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Socialinė verslo atsakomybė

„Mokymai yra vykdomi, įgyvendinant projektą „Nacionalinio gėrimų
pramonės klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas“ (Projekto 
kodas Nr. VP2-1.4-ŪM-01-K-01-001), kuris yra dalinai finansuojamas 
Europos regioninės plėtros fondo.“

Verslo socialinė
atsakomybė?

• VSA - tai savanoriškos verslo įmonių
pastangos įtraukti socialines ir aplinkos 
problemas į jų bendras veiklas ir ryšius su 
suinteresuotomis šalimis. 

• VSA - tai įmonių ideologija, politika bei 
praktika, atspindinti tokią įmonių elgseną, kai 
jos į savo veiklą savanoriškai įtraukia 
socialinius ir aplinkosaugos klausimus bei 
santykiuose su visais suinteresuotais 
visuomenės, verslo ir valdžios atstovais 
vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei 
gamtai vertybiniais principais. 
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ĮSA – naujas iššūkis verslui
Pagrindinė Lietuvos įmonių problema sprendžiant ĮSA klausimus yra tai, kad 
dažnai nesuvokiama, jog atsakomybė visuomenei neprieštarauja pelno 
siekimui: 

•suponuojant ekonominės veiklos socialinį priimtinumą, 
•lengviau pasiekti abipusę naudą
•ir sukurti didesnę pačios įmonės pridėtinę vertę. 

Tokios sampratos stygių lemia 
•įmonių vadovai ir atsakingi darbuotojai nėra pakankamai gerai susipažinę
su įmonių socialinės atsakomybės koncepcija, jos esme, raidos etapais ir 
ĮSA formavimo bei valdymo priemonėmis. 
•Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse,norint, kad organizacijos siektų būti 
socialiai atsakingos, svarbu, kad jos to norėtų pačios, o ne jaustųsi 
verčiamos prievarta. 

Argumentai už ir prieš ĮSA
ĮSA ištakos – verslo etika 
PRIEŠ
M. Friedmanas:
“Verslo socialinė atsakomybė – didinti jo 

pelningumą”
Verslas negali būti socialiai atsakingas, nes 

tik “gyvos būtybės gali būti atsakingos už
savo veiksmus”
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Argumentai už ir prieš ĮSA
UŽ:
Įmonės įgyja vis daugiau ekonominių, techninių, technologinių, finansinių, 

taigi ir politinių galių ir taip perima vis platesnį socialinių politinių
funkcijų spektrą.

Visuomenės spaudimas verčia įmones skatinti išankstinį apsidraudimą
nuo rizikos, analizuoti savo veiklą bei gaminius

Visi kiti suinteresuoti įmonės veikla sukuria žymiai didesnę vertę įmonėje, 
nei jos akcininkų finansiniai įnašai

IŠORINIAI INSTRUMENTAI
Įmonės, norinčios plėtoti atsakingą verslą galėtų pradėti nuo tokių

instru-mentų diegimo:
• Suinteresuotųjų (bei NVO organizacijų) įtraukimas į dialogą.
• Principų, padedančių spręsti sudėtingas problemas nustatymas 

(darbo standartai tiekėjams, atsiskaitymai už aplinkos apsaugą bei 
žmonių teises).

• Atlyginimo sistemos, atspindinčios VSA, patvirtinimas.
• Duomenų, reikalingų VSA, rinkimas bei publikavimas;
• Darbo grupės sudarymas, siekiant kontroliuoti VSA rizikas bei 

atlikti jos vertinimą;
• Darbuotojų ir vadovų švietimas apie VSA politiką bei 

įsipareigojimus;
• Įstojimas į kurią nors vieną ar kelias tam skirtas Jungtinių Tautų

organizacijas - įskaitant ir Jungtinių Tautų Pasaulinį susitarimą
(United Nations' Global Compact) arba Globalią atsiskaitymo 
iniciatyvą (Global Reporting Initiative).
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Tyrimai

Tyrimai
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“pasakyk ko sieki, pademonstruok 
tai savo veikloje, siek pokyčių”
• Verslas turi pereiti iš “stebėtojo ar aukos”

pozicijos į “formuojančią ir ginančią” poziciją;
• “Apibrėžk savo poziciją, ko sieki”
• “Prisiimk įsipareigojimus”
• “Imkis veiksmų”
• “Globalūs principai – vietinė partnerystė” turi 

atsispindėti realybėje;
• “Pademonstruok tai per įvairias iniciatyvas”
• Svarbiausia “ką darai ir kokią tai daro įtaką”

Visuomenės įtraukimas (ar 
įsitraukimas į visuomenės 

procesus)
• Įsitraukimo būtinybė;
• Investavimas į vietinę bendruomenę:

– Kompetencijos kėlimas ir darbų sauga – kaip 
saugumo elementas;

– Partnerystė su bendruomene;
– Rėmimas ir parama, bendradarbiavimo 

projektai (bendradarbiavimas geriau nei 
“davimas”);

– Svarbu pastovus bendradarbiavimas 
įvairiose srityse (sistemingas darbas);
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VSA sritys
• Ataskaitų teikimas/ info. 

Atskleidimas/skaidrumas;
• Principai, verslo kodeksai;
• Vartotojų švietimas, gaminių naudojimas, 

informacijos apie produktą pateikimas 
(aplinkosaugos ir subalansuotos plėtyros
elementai)

• Pasikeitimas informacija (įmonės mažai daro 
šioj srity);

• Korupcija (ypač tai aktualu mažoms įmonėms)

Praktiniai žingsniai – nuo ko 
pradėt

• Reikia “apšilti” atliekant pirminį
įvertinimą;

• Įvertinti esamą situaciją ir būtinus 
žingsnius;

• Galima naudoti įvairius klausimynus 
ir metodikas;
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Ataskaitų teikimas
• Šiuo metu verslo subalansuotos plėtros ataskaitos apima 

ekonominę, aplinkosauginę ir socialinę sritis ir veiksmingumą šiose 
srityse.

• Tai rodo didesnį informacijos poreikį iš visuomenės.
• Suinteresuotos pusės nori, kad verslas ne tik matuotų

veiksmingumą socialinėje ir aplinkosauginėje srityse bet ir pateiktų
šią informaciją.

• Yra visa eilė ataskaitų teikimo etapų:
– Informacijos surinkimas;
– Informacijos įvertinimas siekiant nustatyti veiksmingumą ir palyginti su 

kitų indikatorių reikšmėmis;
– Auditavimo ir kokybės užtikrinimas apima informacijos pateiktos 

ataskaitoje vertinimą ir verifikavimą (verifikavimo ataskaita dažniausia 
pridedama prie ataskaitos).

• Ataskaitų teikimas ir veiksmingumo vertinimas glaudžiai susijęs su 
indikatoriais.

• Pateikiama daug kokybinės informacijos.

Ataskaitų teikimas
• Nacionalinės visuomeninės iniciatyvos

• Prancūzija
• Danija
• Olandija
• Švedija
• Jungtinės karalystės

• Daugelio suinteresuotų pusių iniciatyvos
• Globalios Ataskaitų teikimo Iniciatyvos (GRI)
• Valdžios
• Gairės, techniniai protokolai ir sektorių papildai
• 2002 GRI ataskaitų teikimo gairės

- Ataskaitų teikimo principai
- Ataskaitos turinys
- Veiksmingumo indikatoriai
- Kokybės užtikrinimas

• AA1000s (Atsiskaitomybės užtikrinimo standartai)
• Kiti

• CDJES ‘Bilan sociétal’
• BITC Verslo įtakos ataiskaitų teikimo iniciatyvos
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Ženklinimas
• Teisingos prekybos organizacijos ir ženklinimas

• FLO (Tarptautinė prekybos ženklinimo organizacija)
• IFAT (Tarptautinė alternatyvios prekybos federacija)
• EFTA (Europos teisingos prekybos asociacija)
• NEWS! (Europos Pasaulio Parduotuvių tinklas)
• FINE

• Socialinis ženklinimas
• Belgijos socialinis ženklas
• Rugmark ženklas
• Gėlės ženklo programa

• Aplinkosauginiai ženklai
• ES eko gėlė
• Miškų valdymo Taryba (FSC)
• Pan-European miškų sertifikavimas (PEFC)
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Ataskaitų teikimo tendencijos


