
Kviečiame dalyvauti Socialinio verslo forume
Socialinės investicijos ir alternatyvūs modeliai skatinti socialinį verslą

Socialinio verslo forumas – tradicinis, 7 kartą organizuojamas renginys, kuris šiais metais
vyks gegužės 7 dieną, atsižvelgiant į esamą situaciją – išskirtinai tik internetu.
 
Socialinio verslo forumo tikslas – skatinti dialogą ir kartą per metus į vieną vietą pakviesti socialinius
verslus, socialinius inovatorius, politikos formuotojus, savivaldybių atstovus, akademikus ir susijusias
institucijas, siekiant peržiūrėti socialinio verslo aplinką Lietuvoje ir įvertinti tolimesnes augimo
galimybes.  
 
Socialinis verslas yra sparčiai Lietuvoje augantis ir populiarėjantis verslo modelis – kiekvienais metais
atsiranda naujos iniciatyvos ar organizacijos, kurios siekia kurti tvarius ir inovatyvius sprendimus
socialiniams ar aplinkosauginiams iššūkiams.  
 
Vienas iš augimo barjerų yra ribotos galimybės pasiekti finansus, kurias lemia fragmentuota
ekosistema, maža investicinė rinka, inovatyvių instrumentų stygius, informacijos apie skirtingas
galimybes prieinamumas ir riboti gebėjimai matuoti vertę ar poveikį, kurį socialiniai verslai sukuria.
 
Šių metų pagrindinė forumo tema – socialinės investicijos – finansinės ir ne finansinės
priemonės, modeliai, kurių pagalba socialiniai verslai galėtų greičiau augti ir kurti didesnę vertę
visuomenei. Taip pat forumo metu bus skiriama daug dėmesio alternatyviems paslaugų
perdavimo modeliams, tokiems kaip poveikio pirkimai ir socialinio poveikio obligacijos.



Renginio programa

 
10:00 Renginio atidarymas
 
10:15 Socialinio verslo aplinkos apžvalga – ką pavyko pasiekti per 2019 metus
 
10:35 Socialinės investicijos – Lietuvos situacijos apžvalga, poreikis ir iššūkiai, Phil Tulba, Tulba Consulting (anglų
kalba, su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą)
 
11:05 Socialinės investicijos – globalus požiūris, Mariel Vincent Andres Rapisura, SEDPI Pte. Ltd., vadovas,
Filipinai (anglų kalba, su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą)
 
11:45 Pertrauka
 
12:00 Poveikio matavimo sistema: Suomijos praktika, Katja Anoschkin, Suomijos socialinio verslo asociacija (anglų
kalba, su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą)
 
12:40 Reach for Change modelis: inkubatorius ir poveikio investavimas Lietuvoje, Jurgita Ribinskaitė – Glatzer, Reach
for Change
 
13:10 Pertrauka
 
13:40 Socialinio poveikio obligacijos ir modelio taikymo galimybės Lietuvoje, Neringa Morkvėnienė, LR Finansų
ministerija
 
14:10 Viešųjų paslaugų perdavimo svarba ir poveikio pirkimų modelio taikymas pilotinėse savivaldybėse – Kauno
atvejis, Daina Kleponė, VšĮ „Versli Lietuva“ generalinė direktorė ir Jolanta Baltaduonytė, Kauno miesto savivaldybė
 
14:40 Socialinės investicijos – alternatyvus instrumentas socialinių inovacijų skatinimui, Eitvydas Bingelis, Socialinės
apsaugos ir darbo viceministras, Viktorija Krutulytė, Europos socialinio fondo agentūra 
 
15:10 Pertrauka
 
15:25 Panelio diskusija
 
16:25 Renginio apibendrinimas ir uždarymas
 
Kviečiame registruotis ir gauti visą aktualią informaciją apie reginio transliaciją. 
Registracija: forms.gle/o5nMzf8Cw4HgSiHz7
Daugiau informacijos apie renginį: http://socialinisverslas.lt/forumas/


