo struktūroms bei įtraukti formalius
ir neformalius lyderius. Pasitelkiant švietimo sektorių per socialinę edukaciją partnerystei, kuriama
aplinkos edukacija, kuri taip pat priklauso ir nuo asmens šeimų įgalinimo bei neformalių ir formalių
lyderių įtraukimo. Kaip matyti pateiktoje schemoje, socialinė edukacija partnerystei vykdant neformalų
ugdymą formalizuoja socialinę partnerystę vaiko gerovės srityje, kuriai įtaką daro tinklų veiklos plėtra bei
asocijuotos verslo struktūros.
Savaime suprantama, kad visi 8 schemoje pateikti komponentai norminiais aktais ir įstatymais
turėtų būti skatinami siekti bendro tikslo: vaiko gerovės ir sinergijos, kuri būtų nukreipiama viešajam
interesui siekiant ir teisiškai, ir finansiškai optimizuoti viešųjų, NVO ir privataus sektorių veiklą veikiant
viešojo intereso naudai. Modelio organizacinės aplinkos apibrėžtis siejasi su galimybe suderinti skirtingų
sektorių komponentus (asmenis bei institucijas) su minėta bendrąja humanizuota socialine ekonomika,
kuri turėtų fokusuotis į bendrą tikslą: vaikų gerovę. Šio modelio pagrindas yra bendruomenės/visuomenės
lyderiai, gebantys esamomis sąlygomis ir remdamiesi egzistuojančia normine baze projektuoti tinklo
veiklą, grįstą partneryste, ir ją plėtojant siekti socialinių inovacijų įtvirtinimo ir plėtros vaiko gerovės srityje.
9 pav. teikiame hipotetinį viešosios ir nevyriausybinės partnerystės modelį vaiko gerovės srityje,
kuris apima asmens iniciatyvą bei kūrybiškumu pagrįstą lyderystę bei viešojo, privataus ir NVO sektorių
įgalinimą socialinei atsakomybei ir atsakingai partnerystei.
Kaip matyti 9 schemoje pavaizduotame hipotetiniame viešojo, nevyriausybinio ir privataus
sektorių socialinės partnerystės modelyje, vaiko gerovės srityje viešojo sektoriaus atsakingų institucijų
administracijos įtraukia vadovus bei vykdo formalią struktūruotą veiklą, kuria siekiama sukurti socialinę
partnerystę kartu įtraukiant kitus socialinius agentus. Šie veiksmai sukuria pozityviosios socializacijos
bendradarbiavimą socioekologiniam tvarumui. Įtraukdami į šias veiklas nevyriausybinį ir privatų sektorius
viešasis sektorius dažniausiai išlieka stebėtojas renkant informaciją, reikalingą vaiko gerovei gerinti. Viešajam
ir privačiajam sektoriams iniciatyvas didinti socialinę vaikų gerovę dažniausiai pasiūlo nevyriausybinis
sektorius. Kurdamas socialinę partnerystę NVO sektorius apima neformalias grupes bei socialines
inovacijas. Tikslams pasiekti NVO sektoriui yra reikalinga sukurti patikimą ir specializuotą komandą bei gauti
paramą iš viešojo ir privataus sektoriaus institucijų. Tikslams pasiekti vykdoma diagnostika, sudaromos
jungtinės sutartys, pasirenkamos alternatyvos bei reikalingi resursai, kurie būtini veikloms vykdyti siekiant
vaikų gerovės. Toks bendradarbiavimas tampa socialiniu dialogu. Svarbu akcentuoti ir tai, kad galimos ir
atskiros partnerystės, kai viešasis sektorius bendradarbiauja tik su NVO ar privačiu sektoriumi, ar NVO –
tik su viešuoju sektoriumi ar tik su privačiu. Socialinė klasterystė formuojasi, kai šalia viešojo, privataus ir
NVO sektorių partnerystei yra įgalinamos mokslo institucijos. Vykdant viešojo, NVO ir privataus sektorių
partnerystę įgyvendinamos bendros šių sektorių iniciatyvos ar projektai, siekiant vaiko gerovės (9 pav.).
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9 pav. NVO, viešojo ir privataus sektorių modelis
Pateiktame viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių socialinės partnerystės modelyje viešasis
sektorius apima atsakingas institucijas, socialinį kapitalą, paremtą pasitikėjimu, politine valia bei susitarimu
veikti bei vykdyti monitoringą.
Atsakingosios institucijos viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių partnerystės metu atlieka
koordinacinius vaiko gerovės politikos veiksmus. Kitiems sektoriams viešosios institucijos skirsto
finansinę paramą projektams įgyvendinti, skatina tarpsektorinę partnerystę, o tai suteikia galimybę
vykdant socialinį dialogą tarp skirtingų sektorių, analizuoti ir spęsti konkrečias problemas. Galutiniai veiklų,
kuriomis siekiama vaiko gerovės įgyvendinimo, rezultatai bei pateiktos rekomendacijos problemai spręsti
atsakingoms institucijoms leidžia keisti arba parengti naujus teisinius dokumentus bei skleisti projektų ir
kitų veiklų įgyvendinimo praktikas bei sėkmės atvejus.
Siekiant vaiko gerovės iniciatyvų sąveikaujant viešajam, NVO ir privačiam sektoriams į vykdymą
bei kūrimą įtraukiamos institucijos, kuriose kuriami pozityviosios socializacijos vaiko gerovės scenarijai,
metodikos, rengiamos neformalaus ugdymo programos, vykdomi socialiniai ir pedagoginiai eksperimentai.
Socialinis kapitalas, paremtas pasitikėjimu, padeda išlaikyti tvarią socialinę partnerystę bei stiprinti
socialinę partnerystę vaiko gerovės srityje. Norėdami nustatyti abipusius tikslus ir bendradarbiauti juos
įgyvendinant, žmonės turi pasitikėti vieni kitais ir valdžios institucijomis, kurios savo ruožtu privalo užtikrinti
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minėtam bendradarbiavimui palankią aplinką. Vykdant viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystę, labai
svarbus atsakingų institucijų požiūris į partnerius bei vaiko gerovės srities problemas, jų aktualumą bei
sprendimo būdus. Socialinės partnerystės metu pasitikėjimas partneriu bei požiūris į jį leidžia atsirinkti
profesionalus institucijose bei kitas siekiamam tikslui artimas institucijas bei organizacijas už institucijos
ribų, siekiančias didinti vaiko gerovę. Tad išlieka labai svarbūs asmeninės atsakomybės, lyderystės ir
asmenybės įtakos aspektai socialinės partnerystės sėkmei.
Labai svarbus veiksnys, vykdant minėtas veiklas, yra socialinis kapitalas, paremtas politine valia,
kuri lemia iniciatyvų įgyvendinimo rezultatų baigtį. Bendruomenės gali turėti daug socialinio kapitalo,
didelį narių pasitikėjimą, tačiau jei joms trūksta valdžios, politinių galių ar ekonominių išteklių, lieka tik
bendruomeniškumo apraiškos.
Susitarimas veikti apima tikslų bei atsakomybių numatymą. Šie veiksmai leidžia numatyti socialinės
partnerystės schemą, parinkti strategijas, sudaryti veiksmų planą/scenarijų bei paskirstyti atsakingus
asmenis. Sudarant socialinės partnerystės schemą atrenkami institucijose dirbantys profesionalai,
siekiamai iniciatyvai ir partnerystei artimos institucijos bei organizacijos už institucijos ribų. Parenkant
strategijas numatomas poveikis vaikų gerovei bei galimos alternatyvos. Pasirenkami ir išoriniai asmenys,
darantys įtaką tikslų įgyvendinimui. Sudarant veikslų planą numatomi tikslų pasiekimo terminai,
pasirenkami ištekliai ir resursai, norint pasiekti numatyto rezultato, paskirstomi darbai.
Monitoringą, vykdant viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystę vaiko gerovės srityje, dažniausiai
atlieka viešasis sektorius arba deleguoja šias funkcijas kompetentingai institucijai norminių aktų nustatyta
tvarka. Viešasis sektorius dažniausiai išlieka stebėtoju renkant informaciją, reikalingą sistemai valdyti bei
vaiko gerovės užtikrinti. Vykdydamos monitoringą viešosios institucijos siekia, kad projekto įgyvendinimas
sprendžiant konkrečią problemą vyktų skaidriai, o viešieji resursai būtų panaudojami optimaliai.
Viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystę vaiko gerovės srityje taip pat apima:
1. Institucijos administracija. Labai svarbu, kad vykdant viešojo, NVO ir privataus sektorių
partnerystę vaiko gerovės srityje įgyvendinant iniciatyvas dalyvautų institucijų vadovai,
o ne tik jų paskirti asmenys. Administruojantys asmenys atsako už vaiko gerovės
įgyvendinimo rezultatus, prižiūri, kad veiklos būtų tinkamai vykdomos bei tinkamai
naudojami ištekliai.
2. Formali struktūruota veikla būtina sėkmingam iniciatyvų ar projektų įgyvendinimui.
Formali struktūruota veikla sudaro galimybes koordinuoti veiklą, pasiskirstyti
atsakomybes, suplanuoti išlaidas bei žmogiškuosius išteklius. Socialinis kapitalas
sukuriamas siekiant vaikų gerovės tik tokiose organizacijose, kurios turi tokius
požymius, kaip: santykių tinklai, aiškios normos, individų vidinė konkurencija ir
pasitikėjimas.
3. Vykdant viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystę vaiko gerovės srityje į bendrų
veiklų įgyvendinimą įtraukiami kiti socialiniai agentai, kurie yra įvairių organizacijų
nariai, siekiantys spręsti vaiko gerovės srities problemas. Skatinami į bendrą
partnerystę įsijungti ir šie papildomi socialiniai agentai: bendruomenė, bažnyčia,
neformalaus ugdymo, kultūros ir kt. institucijos, kurios skirtingomis priemonėmis ir
metodais turi poveikį socialinei edukacijai ir vaikų gerovei.
Pozityvioji socializacija socioekologiniam tvarumui – tai vaiko gerovės specialistų įgalinimas
vadovauti tam tikroms tikslinėms grupėms, pasitelkiant pozityviajai socializacijai visus konkrečioje
bendruomenėje veikiančius socialinius agentus ir institucijas socialinei partnerystei, kad būtų sutelkta
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pagal galimybes profesionaliausia komanda ir visi žmogiškieji, socialiniai ir infrastruktūriniai ištekliai
kompleksinei socioedukacinei pagalbai vaikams ir šeimoms teikti bei pozityviosios socializacijos
scenarijams vaiko gerovės srityje vykdyti.
Nevyriausybinis sektorius, vykdydamas viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystę, vaiko
gerovės srityje apima neformalias grupes, socialines inovacijas, komandą, partnerius bei atsakingų
institucijų paramą.
Bendraminčių susibūrimas NVO organizacijoje, siekiant bendrų socialinių tikslų sprendžiant
konkrečias problemas sudaro neformalią grupę. Susidariusi neformali grupė tampa socialine aplinka,
kurioje žmonės bendrauja ir ieško būdų iškeltų idėjų įgyvendinimui ir projektuoja įgyvendinimui reikalingus
išteklius (biudžetą).
Socialinės inovacijos dažniausiai siūlomos tokios, kurios mažina problemos pobūdį ar ją sprendžia,
pasitelkiant inovatyvius metodus. Socialinės inovacijos savo pirminiame etape formuojasi kaip projekto
įgyvendinimo idėja.
Tikslams pasiekti NVO sektoriui reikia sukurti patikimą ir specializuotą komandą bei gauti
paramą iš viešojo ir privataus sektorių institucijų. Todėl komandos dažniausiai sudaromos iš atitinkamos
sprendžiamos problemos srities kvalifikuotų profesionalų, mokslininkų bei savanorių. Pagrindinius šios
komandos narius sudaro profesionalai, turintys patirties vaiko gerovės srityje, Jei iniciatyva kyla ugdymo
institucijose, tai gali būti: socialinis pedagogas (iniciatyvos vadovas ar vadovo pavaduotojas, koordinatorius,
moderatorius), socialinis darbuotojas, bendruomenės pirmininkas, psichologas, ugdymo institucijos
vadovas, klasių auklėtojai, papildomo ugdymo (laisvalaikio) pedagogai, sveikatos, socialiniai, kultūros
darbuotojai ir kiti specialistai.
Tikslams pasiekti NVO sektoriui yra labai svarbu gauti pritarimą, moralinę ir/ar finansinę paramą
ir palaikymą iš atsakingų institucijų ir vietinės bendruomenės pagrindinių viešųjų ir privačiųjų institucijų,
nes tai lemia projekto sėkmę. Suteikta parama leidžia planuoti materialinius ir žmogiškuosius projekto
įgyvendinimo išteklius, suteikia galimybes vaikams dalyvauti projektinėse, neformalaus ugdymo, vaikų
vasaros poilsio, socializacijos, kūrybinių gebėjimų lavinimo bei kitose reikšmingose pozityviosios
socializacijos įgyvendinimo veiklose.
Viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių partnerystės kontekste privatus sektorius apima
diagnostiką, jungtinių sutarčių sudarymą bei socialinį dialogą.
Diagnostikos metu vaiko gerovės specialistai arba kiti profesionalai išanalizuoja situaciją, fiksuoja
kritinį atvejį ar problemą, skiria atvejo vadybininką. Šio etapo metu pasirenkama viena konkreti problema,
kurią ketinama spręsti įgyvendinant iniciatyvas.
Siekiant sujungti ir įforminti viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių partnerystę vaiko gerovės
srityje sudaromos jungtinės sutartys, pasirenkamos alternatyvos bei reikalingi resursai, kurie būtini
veikloms vykdyti. Sutartyse numatomos sąlygos ir ištekliai, reikalingi projektui vykdyti. Šios sutartys būna
pateikiamos atsakingoms institucijoms.
Viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių bendradarbiavimas tampa socialiniu dialogu, kurio
pagalba įgyvendinami numatyti projekto rezultatai siekiant problemos sprendimo.
Šio modelio stipriosios pusės:
• greitai ir efektyviai pristatomos naujovės vaiko gerovės kontekste didelei auditorijai;
• NVO lyderiai, viešojo ir privataus sektorių partnerystes išbandę atstovai greitai ir efektyviai perima
kitų organizacijų patirtis susijusias su vaiko gerove;
• vyksta ir formali, ir neformali socialinių inovacijų sklaida vaiko gerovės srityje;
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•

partnerystė su viešuoju sektoriumi leidžia turėti įtakos teisėkūrai, koreguoti norminius aktus ir
sekti naujoves, susijusias su vaikų gerovės didinimu;
• atveria papildomas galimybes naujoms veikloms ir iniciatyvoms vaiko gerovės srityje;
• atsiranda papildomų veiklų finansavimo formų.
Modelis taip pat turi ir silpnųjų pusių:
• didelės laiko sąnaudos derinant tikslus ir prioritetus siekiant vaiko gerovės;
• ribojama organizacijų, veikiančių vaiko gerovės srityje, individualaus kelio, unikalumo paieška;
• niveliuojama organizacijos, individo atsakomybė.
Modelio silpnosios pusės „amortizuojamos“ derinat individualius partnerystėje dalyvaujančiųjų
organizacijų poreikius ir siekiamo bendro tikslo prioritetus. Individualūs organizacijos tobulėjimo planai
derinami su kitų partnerystės subjektų tikslais, ieškoma bendros sinergijos suderintiems uždaviniams
spręsti.
Taigi apibendrinant galima teigti, kad šis modelis projektuojamas, remiantis partnerystės
daugiafunkciškumo (teikiant paslaugas vaikams), daugiakriteriškumo ir daugiasektoriškumo įžvalgomis,
pagrįstomis asmens, institucijos, organizacijos, jų tinklų iniciatyvomis ar inovacijomis, kurių plėtra
susijusi su bendro tikslo suvokimu, atsakingų viešųjų institucijų parama ir privataus sektoriaus atsakingos
partnerystė skatinimu, kuri neįmanoma be įteisintos ir formalizuotos partnerystės.
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1.
NVO, viešojo ir privataus sektorių partnerystė susiduria su sudėtingais iššūkiais: Lietuvoje mažėja
gyventojų skaičius, didėja emigracija, vyrauja tarpsektorinis nepasitikėjimas, pajamų nelygybė, remiantis
„Eurostato“ ir GINI indekso duomenimis. išlieka viena aukščiausių Europoje.
2.
Nesikeičia vaikų sveikatos tendencijos. Nepaisant, kad nuo 2002 m. 0–17 metų vaikų skaičius
Lietuvoje sumažėjo nuo 852 tūkst. iki 544 tūkst., tai yra 36 proc. Lietuvos sveikatos statistikos
duomenys rodo vis prastėjančią vaikų sveikatos būklę. Be to, iki šiol tarp Lietuvos paauglių ir jaunuolių
išlieka aukšti savižudybių rodikliai. Mokslinių tyrimų duomenimis, 41 proc. moksleivių turi psichikos
sveikatos problemų, o 13 proc. – diagnozės lygį siekiančių psichikos sutrikimų. Ypač jautri situacija
socialinės rizikos šeimose, nemažėjanti patyčių problema ugdymo institucijose, fizinis smurtas, vaikų
nusikalstamumas rodo nepakankamą ir netolygią kompleksinę pagalbą ir pozityviosios socializacijos
plėtrą.
3.
NVO, viešojo ir privataus sektorių partnerystė gali tapti atsvara sudėtingoms socioedukacinėms
problemoms spręsti bei stimuliuoti socialinės ekonomikos augimą, kuri pasižymi orientacija į žmogų ir
socialines bei bendražmogiškąsias vertybes, o ne į finansinę naudą.
4.
Socialinėje ekonomikoje, kaip rodo teorinė analizė, organizacijos vadovaujasi solidarumo,
visuotinio įsitraukimo ir kolektyvinės atsakomybės principais bei siekia uždirbti ir kaupti perviršį
(privačiame sektoriuje įvardijamą pelnu), kurį naudoja socioedukacinėms problemoms spręsti.
5.
Lietuvos NVO gerosios praktikos patirties pavyzdžių analizė vaiko gerovės srityje atskleidė,
kad kokybiška socialinė partnerystė gerina socioekologinę aplinką ir žmonių gyvenimo kokybę bei
plėtoja socialinį kapitalą, o pilietinių organizacijų dalyvavimas gerina bendruomenių gyvenimą, skatina
inovacijas ir investicijas.
6.
NVO praktikos patirties pavyzdžių analizė atskleidė, kad sėkminga socialinė partnerystė prasideda
asmenine iniciatyva ir motyvacija inovacijoms, o esminis jos variklis – organizacijų lyderis – socialinis
verslininkas (antrepreneris), kurio siekis įtvirtinti savo viziją padeda įveikti bet kokį pasipriešinimą bei
keičia ir įtvirtina naujas visuomenės gerovės normas.
7.
Socialine ekonomika grįsti NVO, viešojo ir privataus sektorių socialinės partnerystės modeliai
atkleidžia sėkmingos partnerytės esminius kriterijus ir projektuoja 3D (daugiafunkcinį, daugiakriterinį,
daugiasektorinį) modeliavimo principą, kuriam neužtenka praktikoje įtvirtinto sektorinio tarpžinybinio
bendradarbiabiavimo.
8.
NVO, viešojo ir privataus sektorių socialinės partnerystės modeliai praktikoje gali būti
adaptuojami, atsižvelgiant į konkrečios vietovės ypatumus ir esamų profesionalų patirtį ir
kompetencijas, nusibrėžtus socialinės partnerystės tikslus, turimus resursus bei kitus esminius
parametrus bei atsižvelgiant į sėkmingos socialinės partnerystės modeliavimo patirtis, susijusias su
gebėjimų stiprinimu, parama plėtrai, konsorciumių (klasterių) indėliu, finansais ir ištekliais, laiko vadyba,
laimėjimais, partnerystės kultūra, rizikos valdymu.

47

48

1. ACEVEDO, M. Network Capital: an Expression of Social Capital in the Network Society [interaktyvus].
The Journal of Community Informatics, 2007, vol. 3, no. 2 [žiūrėta 2012 m. sausio 15 d.]. Prieiga per
internetą: <http://ci-journal.net/index.php/ciej/article/view/267/317>.
2. BARTKUS, O. V.; ir DAVIS, J. H. (Eds.). Social Capital – Reaching Out, Reaching. Edward Elgar
Publishing Limited, UK, 2009.
3. BIGGART, N. W. (Ed.). Readings in Economic Sociology. Copyright Blackwell Publishers Ltd, Malden,
Massachusetts, USA. 2002.
4. BOURDIEU, P. The Forms of Capital. In RICHARDSON, J. (Ed.) Handbook of Theory and Research for
the Sociology of Education. New York, Greenwood, 1986.
5. BOURDIEU, P.; ir WACQUANT, J. D. Įvadas į refleksyviąją sociologiją. Vilnius, 2003, p. 156.
6. BOURDIEU, P. The Social Space and the Genesis of Groups [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m.
sausio 5 d.]. 1985. Prieiga per internetą: <http://www.sociology.uiowa.edu/nsfworkshop/
JournalArticleResources/Bourdieu_SocialSpace_1985.pdf>.
7. ROMAN, C. G.; ir Moore, G. E. Measuring Local Institutions and Organizations: The Role of Community
Institutional Capacity in Social Capital. Urban Institute Justice Policy Center, 2004.
8. CIVINSKAS R.; DVARIONAS D.; ir KUZMICKAITĖ, D. K, Socialinė ekonomika: vietos bendruomenės
poreikiai ir galimybės: tyrimo ataskaita [interaktyvus]; [žiūrėta 2013 m. spalio 5 d.]. Socialinės
ekonomikos institutas, Kaunas, 2004. Prieiga per internetą: <http://politika.osf.lt/kiti/dokumentai/
BendruomeniuGalimybiuTyr.pdf>
9. CLARIDGE, T. A Comprehensive Resource on Social Capital and Its Research. MA thesis [interaktyvus];
[žiūrėta 2013 m. gruodžio 15 d.]. 2004. Prieiga per internetą: <www.socialcapitalresearch.com/wpcontent/uploads/2013/01/Social-Capital-and-NRM.pdf>.
10. COLEMAN, J. S. Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology
[interaktyvus], 1988, vol. 94 [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://courseweb.
lis.illinois.edu/~katewill/for-china/readings/coleman%201988%20social%20capital.pdf>.
11. DASGUPTA, P.; ir SERAGELDIN, I. Observations on Social Capital. In Social Capital: A Multifaceted
Perspective. Washington DC: The World Bank, 2000.
12. DE FILIPPIS, J, The Myth of Social Capital in Community development [interaktyvus]. Housing policy
debate, 2001, vol. 12, issue 4. Prieiga per internetą [žiūrėta 2013 m. gruodžio 15 d.]: <http://www.
urbancentre.utoronto.ca/pdfs/elibrary/DeFilippis_Myth-of-Social-C.pdf>.
13. DOWNING, R. National Approaches to Social Economy Development: Public Policy and the Social
Economy in Canada [interaktyvus]. Nunavut Summit on the Social Economy. 2009 Nov 25–27
[žiūrėta 2013 m. sausio 20 d.]. Prieiga per internetą: <www.socialeconomyhub.ca/?q=content/
csehub-presentations-and-lectures>.
14. DONSKIS, L. Kas yra bendruomenė. Socialinė ekonomika: vietos bendruomenės poreikiai ir
galimybės, 2004.
15. DVARIONAS, D. Socialinio verslo prielaidos Lietuvoje. Socialinė ekonomika: vietos bendruomenės
poreikiai ir galimybės, 2004.
16. EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖ EKONOMIKA. [žiūrėta 2014 m. gegužės 20 d.].Prieiga per
internetą: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2007-11-lt.pdf
17. FUKUYAMA, F. Social capital, civil society and development [interaktyvus]. Third World Quarterly.
2001[žiūrėta 2014 m.sausio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://intranet.catie.ac.cr/intranet/
posgrado/Met%20Cual%20Inv%20accion/2008/Semana%206/Fukuyama.pdf>.
18. GROOTAERT, Ch.; ir van BASTELAER, T.. Measuring Social Capital: A Synthesis of Findings and
Recommendations from the Social Capital Initiative. Social Capital Initiative, Working Paper, 2001,
no. 24. [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m. birželio 7 d.] Prieiga per internetą: <http://siteresources.
worldbank.org/INTSOCIALCAPITAL/Resources/Social-Capital-Initiative-Working-Paper-Series/
SCI-WPS-24.pdf>.
19. HANIFAN, L. J. The rural school community centre [interaktyvus], Annals of the American Academy
of Political and Social Science, 1916, 67: 130–138 [žiūrėta 2014 m. sausio 5 d.]. Prieiga per internetą:

49

<http://dx.doi.org/10.1177/000271621606700118>.
20. JUOZAITIENĖ, L. Socialinio kapitalo samprata ir komponentų tyrimas. Profesinės studijos: teorija ir
praktika, 2006, 55–63 p.
21. KUZMICKAITĖ, D. K.; ir DVARIONAS, D., Socialinė ekonomika: vietos bendruomenių poreikiai ir
galimybės: tyrimo ataskaita. Socialinės ekonomikos institutas, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto
leidykla, 2004.
22. KUZMICKAITĖ, D. K.; ir Salinis V. Socialinė ekonomika: filantropijos tradicijos Lietuvoje:
tarpdisciplininis požiūris. Socialinės ekonomikos institutas. Kaunas, 2007.
23. KVIESKIENĖ, G. NVO tinkloveikla [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.] . Prieiga per
internetą:
<http://lntpa.lt/wp-content/uploads/2012/05/Giedr%C4%97-Kvieskien%C4%97Neformali%C5%B3-visuomen%C4%97s-tinkl%C5%B3-raida.pdf>.
24. KVIESKIENĖ, G.; ir ČIUŽAS, R. Vaikų edukacija vasarą. Švietimo problemos analizė. 2014, birželis,
ISSN 1822-4156.
25. KVIESKIENĖ, G.; ir KVIESKA, V. Socialinės patnerystės įtaka inovacijoms. Vilnius, 2012.
26. KVIESKIENĖ, G. Pozityvioji socializacija kaip ugdymo paradigma: habilitacijos procedūrai teikiamų
mokslo darbų apžvalga.Vilnius, 2007.
27. MARGINSON, S. Bourdieu’s notion of social capital [interaktyvus]. Monash University, Australia,
2004 [žiūrėta 2014 m. sausio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.monash.edu.au/ >.
28. NEAMTAM, N. The Social Economy: Finding a Way between the Market and the State. Policy Options,
July-August 2005 [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ssc.wisc.
edu/~wright/ERU_files/Neamtan2005_PolicyOptions.pdf>.
29. OSTROM, E. Social Capital: A Fad or a Fundamental Concept? Social Capital: A Multifaceted
Perspective, (ed. Dasgupta P. Serageldin I.), Washington DC, The World Bank, 2000.
30. Policy Options [interaktyvus], 2009, rugsėjo mėn. [žiūrėta 2014 m. sausio 22 d.]. Prieiga per internetą:
< http://www.irpp.org/en/po/employment-insurance/ >.
31. PORTES, A. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology [interaktyvus]. Annual
Reviews of Sociology, 1998, 24: 1-24 [žiūrėta 2011-12-27]. Prieiga per internetą: [: <http://www.unc.
edu/courses/2008fall/sowo/804/957/Readings/socialcapital.pdf>.
32. PUTNAM, R. Kad demokratija veiktų: Pilietinės tradicijos šiuolaikinėje Italijoje. Vilnius: Margi raštai,
2001.
33. PUTNAM, R. Bowling Alone: America‘s Declining Social Capital [interaktyvus]. Journal of Democracy.
January 1995 [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://archive.realtor.org/sites/
default/files/BowlingAlone.pdf>.
34. PUTNAM, R.; ir FELDSTEIN, L. M., Better Together: Restoring the American Community. New York:
Simon &Schuster, 2003.
35. Projekto „Socialinė partnerystė per neformalų bendravimą, kultūrą ir sportą“ renginio – apskritojo
stalo — Klaipėdos apskrityje protokolas [interaktyvus]; [žiūrėta 2013 m. gruodžio 21 d.]. Prieiga per
internetą:<http://sp.lvdk.eu/index.php?option=comcontent&task= view&id=95&Itemid=86>.
36. ROMAN, C. G.; ir. MOORE, G. E. Measuring Local Institutions and Organizations: The Role of Community
Institutional Capacity in Social Capital. Urban Institute Justice Policy Center, 2004.
37. SABATINI, F. The Role of Social Capital in Economic Deveopment [interaktyvus]. Working paper,
2007, no. 43 [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]:. Prieiga per internetą: <http://aiccon.it/file/convdoc/n.43.
pdf>.
38. Sakalauskas, G. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. [žiūrėta 2014 m. birželio 5
d.]:. Prieiga per internetą: web.vu.lt/tf/g.../Nepilnamečių-baudž.-ats.-ypatumai-2013-III-dalis.ppt
39. Socialinės įtraukties didinimo 2014 – 2020 m. veiksmų planas. interaktyvus]; [žiūrėta 2013 m.
gruodžio 21 d.]. Prieiga per internetą:< http://www.socmin.lt/download/6579/ socialines%20
itraukties%20veiksmu-planas.pdf >.
40. STANKEVIČIUS, P. Lietuvos pramonės transformacijos ir jų socialinės-ekonominės pasekmės:

50

monografija. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009.
41. STONE, W. Measuring social capital: Towards a theoretically informed measurement framework for
researching social capital in family and community life: research paper [interaktyvus]. Australian
Institute of Family Studies, 2001, no. 24 [žiūrėta 2013 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://
www.aifs.gov.au/institute/pubs/RP24.pdf>.
42. SUROVEC, R. Nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacijos socioedukacinės
veiklos ypatumai [interaktyvus]. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2012 [žiūrėta 2014
m. kovo 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2012
~D_20120808_142316-71329>.
43. SCHWETTMANN, J. The Social Economy: a bridge between Formality and Informality in Africa
[interaktyvus]. A Contribution to the 17th pre-summit GIMAC Meeting Addis Ababa, 26 January
2011[žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.fasngo.org/assets/
files/17%20GIMAC%20Pre-Summit/The%20Social%20Economy%20and%20informal%20
economy%2026%20January%202011%20ILO%202.pdf>.
44. SKAČKAUSKIENĖ, I.; ir BYTAUTĖ, S. Socialinio kapitalo apibrėžties ir matavimo problematika.
Verslas: teorija ir praktika, 2012, no.13(3): 208–216.
45. TIJŪNAITIENĖ, R. Socialinio kapitalo konceptas: dalyvavimo konceptas. Ekonomika ir vadyba:
aktualijos ir perspektyvos, 2008, 10(1): 186–192.
46. TUFEKCI, Z. Gender, Social Capital And Social Network(ing) Sites: Women Bonding, Men Searching
[interaktyvus]. Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association
Annual Meeting, Boston, MA, Jul 31 2008 [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą:
<www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/2/4/2/6/9/pages242696/p242696-3.
php>.
47. VEGA, A.; FIRESTONE, J.; ir HARRIS, R. „Bowling Alone” in San Antonio, Texas: Trust and Social
Networks as Social Capital [interaktyvus]. Paper presented at the annual meeting of the American
Sociological Association, Philadelphia, PA, Aug 12 2005 [žiūrėta 2014 m. liepos 5 d.]. Prieiga per
internetą: <www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/1/9/4/7/pages19471/
p19471-5.php>.

Europos Komisijos komunikatai, rekomendacijos, Europos Tarybos, Europos Parlamento
sprendimai, kiti dokumentai:
1. 2010 m. kovo 3 d. Europos Komisijos komunikatas (KOM (2010/2020) „Europa 2020: pažangaus,
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ prioritetas „Integracinis ekonomikos augimas“.
2. 2013 m. vasario 20 d. Europos Komisijos rekomendacija (2013/112/ES) „Investicijos į vaikus.
Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties“ (OL 2013 L 59, p. 5).
3. 2010 m. gruodžio 16 d. Europos Komisijos komunikatas (KOM (2010) 758) „Europos kovos su skurdu
ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji programa“.
4. 2008 m. spalio 3 d. Europos Komisijos rekomendacija (2008/867/EB) ,,Dėl iš darbo rinkos
išstumtų asmenų aktyvios įtraukties“ (OL 2008 L 307, p. 11).
5. 2010 m. lapkričio 15 d. Europos Komisijos komunikatas (KOM (2010) 636) „2010–2020 m. Europos
strategija dėl negalios“.
6. 2013 m. vasario 20 d. Europos Komisijos Socialinių investicijų teisės aktų rinkinio nuostatos.
7. 2011 m. balandžio 5 d. ES Komisijos komunikatas (KOM (2011) 173) „Dėl ES Romų nacionalinių
strategijų plano iki 2020“.
2014 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Bendrosios rinkos aktas [interaktyvus];
[žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2011:0206:FIN:LT:PDF>.
8. Europos Sąjungos socialinė ekonomika. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui skirto
pranešimo santrauka [interaktyvus]. Parengė CIRIEC [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per

51

internetą: <http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2007-11-lt.pdf>.
9. Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimti sprendimai. Europos Parlamento
ir Tarybos sprendimas Nr. 1098/2008/EB [interaktyvus]; [žiūrėta 2013 m. gruodžio
21 d.]. Prieiga per internetą: < http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2008:298:0020:0029:LT:PDF>.
10. Projekto „Socialinė partnerystė per neformalų bendravimą, kultūrą ir sportą“ renginio – apskritojo
stalo – Klaipėdos apskrityje protokolas [interaktyvus]; [žiūrėta 2013 m. gruodžio 21 d.]. Prieiga
per internetą:<http://sp.lvdk.eu/index.php?option=comcontent&task=view&id=95&Itemid=86>.
a. Kitos interneto prieigos:
11. Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės: galutinė tyrimo ataskaita [interaktyvus];
[žiūrėta 2014 m. balandžio 5 d.] Prieiga per internetą: <http://www.esparama.lt/es_parama_
pletra/failai/ESFproduktai/2_SADM_tyrimas_paslaugos-seimos-gerovei_2013-07.pdf >.
12. Ar vaikų socializacijos centrų veikla rezultatyvi? Valstybinio audito ataskaita. 2013 m. liepos 29 d.
Nr. VA-P-50-11-10 [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m liepos 8 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.
vkontrole.lt/failas.aspx?id=3044>.
13. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija www.lduk.lt.
14. Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt.
15. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija www.socmin.lt.
16. Europos Komisija http://ec.europa.eu.
17. NVO vaikams konfederacija www.nvovaikamskonfederacija.lt.
18. LR Seimas www.lrs.lt.

52

Ekspertai sąrašas:
1

Aurelijus Šapranauskas

BOD GROUP atstovas Estijoje

2

Nijolė Lisevičienė

VšĮ Trakų švietimo centras

3

Kristina Kovaitė

UAB „Projekona“ direktorė

4

Birutė Šapolienė

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Vilniaus
Viltis” direktorė

5

Danutė Mituzienė

VšĮ Nevalstybinio vaikų darželio „Nendrė” direktorė

6

Sigita Ignatovičienė

Vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“
direktorė

7

Rūta Pabedinskienė

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

8

Prof. dr. Giedrė
Kvieskienė

NVO vaikams konfederacija

9

Andrius Ciplijauskas

„BeePart“ idėjos autorius ir vadovas

10

A. Bagdanskienė

Panevėžio miesto savivaldybė
Vyriausioji ugdymo įstaigų specialistė
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NVO interviu, skirtas socialinei partnerystei tarp viešojo, privataus ir NVO sektorių
Organizacijos pavadinimas:
Atsakydami į klausimus pagrįskite teiginius konkrečiais pavyzdžiais ir, jeigu turite, nuorodomis į konkrečius produktus, metodikas,
sutartis, kitus resursus, kurie pasiekiami interneto erdvėje. Turėkite omenyje, kad mums svarbi Jūsų nuomonė ir asmeninis
vertinimas.

1. Kokias pagrindines problemas, su kuriomis susiduriate praktinėje socialinės
partnerystės veikloje, galėtumėte įvardyti?

2. Kokius resursus (pinigine išraiška) jau panaudojote konkrečiame darbe?

3. Kokius konkrečius įstatymų pakeitimus (nurodykite įstatymo interneto svetainę)
rekomenduotumėte padaryti, kad galėtumėte keisti situaciją palankesne NVO kryptimi?

4. Kokias geras praktikas galėtumėte įvardyti, kurios buvo paremtos nacionalinių ar
europinių fondų?

5. Kiek Jūsų įvardyti geri pavyzdžiai/trikdžiai turėjo įtakos vaikų gerovei, įvardykite, kokia
sąveikų ar kitas socialines grupes tai palietė?
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6. Papasakokite apie vieną sėkmingiausių ir nesėkmingiausių Jūsų organizacijos
socialinės partnerystės pavyzdį. Kokie veiksniai tai lėmė?

Ką dar norėtumėte pridurti?

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą!
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