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IEVADS
Sociālā uzņēmējdarbība, kas ir efektīvs līdzeklis sociālo problēmu risināšanai, ir
strauji augoša nozare Eiropā. Lai gan Baltijas valstīs, Skandināvijā un Baltkrievijā
šis jēdziens joprojām ir salīdzinoši jauns, katru gadu arvien vairāk sociālo uzņēmumu pievēršas neskaitāmām sociālām problēmām un izaicinājumiem, piedāvājot
daudzveidīgu risinājumu klāstu.
Sociālie uzņēmumi kā starpdisciplinārs uzņēmējdarbības veids bieži
vien saskaras ar šķēršļiem un izaicinājumiem, kurus tradicionālie uzņēmumi un pilsoniskās sabiedrības organizācijas jau ir pārvarējuši: tiesiskā regulējuma trūkums, sarežģīti uzņēmējdarbības modeļi, uzņēmumu
identitātes problēmas, sabiedrības informētības trūkums, atpazīstamības
trūkums, kā arī grūtības piekļūt investīciju tirgiem. Šīs problēmas nevar
atrisināt ātri. Tam nepieciešami ne tikai saprātīgi un efektīvi risinājumi no
pašu sociālo uzņēmumu puses, bet arī spēcīga un funkcionējoša sociālās
uzņēmējdarbības ekosistēma, kas spēj reaģēt, piedāvājot uz partnerības
principiem balstītus, integrētus ilgtermiņa risinājumus.
Nozīmīgu, produktīvu un ilgstošu partnerību un sadarbības ar vietējām
pašvaldībām radīšana ir vienlaikus gan izaicinājums, gan iespēja. Ņemot
vērā to, ka sociālie jautājumi, problēmas un izaicinājumi, kurus mēģina
risināt sociālie uzņēmumi un pašvaldības, daudzos gadījumos ir līdzīgi
vai vienādi, varētu šķist loģiski, ka sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām vajadzētu būt sabiedrotajiem un partneriem. Tomēr realitātē tas
nav tik vienkārši - sociālie uzņēmumi un pašvaldības bieži vien cīnās, lai
rastu kopīgu nostāju, un ceļš uz efektīvu un produktīvu partnerību izrādās
sarežģītāks un laikietilpīgāks nekā gaidīts.
Šīs publikācijas mērķis ir izpētīt sociālo uzņēmumu un pašvaldību
partnerības, sadarbības un sinerģijas jautājumus praktiskā un risinājumu-orientētā veidā:
Lai izprastu pašvaldību un vietējo iestāžu lomu un vietu sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmā Latvijā, Baltkrievijā un Zviedrijā, ir iekļauts īss
pārskats par sociālās uzņēmējdarbības nozari katrā valstī.
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Autori apraksta dažādus sociālo uzņēmumu piemērus, lai parādītu, kā
sociālie uzņēmumi un pašvaldības sadarbojas katrā valstī, uzsverot
gan pozitīvos, gan izaicinošos aspektus, kā arī atspoguļojot šo partnerību veidošanā iesaistīto cilvēku pieredzi.
Visbeidzot, autori ir sagatavojuši virkni ieteikumu gan sociālajiem uzņēmumiem, gan pašvaldībām, kurus sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas dalībnieki var izmantot kā diskusijas, darbības un saziņas punktus.
Lai gan šī publikācija ir balstīta uz triju konkrētu valstu - Latvijas, Baltkrievijas un Zviedrijas - pieredzi, autori cer, ka tā būs noderīga sociālajā
uzņēmējdarbībā ieinteresētajām personām visā Eiropā un pasaulē. Autori
priecāsies par atsauksmēm, komentāriem un jautājumiem, kā arī par iespēju apspriest turpmākās partnerības iespējas.

Ievads
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SOCIĀLO UZŅĒMUMU DEFINĪCIJAS
UN JURIDISKĀ IZPRATNE
Sociālo uzņēmumu likums tika pieņemts 2017. gada 12. oktobrī un stāsies spēkā 2018. gada aprīlī. Likums nosaka, ka sociālais uzņēmums ir
sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar īpašu sociālā uzņēmuma statusu.
Lai iegūtu šo statusu, uzņēmumam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem,
starp kuriem ir pienākums izvirzīt pozitīvu sociālo mērķi kā uzņēmuma
galveno mērķi, kā arī ierobežot peļņas sadali uzņēmumu īpašniekiem.
Peļņa jāreinvestē uzņēmumā, vai arī jānovirza sociālā mērķa sasniegšanai.1
Līdz stāsies spēkā Sociālā uzņēmuma likums, organizācijas un privātpersonas, lai iesaistītos sociālajā uzņēmējdarbībā, turpina izmantot
dažādas citas juridiskās formas - nevalstiskās organizācijas, asociācijas, fondus un „parastās” sabiedrības ar ierobežotu atbildību, dažkārt
apvienojot dažādas juridiskās formas, lai sasniegtu savus mērķus.
Daudzveidīgās uzņēmējdarbības formas veicina nepilnīgas izpratnes
veidošanos par to, kas ir sociālais uzņēmums, kas to padara atšķirīgu
un kādus potenciālos ieguvumus sociālā uzņēmējdarbība var sniegt.
Bieži vien sociālā uzņēmējdarbība tiek jaukta ar korporatīvo sociālo atbildību, kas parasti ir papildinoša korporatīvā darbība, nevis uzņēmuma
galvenais mērķis. Turklāt, pastāv maldīgs uzskats, ka sociālie uzņēmumi galvenokārt ir saistīti ar darba integrāciju.
Neskatoties uz iepriekš minēto, ir parādījusies sociālā uzņēmuma definīcija, ko izmanto nozares attīstībā iesaistītās personas. Definīcija ietver tādas pazīmes kā konkrēts sociālais mērķis, preču ražošana un/
vai pakalpojumu sniegšana, izmērāma sociālā ietekme un ierobežojumi peļņas/kapitāla izmantošanai.
Šobrīd pastāv īpašs tiesiskais regulējums sabiedrībām ar ierobežotu
atbildību, kas pieder asociācijām, kas apvieno cilvēkus ar dažādām invaliditātēm - šiem uzņēmumiem nav jāmaksā ienākuma nodoklis. Šis
speciālais regulējums tiks atcelts 2018. gadā, kad stāsies spēkā jaunais Sociālo uzņēmumu likums. Pārejas perioda laikā šie uzņēmumi
tiks atbrīvoti no uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšanas, ja vismaz
15% no peļņas tiks izmaksāti to dalībniekiem, kā arī tiks sagaidīts, ka
viņi kļūs par sociālajiem uzņēmumiem.

1

Sociālās uzņēmējdarbības likums aplūkojams šajā vietnē: http://ej.uz/SU-likums
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NOZARES LIELUMS UN RAKSTUROJUMS
Oficiāla statistika par nozares lielumu nepastāv, nav arī veikts pietiekami daudz pētījumu, kas skaidri noteiktu nozares īpatnības. Aprēķinus
sarežģī sociālo uzņēmumu šī brīža juridisko formu daudzveidība. Tomēr tiek lēsts, ka Latvijā darbojas aptuveni 120-180 sociālie uzņēmumi. 2014. gadā veiktā pētījumā2 tika aptaujāti 1296 komercuzņēmumi,
un no tiem tikai 3% tika identificēti kā sociālie uzņēmumi, attiecīgi apmēram 39 uzņēmumi. Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijā
šobrīd iekļaujas 46 esošie un topošie sociālie uzņēmumi.
Uzņēmumi darbojas dažādās nozarēs, tostarp (bet ne tikai) sociālo pakalpojumu sniegšanas, preču ražošanas, veselības aprūpes (tostarp
profilakses), labdarības veikalu, vides aizsardzības, kultūras daudzveidības un mantojuma saglabāšanas, izglītības, darba integrācijas, konsultāciju, informācijas aprites un komunikāciju jomās.
Līdzīgi sociālie uzņēmumi strādā ar dažādām sociāli neaizsargātām
grupām: pensionāriem, bērniem un jauniešiem, vecākiem un skolotājiem, cilvēkiem ar kustību vai redzes traucējumiem, vientuļajām mātēm, cilvēkiem ar funkcionālām grūtībām, bijušajiem ieslodzītajiem un
viņu ģimenēm.
Statistika par sociālo uzņēmumu kopējo gada apgrozījumu nav pieejama, bet tas, visdrīzākais, nav īpaši liels. Atsevišķu uzņēmumu apgrozījums ir ļoti atšķirīgs - no pāris tūkstošiem līdz pāris miljoniem gadā,
atkarībā no uzņēmuma lieluma un darbības jomas. Jāuzsver, ka lielākā
daļa sociālo uzņēmumu ir salīdzinoši jauni, kas izveidoti tikai pēdējo
3-7 gadu laikā un parasti nenodarbina vairāk kā piecus cilvēkus.
Sociālie uzņēmumi, kas ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedri, sniedz ticamu darbības sadalījumu pa dažādām nozarēm
(skat. 1.1. attēlu). Rezultāti ir tikai orientējoši, jo mērķa grupas bieži
vien pārklājas un nevar tikt kārtīgi nošķirtas.

2

Labklājības ministrijas (2014), Koncepcija „Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā” (TA- 1807)
http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/lmkonc_271014_su_1_1807.pdf (accessed 11/09/17)
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1.1. ATTĒLS NOZARES IEDALĪJUMS
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Plaši izplatīta ir tendence piesaistīt cilvēkus no neaizsargātām grupām
mākslas, amatniecības un dizaina objektu izveidē. Labi piemēri ir tādi
sociālie uzņēmumi kā „Blind Art”, „Cerību spārni”, „DP Production”, kā
arī daudzi citi. Lai gan šie uzņēmumi spēj nodrošināt labas kvalitātes
produktus, vairumam ir problēmas ar mārketingu, pārdošanu un piekļuvi pasaules tirgiem.
Kopumā sociālās uzņēmējdarbības ekosistēma Latvijā aptver vismaz
četras atsevišķas jomas: politikas veidotājus un institūcijas; sociālos
uzņēmumus, kas kalpo kā paraugs citiem; mentorus, konsultatīvās un
reprezentatīvās struktūras; augstākās izglītības un pētniecības iestādes. Tie visi ir iesaistīti nozares attīstībā dažādos unikālos veidos.

SOCIĀLO UZŅĒMUMU ATBALSTA
SISTĒMAS UN MEHĀNISMI
Pašlaik sociālo uzņēmumu atbalsta sistēma ir diezgan fragmentāra un
nav saistīta ar vienu konkrētu iestādi. Tas nozīmē, ka sociālajiem uzņēmumiem ir pieejami dažādi atbalsta mehānismi atbilstoši to juridiskajai formai - piemēram, lielākā daļa nevalstisko organizāciju un asociāciju ir sabiedriskā labuma organizācijas, kas to atbalstītājiem ļauj
pieprasīt nodokļu atvieglojumus, savukārt sabiedrībām ar ierobežotu
atbildību ir pieejami valsts garantētie aizdevumi un uzņēmējdarbības
inkubācijas programmas.
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Jaunais Sociālās uzņēmējdarbības likums sociālajiem uzņēmumiem
paredz vairākas priekšrocības: brīvprātīgo iesaistīšanu, noteiktas nodokļu samazināšanas iespējas un piekļuvi Eiropas Savienības fondiem.
Turklāt, jaunais likums ļauj pašvaldībām veidot un īstenot savus vietējos atbalsta instrumentus - samazināt nekustamā īpašuma nodokli, ļaut sociālajiem uzņēmumiem bez maksas izmantot pašvaldības
īpašumus, veidot sociālajiem uzņēmumiem īpašas finansiālā atbalsta
shēmas vai priviliģētas publiskā iepirkuma procedūras.
Papildus, uzņēmumiem, kas nodarbina cilvēkus ar īpašām vajadzībām,
ir pieejamas valsts subsīdijas. Subsīdija sedz mēnešalgu, sociālās apdrošināšanas iemaksas un līdzekļus darbavietas pielāgošanai.
Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pieejamas arī vairākas uzņēmējdarbības inkubatoru iespējas un dotāciju programmas. Uzņēmumi, kas
saskaņā ar jauno likumu saņems sociālā uzņēmuma statusu, varēs
turpmāk izmantot arī šīs programmas.
2016. gadā Labklājības ministrija sadarbībā ar valsts attīstības finanšu
institūciju ALTUM uzsāka grantu programmu, kurā Eiropas Sociālā fonda līdzekļi tiek piešķirti potenciālajiem sociālajiem uzņēmumiem. Līdz
šim šī ir pirmā un vienīgā šāda veida programma, kuras rezultāti un
ietekme būs nozīmīgi faktori sociālās uzņēmējdarbības veidošanā kopumā. Programma darbosies līdz 2022. gadam un potenciāli radīs pamatu visaptverošai, ilgtermiņa sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmai.
Arī Latvijas Nacionālais attīstības plāns (2014-2020) paredz finansiālu
atbalstu sociālajiem uzņēmumiem.
Visbeidzot, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija darbojas kā
nacionālā līmeņa sociālās uzņēmējdarbības nozares organizācija, kas
pārstāv sociālo uzņēmumu intereses nacionālajā un vietējā līmenī, sadarbojoties ar politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, lai Latvijā
izveidotu labi funkcionējošu sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu.
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PAŠVALDĪBU LOMA
Lai gan pašvaldības neuzņemas īpašu lomu attiecībā uz sociālajiem
uzņēmumiem, tās var palīdzēt un atbalstīt to darbību daudzos veidos.
Nozīmīgākais no tiem ir publiskie iepirkumi. Tā kā sociālie uzņēmumi
tieši uzlabo sabiedrības dzīves kvalitāti, pildot funkciju, kas tradicionāli
piešķirta valsts iestādēm, pašvaldības var iegādāties to pakalpojumus.
Tās var organizēt atklātus konkursus vai, ja nav konkurences, vienkārši
deleģēt atbildību sociālajam uzņēmumam.
Lai gan sociālo pakalpojumu iepirkums kopumā darbojas labi un ir
konsekventi attīstījies pēdējos divdesmit gados, iepirkumi citās jomās,
piemēram, preču un citu produktu iegādē, nav tik attīstīti. Iespējas izaugsmei ir ievērojamas, taču pašlaik attīstību šajā virzienā kavē labās
prakses izpratnes trūkums.
Pašvaldības finansējumu var piešķirt arī dotāciju veidā, kas paredzētas
konkrētām mērķa grupām un to integrācijai darba tirgū. Šobrīd noris
daudzi pilotprojekti, taču vēl nav apkopoti dati, lai varētu analizēt šīs
iniciatīvas vispārējos panākumus.
Pašvaldībām, kas vēlas atbalstīt sociālo uzņēmumu nozari, ir pieejami
arī vairāki citi instrumenti: tās var bez maksas piedāvāt biroja telpas,
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, organizēt izglītojošus un
apmācību pasākumus, kā arī sniegt konsultācijas personām, kas ir ieinteresētas veidot sociālos uzņēmumus.
Jaunais Sociālo uzņēmumu likums ļauj pašvaldībām arī kā līdzīpašniekiem veidot savus sociālos uzņēmumus stingri noteiktu ierobežojumu
ietvaros: valsts iestādes (atsevišķi vai kopā ar citām valsts iestādēm)
nevar būt uzņēmuma akciju lielākās daļas turētāji; pašvaldības kā līdzīpašnieki var darboties tikai darba integrācijas jomā. Šī konkrētā norma ir spēkā tikai līdz 2021. gadam.
Sadarbības forma ir atkarīga no partnerības ilguma, pašvaldības amatpersonu profesionālās kompetences un viņu vispārējās ieinteresētības
sociālā uzņēmuma sniegtajos pakalpojumos. Būtisks faktors ir pašvaldības vēlme iesaistīt sociālos uzņēmumus lēmumu pieņemšanā un politikas veidošanā. Tas notiek ne vienmēr; ir jāturpina veidot un stiprināt
izpratni par sociālo uzņēmumu vērtību un ieguldījumu.
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SOCIĀLO UZŅĒMUMU DEFINĪCIJAS
UN JURIDISKĀ IZPRATNE
Pašlaik Baltkrievijai nav īpašu tiesību aktu, kas reglamentētu sociālo
uzņēmēju un/vai sociālo uzņēmumu darbību. Turklāt, nepastāv juridiskas definīcijas jēdzieniem „sociālā uzņēmējdarbība”, „sociālais uzņēmums” un „sociālais uzņēmējs”.
Lai gan pirmie sociālo uzņēmumu paraugi Baltkrievijā radušies 1930tajos gados, kopš 21. gadsimta sākuma Baltkrievija ir piedzīvojusi vairākus ievērojamus intereses viļņus par sociālās uzņēmējdarbības attīstību tās mūsdienu izpratnē. Ar dažādu ieinteresēto pušu atbalstu gan
Baltkrievijā, gan ārpus tās, šī paaugstinātā interese rosināja topošos
un esošos sociālos uzņēmējus doties daudzos prakses un mācību
braucienos uz Zviedriju, Amerikas Savienotajām Valstīm, Igauniju, Poliju un citām valstīm, tādējādi radot jaunus sociālos uzņēmumus.
Sociālajai uzņēmējdarbībai pakāpeniski attīstoties, pieauga arī akadēmiskā interese par šo fenomenu. 2015. gadā neatkarīgu ekspertu grupa ODB Brussels vadībā nolēma sākt pētniecisku pilotprojektu par Baltkrievijas sociālajiem uzņēmumiem. Viņi sāka ar to uzņēmumu reģistru,
kurus var klasificēt kā „sociālos”, izstrādāja anketu un veica lauka pētījumu. Šī darba rezultāti tika prezentēti 3. Nacionālajā sociālajā forumā3, kas norisinājās 2016. gada 21.-22. aprīlī. Sociālajai uzņēmējdarbībai konferencē bija veltīta atsevišķa sadaļa, un foruma noslēguma
rezolūcijā tika ietverti ieteikumi nozares attīstībai.
Kopš 2017. gada pavasara Baltkrievijas Darba un sociālās aizsardzības ministrijas Pētniecības institūts pēta sociālās uzņēmējdarbības
ekosistēmu un Baltkrievijas sociālo uzņēmumu piemērus, lai Darba un
sociālās aizsardzības ministrijai sniegtu ieteikumus par nozares attīstību. Pētījumi un ieteikumi tiek sagatavoti, cieši sadarbojoties ar Baltkrievijas sociālās uzņēmējdarbības darba grupas izveidi, kurā ietilpst
sociālie uzņēmēji, eksperti, Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji un atbildīgās ministrijas. Secinājumi un ieteikumi ir
jāsniedz līdz 2017. gada beigām. Papildus tam, sociālā uzņēmējdarbība ir minēta Valsts rīcības plānā “Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām noteikumu īstenošanai 2017.-2015. gadam”.

3 2016. gads, 3. Nacionālo sociālo forumu “Sociālās inovācijas un mūsdienu izaicinājumi” organizēja Dortmundas Starptautiskais izglītības centrs sadarbībā ar ODB Brussels (Beļģija), Starptautisko izglītojošo nevalstisko organizāciju ACT
(Baltkrievija), un Izglītības iestāžu biroju Eiropas pieredzei un komunikācijai (Baltkrievija) ar mērķi noteikt galvenos
virzienus un prioritātes sociālās jomas inovāciju attīstībai Baltkrievijā.
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Sociālā uzņēmuma juridiskās definīcijas trūkums nerada šķēršļus sociālajai uzņēmējdarbībai, kas var izmantojot dažādas citas organizācijas formas, starp kurām visbiežāk sastopamās ir:
• komercuzņēmumi, kurus izveidojušas bezpeļņas organizācijas, lai
risinātu mērķa grupu problēmas un finansētu dibinātājorganizācijas
darbības. Saskaņā ar Baltkrievijas tiesību aktiem NVO nav atļauts
veikt komercdarbību; tomēr viņi var izveidot komercuzņēmumus un
izmantot to peļņu, lai finansētu nevalstisko organizāciju darbību.
• komercuzņēmumi, kurus izveidojušas privātpersonas sociālo problēmu risināšanai;
• individuālie uzņēmēji (Baltkrievijā pastāv kā atsevišķa juridiskā forma), kas definē sevi kā „sociālos” un kuru mērķis galvenokārt ir risināt sociālās problēmas;
• pareizticīgo un katoļu baznīcu reliģiskās darbnīcas (kas var būt baznīcas struktūrvienība vai atsevišķa, baznīcas dibināta sabiedrība),
kuru mērķis ir veicināt neaizsargāto grupu pārstāvju (piemēram, cilvēku ar alkohola un narkotiku atkarību, kā arī bijušo ieslodzīto) nodarbinātību un rehabilitāciju;
• kopuzņēmumi, kas izveidoti, piedaloties ārvalstu investoriem, lai
ilgtspējīgi risinātu sociālās/ vides problēmas. Tās, galvenokārt, ir atkarīgas no ārvalstu investīcijām.
Līdzīgi situācijai Latvijā un Zviedrijā, daudzveidīgās uzņēmējdarbības
formas veicina nepilnīgu izpratni par to, kas ir sociālais uzņēmums, kas
padara to atšķirīgu, kādās jomās tie darbojas un kādi varētu būt sociālās uzņēmējdarbības potenciālie ieguvumi.
Neraugoties uz iepriekš minēto, pastāv sociālā uzņēmuma definīcija,
ko izmanto nozares attīstībā iesaistītās personas. Definīcija atkārto
Krievijas privātā sociālās uzņēmējdarbības attīstības fonda „Nashe Budushchee” (“mūsu nākotne”) ieteikto skaidrojumu: „Sociālā uzņēmējdarbība ir uzņēmējdarbība, kuras mērķis ir risināt vai mazināt sociālās,
vides un kultūras problēmas un riskus”.
Definīcija ietver noteiktu sociālo mērķi, preču ražošanu un/vai pakalpojumu sniegšanu, izmērāmu sociālo ietekmi un ierobežojumus peļņas/
kapitāla izmantošanai.
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NOZARES LIELUMS UN RAKSTUROJUMS
Tā kā sociālā uzņēmējdarbība Baltkrievijas tiesību aktos netiek uzskatīta par atsevišķu komercdarbības veidu, nav oficiālas statistikas par nozares lielumu un darbību. Sociālo uzņēmumu pieņemto
juridisko formu daudzveidība apgrūtina arī sociālo uzņēmumu skaita noteikšanu. Līdz šim vienīgais veiktais pētījums4 to skaitu novērtē
182 uzņēmumos.
Lielākā daļa Baltkrievijas sociālo uzņēmumu pilnībā vai daļēji atbilst
šādiem Eiropas kritērijiem:
1) ekonomisko aktivitāšu sociālie mērķi un sociālie motīvi;
2) lielākā daļa peļņas tiek reinvestēta, lai sasniegtu sociālos mērķus;
3) uzņēmuma organizatoriskā neatkarība no valsts un tradicionālajām
komerciālajām organizācijām.
Tajā pašā laikā, atšķirībā no Eiropas sociālajiem uzņēmumiem, Baltkrievijas uzņēmumi pilnībā neatbilst zemāk uzskaitītajiem kritērijiem:
1) Sociālo inovāciju, inovatīvu rīku un metožu izmantošana, izņemot
jaunizveidotus uzņēmumus, kas dibināti 2015.-2017. gadā;
2) Baltkrievijā demokrātiskas pārvaldības principi, kas ir Eiropas sociālās uzņēmējdarbības gara pamatā, visbiežāk tiek uztverti kā absolūti formāli.
Baltkrievijas sociālie uzņēmumi darbojas dažādās nozarēs. Pētījums
parādīja, ka 46% reģistrēto organizāciju ir iesaistīti preču ražošanā,
10% - tirdzniecībā, 44% - sniedz citus pakalpojumus. Šādas proporcijas
aptuveni atbilst Baltkrievijas IKP struktūrai.
Sociālie uzņēmumi strādā ar vairākām sociāli neaizsargātām grupām:
cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, redzes un dzirdes
traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, vientuļajām mātēm, bijušajiem ieslodzītajiem, cilvēkiem ar narkotiku un alkohola atkarību un
vecāka gadagājuma cilvēkiem.
Aptaujātie uzņēmumi ir mazie un mikro-uzņēmumi un ir dažādos uzņēmuma dzīves cikla posmos. Parasti „jaunākās” organizācijas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā un jaunu darbības veidu apguvē. Tomēr,
tas neizslēdz sociālo uzņēmumu klātbūtni vidējo un lielo uzņēmumu
kategorijā.

4

https://by.odb-office.eu/files/social_enterprises_in_belarus_ru.pdf
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Nav pieejama visaptveroša statistika par sociālo uzņēmumu kopējo
gada apgrozījumu, bet tas, visticamāk, nav nozīmīgs.
Sociālās uzņēmējdarbības ekosistēma Baltkrievijā tikai veidojas. Pēdējo 2 līdz 3 gadu laikā ir sākuši veidoties sociālās uzņēmējdarbības
ekosistēmas dalībnieki, piemēram, konsultatīvās un pārstāvības organizācijas, Sociālās uzņēmējdarbības attīstības padome, kas pakļauta
Nacionālajai uzņēmēju konfederācijai, neformālās izglītības sniedzēji
topošajiem sociālajiem uzņēmējiem Minskā un vairākos Baltkrievijas
reģionos, sociālie uzņēmumi, kas kalpo kā piemērs, un mentori. Tajā
pašā laikā jaunā ekosistēma vēl neietver politikas veidotājus, valsts vai
privātā finanšu sektora finanšu un citus atbalsta mehānismus.

SOCIĀLO UZŅĒMUMU ATBALSTA
SISTĒMAS UN MEHĀNISMI
Pašlaik sociālo uzņēmumu atbalsta sistēma ir diezgan fragmentāra un
nav saistīta ar vienu konkrētu iestādi. Sociālajiem uzņēmumiem ir pieejami daži atbalsta mehānismi, taču tie nav sistemātiski.
Pastāv noteikti atbalsta instrumenti, kas pieejami pelnošiem uzņēmumiem, kuru personāls ir vairāk kā 50% cilvēku ar īpašām vajadzībām.
Šādus uzņēmumus sponsorējošie privātā sektora pārstāvji var pieprasīt nodokļu atvieglojumus. Šādu uzņēmumu saražotās preces un pakalpojumi ir atbrīvoti no pievienotās vērtības nodokļa par apgrozījumu,
ja preces un pakalpojumi tiek pārdoti Baltkrievijas Republikā. Šiem uzņēmumiem ir arī priekšrocības, piedaloties publiskā iepirkuma konkursos. Tomēr tie bieži zaudē komercuzņēmumiem, kas spēj nodrošināt
zemu cenu lielu ražošanas apjomu dēļ, kā arī valsts uzņēmumiem.
Bez tam, valsts subsīdijas ir pieejamas uzņēmumiem, kas nodarbina
cilvēkus ar invaliditāti saskaņā ar Darba adaptācijas programmu. Subsīdija sedz mēnešalgu un sociālās apdrošināšanas iemaksas laika periodā no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem.
Baltkrievijas likumdošana paredz valsts subsīdijas darbvietu pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti, tostarp - darbgaldu iegādei.
Individuālajiem uzņēmējiem un organizācijām ir tiesības saņemt valsts
īpašuma īres maksas samazinājumu, kas ir 0,1 līdz 3 procenti, ja tajā
strādājošo invalīdu skaits ir vismaz puse no kopējā darbinieku skaita.
Tomēr šī norma netiek piemērota automātiski, un sociālo uzņēmumu
īpašniekiem ir jāpieliek papildu pūles, lai iegūtu noteikto nomas maksas

Sociālā uzņēmējdarbība Baltkrievijā: valsts pārskats

16

samazinājumu. Piemēram, sociālie uzņēmēji var zaudēt konkurencē ar
tradicionālajiem komerciālajiem uzņēmumiem, kuri var atļauties maksāt lielākas nomas maksas. Praksē juridiskie eksperti no nevalstiskajām organizācijām, kas aizsargā personu ar invaliditāti tiesības, palīdz
sociālajiem uzņēmējiem izskaidrot vietējām pašvaldībām sociālo uzņēmumu nozīmi un nepieciešamību tiem piešķirt atvieglojumus.

PAŠVALDĪBU LOMA
Papildus iepriekš minētajiem pasākumiem ir arī citi, kuru mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību vidējās un mazās apdzīvotās vietās un lauku apvidos. Ir pieejami pasākumi mazo un vidējo uzņēmumu attīstības un
agro-ekotūrisma atbalstam. Vairāki citi normatīvie dokumenti ir paredzēti, lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības attīstību, lai gan jēdziens
kā tāds netiek minēts.5
Likumdošanas normu trūkums, kas izdalītu sociālos uzņēmumus kā
tradicionālās uzņēmējdarbības apakškopu, neļauj sabiedrībā veidot
atpazīstamu sociālā uzņēmēja (uzņēmējdarbības) tēlu. Rezultātā patērētāji bieži izvēlas produktu, nepievēršot uzmanību organizācijas/
ražotāja statusam, savukārt vietējās iestādes izturas pret sociālajiem
uzņēmumiem tāpat kā pret tradicionālajiem uzņēmumiem. Jaunais
Prezidenta dekrēts, kura mērķis ir samazināt bezdarbu, ļauj pašvaldībām bez maksas nodot uzņēmējiem telpas lietošanā uz laiku līdz trim
gadiem, lai radītu pilnas slodzes darbavietas. Tomēr īstenošanas pieeja neveicina sociālos uzņēmējus izmantot šo pasākumu. Saskaņā ar
dekrētu, sociālajam uzņēmējam ir jānodrošina pietiekami daudz darba,
lai izmaksātais algu apjoms atbilstu plānotajai nomas summai. Darba
devējiem nav atļauts piedāvāt saviem darbiniekiem neapmaksātu atvaļinājumu vai samazināt darba slodzi līdz 75%, 50% vai 25%, kas ir apgrūtinoši jaunajiem sociālajiem uzņēmējiem. Turklāt vietām, ko sniedz
pašvaldības, parasti ir nepieciešamas ievērojamas investīcijas remontam. Piedāvātā īstermiņa noma nerosina veikt ieguldījumu remontā, jo
nomas perioda beigās telpas sociālajiem uzņēmējiem var atņemt.
Lai gan pašvaldības neuzņemas konkrētu lomu attiecībā uz sociālajiem uzņēmumiem, pastāv dažādi veidi, kā palīdzēt viņu darbībai.
Starp tiem - izglītības un apmācības pasākumu organizēšana, konsultāciju sniegšana cilvēkiem, kuri interesējas par sociālo uzņēmumu
5

Prezidenta dekrēts Nr. 6; 07.05.2012.
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-6-ot-7-maja-2012-g-1494/
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dibināšanu, darbinieku nosūtīšana no nodarbinātības centriem pie sociālajiem uzņēmējiem, telpu iznomāšana noteiktai sociālu uzņēmumu
grupai par samazinātu likmi, priekšrokas došana šādiem uzņēmumiem,
veicot publiskos iepirkumus.
Sadarbības forma ir atkarīga no partnerības ilguma, pašvaldības amatpersonu profesionālās kompetences un viņu vispārējās intereses par
sociālā uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem. Būtisks faktors ir
pašvaldības vēlme iesaistīt sociālos uzņēmumus lēmumu pieņemšanā
un politikas veidošanā, kā arī sociālo uzņēmēju spēja veidot veiksmīgas attiecības ar vietējām varas iestādēm un aizstāvēt savas intereses.
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SOCIĀLO UZŅĒMUMU DEFINĪCIJAS
UN JURIDISKĀ IZPRATNE
Kā minēts ziņojumā Sociālo uzņēmumu karte un to ekosistēmas Eiropā.
Valsts ziņojums: Zviedrija6 situāciju Zviedrijā precīzi raksturo pieci punkti:
Zviedrijā nav sociālajiem uzņēmumiem īpaši paredzētas juridiskas formas. Tā vietā sociālie uzņēmumi izmanto kooperatīva (ekonomiskās
apvienības), bezpeļņas asociācijas, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, sabiedrības ar ierobežotu atbildību ar izplatīšanas ierobežojumiem
un fondu formu adaptācijas. Sociālo uzņēmumu biežāk izmantotās juridiskās formas ir kooperatīvs, bezpeļņas asociācija un sabiedrība ar
ierobežotu atbildību, katra no kurām tiek pielāgota, dibināšanas dokumentos paredzot sociālos mērķus.
Zviedrijā ir senas sociālās iesaistīšanās un trešo nozaru iesaistīšanas
tradīcijas. Tomēr, tādi jēdzieni kā „sociālā ekonomika” un „sociālais uzņēmums” ir samērā jauni. Šie jēdzieni tiek izmantoti līdzās ierastajai
terminoloģijai, piemēram, kooperatīviem, bezpeļņas organizācijām un
pilsoniskās sabiedrības organizācijām.
Termins „sociālais uzņēmums” parasti ir saistīts ar darba integrācijas
sociālajiem uzņēmumiem un/vai uz sociālo misiju balstītām organizācijām. Tas var atspoguļot mērķtiecīgas valsts politikas pastāvēšanu
attiecībā uz WISE, kā arī sociālo uzņēmumu vispārpieņemtas definīcijas trūkumu. Tomēr tas nenozīmē, ka nepastāv citu veidu sociālie uzņēmumi. Šādi sociālie uzņēmumi darbojas bez atsauces uz terminu
„sociālais uzņēmums”. Saistībā ar sociālajiem uzņēmumiem Zviedrijā
bieži tiek izmantoti arī jēdzieni ideju-balstītās organizācijas un sabiedriskā uzņēmējdarbība.
Darba integrācijas sociālo uzņēmumu atzīst Zviedrijas valsts sektors.
Šo atzīšanu var iegūt organizācijas, kuru mērķis ir integrēt cilvēkus sabiedrībā un darba dzīvē. WISE jāveido neatkarīgi no valsts iestādēm,
un tām ir jāreinvestē peļņa, lai sekmētu uzstādīto mērķu sasniegšanu.
Tomēr WISE darbību regulē tie paši likumi kā jebkuram citam atbilstošās juridiskās formas uzņēmumam. WISE uzņēmumu veidošanai nav
skaidri izteiktu stimulu, bet bieži tiek izvirzīta prasība pārdot pakalpojumus vai produktus pašvaldībām. Sociālie uzņēmumi ar citiem sociālajiem mērķiem netiek nedz atzīti, nedz stimulēti.

6

European Commission. (2015). A map of social enterprises and their eco-systems in Europe. Country report: Sweden
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=socentcntryrepts&mode=advancedSubmit&langI&langId=en
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Nepastāvot skaidrai sociālo uzņēmumu definīcijai, Zviedrijā termins
parasti tiek pielīdzināts darba integrācijas uzņēmumiem un/vai tiek lietots vispārīgākā nozīmē (t.i., „sociālā mērķa uzņēmumi” un/vai bezpeļņas organizācijas). Tādēļ ir grūti atšķirt sociālos uzņēmumus no darba integrācijas uzņēmumiem un/vai plašākas sociālās ekonomikas.
Skaidras definīcijas trūkums nozīmē arī to, ka ir pieejami maz vai vispār nav pieejami dati, uz kuru pamata varētu veikt pētījumus sociālās
uzņēmējdarbības nozarē.
Sertifikācijas sistēmas valstī netiek plaši izmantotas. Tomēr pastāv
sertifikācijas marķējums, kas izveidots īpaši darba integrācijas uzņēmumu produkcijai – Zviedrijas sertificēto darba integrācijas sociālo
uzņēmumu asociācija (Svenska Branschorganisationen Certifierade
Arbetsintegrerande Sociala Företag), certasf.se.

NOZARES LIELUMS UN RAKSTUROJUMS
Zviedrijā darbojas vairāk kā 3007 WISE uzņēmumu, un to lielākā daļa ir
sociālā darba kooperatīvi, kas pieņēmuši ekonomiskās apvienības juridisko formu. Kopš 2007. gada WISE uzņēmumu skaits ir vairāk kā
divkāršojies. WISE uzņēmumi nodarbina aptuveni 2600 cilvēkus, kā arī
iesaista vēl 6500 cilvēku apmācībā darba vietā, subsidētajā nodarbinātībā, praksēs utml. Ja neskaita WISE datus, mūsdienu Zviedrijā ir ļoti
maz informācijas par citu veidu sociālajiem uzņēmumiem.
Saskaņā ar pētījumu un ziņojumu Sociālo uzņēmumu karte un to ekosistēmas Eiropā. Valsts ziņojums: Zviedrija, daudzi sociālie uzņēmumi
Zviedrijā joprojām ir cieši saistīti ar valsts sektoru un ir atkarīgi no
valsts finansējuma. WISE gadījumā to lielā mērā var izskaidrot ar ciešu
saikni starp WISE un spēkā esošo darba tirgus politiku. Citiem sociālo
uzņēmumu veidiem publiskais sektors bieži vien nozīmē galveno preču un pakalpojumu pasūtītāju. Piemēram, sociālie pakalpojumi parasti
tiek publiski finansēti, lai gan tos arvien biežāk piedāvā privātā sektora
pakalpojumu sniedzēji.
Pēdējo divu gadu laikā korporatīvais sektors ir izrādījis pastiprinātu
interesi par sociālo uzņēmējdarbību un par to, kā uzņēmējdarbību var
izmantot labiem mērķiem. Vairākas jaunas balvas un konferences ir
aktualizējušas šo tēmu.

7

http://sofisam.se/vad-ar-sociala-foretag/skapar-arbete.html
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SOCIĀLO UZŅĒMUMU ATBALSTA
SISTĒMAS UN MEHĀNISMI
Zviedrijai ilgstoši ir bijis valsts atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem, piedāvājot uzņēmējdarbības konsultācijas, inkubatorus un sēklas finansējumu. Tomēr šīm organizācijām ir grūtības pielāgot esošos
pakalpojumus sociālo uzņēmumu atbalstam. Kamēr lielākām organizācijām, lai pielāgotos, ir nepieciešams laiks, tiek veidotas arī jaunas
sociālo uzņēmēju atbalsta organizācijas, jo ir noteikta nepieciešamība
pēc konkrēta atbalsta. Jaunās atbalsta organizācijas balstās uz privātā (filantropijas) un valsts finansējuma apvienojumu.
Atbalsta struktūra ir sadrumstalota, nevis sistemātiska un nedaudz
mulsinoša gan sociālajiem uzņēmējiem, gan starpniekiem, kas strādā
šajā nozarē.
Tradicionālās atbalsta sistēmas vēsturiski ir vērstas uz WISE un/vai
kooperatīviem. Tomēr pēdējo desmit gadu laikā jaunās atbalsta organizācijas ir pievērsušās plašākam iniciatīvu/uzņēmumu lokam, kas nav
saistīti ar WISE sociālo uzņēmumu definīciju.
Ņemot vērā pieaugošo interesi par sociālajām inovācijām, dažādas
valsts aģentūras un ES fondi atbalsta pilotprojektus un atbalsta struktūras, kas izveidotas nozares attīstībai. Tie parasti atrodas lielākajās
pilsētās un izveidoti, izmantojot īstermiņa projektu līdzekļus.
Sadarbība starp dažādām nozarēm Zviedrijā nav pietiekama. Daļēji tas
ir saistīts ar to, ka valsts sektors vēsturiski ir liels spēlētājs sociālajā
un vides jomās, kā arī ar sabiedrības viedokli, ka augstā nodokļu likme
nosedz izdevumus sociālajā un vides jomā, un papildu ieguldījumi nav
nepieciešami. Tādejādi trūkst motivācijas sadarboties.
Valdība šobrīd sociālās uzņēmējdarbības nozarei izstrādā investīciju
paketi 150 miljonu Zviedrijas kronu apmērā trīs gadu periodam. Sīkāka
informācija vēl jāgaida, taču trīs galvenās jomas būs: atbilstība tirgus
prasībām (jo īpaši saistībā ar publiskajiem iepirkumiem), zināšanu un
atbalsta sistēmas (gan sociālajiem uzņēmējiem, gan valsts sektoram)
un ietekmes novērtējums.
Vairākas valdības aģentūras šobrīd veic pētījumus sociālās uzņēmējdarbības nozarē, kā arī tās uzņēmumu un esošo atbalsta mehānismos
kartēšanu. Vinnova (Zviedrijas Inovāciju aģentūra) un Tillväxtverket
(Zviedrijas Ekonomikas un reģionālās izaugsmes aģentūra) ir visredzamākās. Paredzams, ka Vinnova darba rezultāti tiks prezentēti 2018.
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gada sākumā, bet Tillväxtverket ziņojums tika publicēts 2017. gada novembrī.8
Zviedrija ir viena no nedaudzajām pasaules valstīm, kurā filantropijai
nav nodokļu atlaides. Tā rezultātā Zviedrijā filantropijas kultūra ir maz
attīstīta. Sociālās uzņēmējdarbības nozarē, kurā agrīna finansēšana ir
viens no izaicinājumiem, Zviedrijā filantropijas trūkums ir daudz lielāka
problēma salīdzinājumā ar citām valstīm, kurās filantropijai ir liela nozīme nozares attīstībā.
Tāpat kā jebkuram uzņēmumam, sociālajiem uzņēmumiem ir nepieciešamība pēc kapitāla un ieguldījumiem. Tomēr, ņemot vērā sociālo uzņēmumu atšķirīgās īpatnības un organizatorisko struktūru, kā arī slikto
vispārējo zināšanu līmeni par nozari, Zviedrijas sociālajos uzņēmumos
trūkst ārējā kapitāla un privātu ieguldījumu.
Visbeidzot, Sociālās uzņēmējdarbības forums kopā ar atbalsta organizāciju grupu koordinē sociālo uzņēmumu pārstāvniecības darbu, aizstāvot viņu intereses nacionālajā un vietējā līmenī, lai Zviedrijā uzlabotu sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu.

PAŠVALDĪBU LOMA
Pašvaldībām ir svarīga loma sociālās uzņēmējdarbības nozarē, jo tās
bieži vien ir uzņēmumu produktu un pakalpojumu pircējas. Kopš 2010.
gada ir ieviesta jauna iepirkuma pieeja, ko sauc par uz idejām balstītu
publisko partnerību (IOP), kurā pašvaldības un sociālie uzņēmumi vai
uz idejām balstītas organizācijas apzinās sociālu izaicinājumu un sadarbojas, lai tam rastu risinājumu. Pašvaldība maksā organizācijām
par darbu, un potenciālā peļņa atgriežas organizācijās. Jaunā pieeja
vienkāršo procesu un iekļaujas starp iepirkuma līgumu un dotāciju,
jo darbs tiek veidots kā partnerība, nevis kā tradicionāls iepirkuma līgums. Saskaņā ar Narbutaites Aflaki, Ēriksona un Šneidera (2017)9 datiem, Zviedrijā šobrīd ir vairāk nekā 100 IOP.
Vairākas pašvaldības ir izveidojušas sociālo investīciju fondus, iezīmējot līdzekļus konkrētu problēmu risināšanai. Dotācijas ir pieejamas gan
ārējām organizācijām, gan valsts sektora iniciatīvām. To mērķis ir stimulēt dalībniekus risināt sociālās un vides problēmas, kā arī ietaupīt
8 Zviedrijas Ekonomiskās un reģionālās izaugsmes aģentūra (Tillväxtverket). (2017). Vilse i Stöddjungeln.
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2017/2017-11-23-vilse-i-stod-djungeln.html
9 Narbutai´te Aflaki, Eriksson and Schneider. (2017). Utmaningar och framgångsfaktorer för att initiera, genomföra
och anpassa ett idéburet – offentligt partnerskap.
http://publications.lib.chalmers.se/publication/249890-utmaningar-och-framgangsfaktorer-for-att-initiera-genomfora-och-anpassa-ett-ideburet-offentligt-part
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valsts līdzekļus ilgtermiņā. 2014. gadā bija vairāk nekā 70 aktīvu sociālo ieguldījumu fondu. Lielākā daļa šo līdzekļu ir piešķirti valsts sektora
iniciatīvām.
Vairākas pašvaldības, piemēram, Botkīrkas (Botkyrka) pašvaldība, ir
izveidojušas dotāciju programmas, kurās pilsoņi var pieteikties nelielām dotācijām kopienas iniciatīvu īstenošanai. To mērķis ir stimulēt iedzīvotājus, ne pašvaldības, pieņemt lēmums par to, kādus pasākumus
pašvaldībai vajadzētu atbalstīt.
Norkopingas (Norrköping) pašvaldība sadarbībā ar privātajiem ieguldītājiem ir izveidojusi pirmo sociālās ietekmes līgumu10 Zviedrijā. Šis darbs
ir ieguvis valsts interesi un tiks rūpīgi pārbaudīts, lai pārliecinātos, vai
to var pielietot citās pašvaldībās.

10 Sociālās ietekmes līgums ir līgums ar publisko sektoru, kurā tiek pausta apņemšanās apmaksāt pozitīvus sociālos
rezultātus, kuru dēļ publiskajam sektoram rodas ietaupījumi.
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LATVIJAS PIEMĒRS:

DIŽVANAGI

LIEPĀJA

RĪGA

Biedrība „Dižvanagi”
Dizvanagi.lv

atbalstīti. Ģimenēm tiek dotas praktiskas
zināšanas par to, kā uzturēt vidi, kurā bērns
jūtas drošs un laimīgs. Papildus tam, organizācija sniedz paliatīvo mājas aprūpi un
sadarbojas ar starptautiskiem ekspertiem
mājas neiro-rehabilitācijas programmas izstrādē. Lai attīstītu socializācijas vidi, Dižvanagi organizē nometnes un labdarības
pasākumus bērniem un viņu ģimenēm. Visbeidzot, viņi izmanto dzīvnieku terapiju, lai
uzlabotu terapeitisko iedarbību un vispārējo atmosfēru savā centrā.

Dižvanagi ir sociālais uzņēmums, kas atrodas Liepājas pilsētā un nodrošina aprūpi
bērniem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām. Kopš darbības sākuma 2008. gadā
uzņēmuma mērķis ir īstenot socializācijas
un rehabilitācijas programmu, kā arī izveidot bērnu ģimeņu atbalsta sistēmu. Pamatdoma ir koncentrēties uz sadarbību ar
ģimenēm, uzskatot, ka bērnu labklājība ir
atkarīga no viņu ģimenes spējas atbilstoši reaģēt uz viņu vajadzībām. Dižvanagi organizē seminārus un izglītojošus pasākumus ģimenēm, lai nodrošinātu, ka viņi jūtas

Pieredzes stāstu izpēte

Visa uzņēmumu pamatā ir izteikta iniciatīvas un atbildības izjūta. Divu sieviešu vadībā Dižvanagi ir izstrādājuši rehabilitācijas
filozofiju, kas sākas ar habilitāciju, turpinās
ar mācīšanos un beidzas ar nepārtrauktu
rehabilitāciju un rīcību. Viņiem ir vērienīgi
nākotnes plāni, cerot nodrošināt pastāvīgu
vietu viņu darbībai un veidojot starpdisciplināru, bērnu ārstēšanā iesaistīto speciālistu padomi. Viņiem ir starptautisks vēriens,
sadarbojoties ar ekspertiem no Amerikas
Savienotajām Valstīm, Itālijas un Grieķijas.
Starptautiskie partneri viņus bieži izceļ kā
lomu modeļus.
Organizācijas sadarbība ar vietējo pašvaldību galvenokārt balstās uz publisko iepirkumu procedūrām. Dižvanagu direktore
Ilze Durņeva un padomes locekle Ilze Gabaliņa, kura ir atbildīga par juridiskajiem aspektiem, cenšas pierādīt, ka organizācijas
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pakalpojumi ir ne tikai nepieciešami, bet arī
kvalitatīvi. Pirmie soļi sadarbībā ar pašvaldību bija nelieli projekti, kuriem viņi lūdza
finansējumu. Daudz pūļu tika veltīts, lai izglītotu pašvaldību par to, kas viņi ir, ar ko
nodarbojas un kāpēc viņu darbs ir svarīgs.
Viņuprāt, šī darba daļa vēl nav beigusies.
Daudzām pašvaldībām vēl joprojām nav
labas izpratnes par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un kāpēc sociālie uzņēmēji ir
pelnījuši saņemt vairāk finansējuma nekā
citi. Viņi attīsta pašrefleksiju un pašapziņu, analizējot saskarsmi ar pašvaldībām
un citiem potenciālajiem atbalstītājiem un
uzskatot, ka nedrīkst vainot nevienu, kurš
nav sniedzis nepieciešamo palīdzību. Viņi
uzskata, ka viņu sadarbība ar pašvaldību
kopumā ir veiksmīga, norādot arī to, ka ir
daudz iespēju uzlabojumiem. 2018. gadā
plānota dalība publiskajos iepirkumos, kuras ietvaros organizācija gatavojas informēt tuvāk esošās pašvaldības par saviem
pakalpojumiem, kā arī jau ir izveidojusi
partnerību ar Ventspils pašvaldību, kas arī
ir starp kaimiņu pašvaldībām.

Pieredzes stāstu izpēte

Viņi atzīmē, ka ir grūti uzskaitīt riskus,
kas saistīti ar sadarbības veidošanu, jo katram konkrētajam projektam riski ir atšķirīgi. Tomēr viņi uzstāj uz nepieciešamību
uzdrošināties darīt to, ko uzskata par pareizu. Turklāt, ir vēl svarīgāk uzdrošināties
darīt atkal tajos gadījumos, kad neizdodas
pirmajā reizē. Ir nepieciešams padomāt par
to, kā tiek pasniegts organizācijas stāsts
un kā sevi pasniegt finanšu jautājumos.
Pirms varam sagaidīt, ka kāds cits noticēs
projekta īstenošanas rezultātiem, ir jābūt
kaislībai, uzticībai un entuziasmam.
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LATVIJAS PIEMĒRS:

CERĪBU SPĀRNI

SIGULDA
RĪGA

Biedrība „Cerību Spārni”
www.ceribusparni.lv | facebook.com/Pogotava

„Cerību Spārni” ir sociālais uzņēmums,
kas dibināts 2003. gadā, lai veicinātu personu ar invaliditāti sociālo integrāciju. „Cerību
Spārni” nodarbojas ar pārstāvniecību, sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību, un
darbojas izglītības un sociālo pakalpojumu
jomā. Organizācija izvietojusies Siguldas
mazpilsētā, kas atrodas 50 km attālumā no
Rīgas, un strādā ar bērniem un viņu ģimenēm, jauniešiem un pieaugušajiem, kuriem
ir funkcionālas grūtības un citi invaliditātes
veidi. Organizācija piedāvā daudzveidīgus
pakalpojumus, īstenojot savu misiju četros
dažādos darbības virzienos.

Pieredzes stāstu izpēte

Centrālajā birojā darbs koncentrējas uz
pašvaldības iepirktajiem sociālajiem pakalpojumiem. Darbnīcās, kas ietver aušanu
un citus amatniecības veidus, runu, mākslu un mūzikas terapiju, kā arī medicīnisko
vingrošanu, bērni un jaunieši iegūst noderīgas prasmes un izgatavo lietas, kas tiek
pārdotas organizācijas veikalā „Pogotava”,
kas atrodas netālu no centrālās stacijas.
Papildus, organizācija ir izveidojusi kopienu „Cerību sēta”, kur cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem piedalās kopienas dzīvē atbilstoši savām spējām un vajadzībām.
Balstoties uz sociālās rehabilitācijas principiem, kopiena palīdz nojaukt izolētības
barjeras, attīsta pašpietiekamību un spējas
patstāvīgi iekļauties ikdienas dzīvē, vienlaikus saņemot individuālu palīdzību. Visbeidzot, sociālās palīdzības centrs „Cerību
māja” piedāvā virkni aktivitāšu jaunajiem
vecākiem krīzes situācijās vai vecākiem
ar nepietiekošām prasmēm, kā arī jaunām
vientuļajām mātēm bez ģimenes atbalsta.
2016. gadā „Cerību Spārni” sniedza pakalpojumus 54 ģimenēm ar bērniem invalīdiem. 44 jaunieši un pieaugušie saņēma tiešo palīdzību. Papildus, organizācija sniedz
vienreizējus pakalpojumu personām, kuras
parasti nav iekļautas vispārējā statistikā.
Organizācijas darbības lauks ievērojami
pārsniedz Siguldas robežas: pakalpojumus
izmanto arī Mālpils, Krimuldas, Cēsu un pat
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Liepājas iedzīvotāji. Lai gan tas ne vienmēr
ir iespējams, īpaša vērība tiek veltīta iespējām piedalīties darba tirgū. Četri jaunieši ir
iekļāvušies darba tirgū pēc tam, kad uzņēmumā ir pavadījuši vienu vai divus gadus.
Uzņēmuma direktore Eva Viļkina atzīmē,
ka „Cerību spārni” ar vietējo pašvaldību sadarbojas ļoti cieši. Partnerība ilgst jau vairāk kā 13 gadus - kopš 2004. gada, kad tika
noslēgts pirmais iepirkuma līgums. Sadarbība noris četrās galvenajās jomās: iepirkumi, līdzfinansējums, neatkarīgi pasūtījumi un politikas veidošanas konsultācijas.
Pašvaldība ļauj arī bez maksas izmantot
savas telpas organizācijas galvenā biroja
vajadzībām. Veiksmīgā partnerība balstās
uz savstarpēju uzticēšanos un lietderīgumu, īpaši attiecībās ar pašvaldības sociālo
nodaļu. Sadarbība notiek galvenokārt iepirkumu ietvaros, kas finansē organizācijas
darbību un pašvaldībai nodrošina uzticamu
partneri sociālo pakalpojumu sniegšanā.
Pašvaldība dažkārt līdzfinansē projektus,
tādējādi palīdzot iegādāties aprīkojumu un
citus darbībai nepieciešamos materiālus.
Draudzīgo attiecību dēļ pašvaldība dažkārt
ar organizāciju slēdz individuālos līgumus,
tas kalpo kā papildu ienākumu avots. Būtiskākā sadaļa viņu veiksmīgajā partnerībā ir
konsultācijas un līdzdalība politikas veidošanas procedūrās, kur organizācijai „Cerību
spārni” ir nozīmīga loma. Pašvaldība vēlas
dzirdēt un izprast pakalpojumu sniedzēju
viedokļus, un gadu gaitā ir izveidojies atgriezeniskās saites cikls starp pašvaldību,
organizāciju un vecākiem. „Cerību spārni”
veic ikgadēju aptauju, kuras mērķis ir novērtēt to pakalpojumu kvalitāti, kā arī saņemt
informāciju par to, kādi jauni pakalpojumi
nākotnē varētu būt nepieciešami. Šie pētījumi kalpo par pamatu turpmākiem pašval-

Pieredzes stāstu izpēte

dības veiktajiem pirkumiem, nodrošinot, ka
sniegtie pakalpojumi ir aktuāli un lietderīgi.
„Cerību spārni” pievērš īpašu uzmanību
vajadzībām, nodrošinot, ka viņu pakalpojumi un darbības atbilstu klientu prasībām.
Viņi uzskata, ka šī uz vajadzībām balstītā
uzmanība ir viens no galvenajiem iemesliem veiksmīgajai sadarbībai ar pašvaldību. Jau kopš pirmā pašvaldības atbalstītā
projekta 2004. gadā organizācija cenšas
nodrošināt pierādījumus, ka viņu darbs ir
nepieciešams - pat šobrīd pieprasījums
pēc viņu pakalpojumiem pārsniedz pieejamos resursus. Viņu pirmais projekts ieguva
daudz lielāku interesi nekā bija gaidīts, un
tas kalpoja kā papildu stimuls pašvaldības
atbalstam. Organizācijas darbinieki uzsver,
ka viņiem pastāvīgi jāpierāda sava darba
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sociālā vērtība. Nepietiek vienkārši radīt lielisku ideju. Nepieciešams precīzi zināt, kas
ir jādara, kā un kāpēc, pirms var cerēt uz
jebkādu pašvaldību iestāžu atbalstu. Tas
arī ir galvenais secinājums, kas izriet no
organizācijas „Cerību spārni” piemēra analīzes - jāveic pētījumi un sagatavošanās, lai
pamatotu nepieciešamos izdevumus.
Iespējams, pateicoties relatīvi mazajam pilsētas iedzīvotāju skaitam, organizācija var organizēt regulāras tikšanās ar
sociālās nodaļas locekļiem, kur analizē
paveikto darbu, pašreizējās vajadzības un
nākotnes izaicinājumus. Papildus, reizi mēnesī viņi sniedz ziņojumus pašvaldībai par
izdevumiem. Iepirkumi notiek reizi trijos gados, nevis reizi gadā, jo pieaug uzticēšanās
starp pašvaldību un uzņēmumu. Organizācija skaidri izjūt pašvaldības uzticēšanos
un atbalstu, savukārt sociālajai nodaļai
ir uzticams kanāls, ko tā var izmantot, lai
reaģētu uz iedzīvotāju jaunajām un ārkārtas vajadzībām. „Cerību spārni” piedāvātie
pakalpojumi ir ievērojami uzlabojuši dzīves
kvalitāti, jo 97% vecāku ir spējuši atgriezties darbā tagad pieejamās bērnu aprūpes
dēļ.

Pieredzes stāstu izpēte

Riski un problēmas parasti ir saistītas ar
finansējumu. Organizācija nekas nevar būt
droša par nākamo iepirkumu, nevis tāpēc,
ka pašvaldība varētu atsaukt atbalstu, bet
gan tāpēc, ka pašvaldībai varētu rasties budžeta ierobežojumi ārēju apstākļu dēļ. Līdzīgi, arī pieprasījums pēc pakalpojumiem
ir lielāks par to, ko „Cerību Spārni” var piedāvāt, tāpēc darbiniekiem ir jāapzinās vispārējā situācija un jābūt gataviem strādāt ar
lielāku klientu skaitu nekā noteikts oficiāli,
bez papildu kompensācijas garantijas. Organizācijai „Cerību spārni” ir paveicies ar
saliedēto darbinieku komandu, kas ir ieinteresēti sociālajā misijā un kuriem finansiālā labuma gūšana nav prioritāra. Konkrēto
sadarbību ar pašvaldību var uzskatīt par
izcilu paraugu, kas galu galā balstās uz
ilgtermiņa sadarbību, profesionālu pieeju
grāmatvedības uzskaitei un atskaitēm, nepārtraukti pierādītu vajadzību pēc piedāvātajiem pakalpojumiem un ietekmi uz vietējo
sabiedrību, kas atspoguļojas pieaugošā iedzīvotāju apmierinātībā ar dzīves kvalitāti.
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Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”
www.samariesi.lv

kuriem tā ir nepieciešams. Viņi to dara četros veidos: pirmkārt, sniedzot cilvēkiem
nepieciešamo palīdzību bez atlīdzības
labdarības projektu ietvaros; otrkārt, sniedzot sociālos pakalpojumus sadarbībā ar
vietējām pašvaldībām; treškārt, gūstot ienākumus, organizējot un vadot pirmās palīdzības sniegšanu un aprūpes apmācības
un seminārus, kā arī sniedzot medicīnisko
palīdzību brīvajā tirgū; un visbeidzot, iesaistoties pilsoniskās sabiedrības interešu
pārstāvniecības aktivitātēs un sadarbībā ar
valsts iestādēm.

Latvijas Samariešu apvienība, kas vadās pēc moto „Palīdzība dzīvot”, ir viens
no vecākajiem un lielākajiem sociālajiem
uzņēmumiem Latvijā. Tajā strādā vairāk
nekā 700 darbinieku, un tam ir vairāk nekā
300 brīvprātīgo dalībnieku. Sociālais uzņēmums ir „Samaritan International” loceklis
un lepojas ar kvalitatīvas sociālās un medicīniskās palīdzības sniegšanu cilvēkiem,
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Biedrības sniegto sociālo pakalpojumu
klāsts ir plašs. Divdesmit dažādu pakalpojumu ietvaros biedrība nodrošina aprūpi
mājās, piedāvā palīdzību un atbalstu dažās
situācijās, uztur krīzes centru bērniem un
jaunajām mātēm un nakts patversmi bezpajumtniekiem. Tiek organizēti arī izglītojoši pasākumi, apmācot cilvēkus pirmajā
aprūpē. Turklāt tiek nodrošināta medicīniskā aprūpe un organizēta pārtikas banku
darbību. Organizācijas iesaistīšanos raksturo uzsvars uz praktisku rīcību un sociālo problēmu risināšanu, izmantojot rīcību,
nevis diskusijas. Viņi ir arī pionieri, veicinot
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izpratni un diskusijas par daudziem sociāliem jautājumiem, piemēram, par vardarbību pret bērniem. Organizācija darbojas
visā valstī un ir izveidojusi partnerības ar
daudzām pašvaldībām, labdarības organizācijām un citiem privātā sektora pārstāvjiem.

saziņas pieaugošā intensitāte ir veicinājusi
uzskatu, ka sociālie uzņēmumi ir būtiski cilvēku labklājības nodrošināšanai.
Samariešu apvienības partnerība ar pašvaldībām galvenokārt notiek valsts iepirkumu ietvaros. Ir trīs veidi. Pirmkārt, palīdzība
uz vietas indivīdiem un ģimenēm, kuriem
tā nepieciešama nekavējoties. Šī palīdzība
tiek sniegta esošā tiesiskā regulējuma un
līgumu ietvaros. Otrkārt, var būt tieša pakalpojuma sniegšanas deleģēšana publiskā iepirkuma ietvaros. Tas notiek, ja starp
pakalpojumu sniedzējiem nav konkurences, un pašvaldība tieši deleģē pakalpojuma sniegšanu uzņēmumam. Samariešu
apvienībai Latvijā šobrīd ir vismaz 30 šādu
līgumu ar pašvaldībām. Visbeidzot, pastāv
parastā publiskā iepirkuma procedūra, kurā
sociālie uzņēmumi konkurē par pašvaldības finansējumu.

Asociācijas direktors Andris Bērziņš uzskata, ka viņu partnerības un sadarbība ar
pašvaldībām visā Latvijā kopumā ir veiksmīgas. Šobrīd attiecību veidošana ir diezgan vienkārša, salīdzinot ar 1990. gadu,
kad organizācija sāka darboties Latvijā.
Viņš atceras, ka viņu pirmā projekta - sociālā krīzes centra izveidei - pabeigšanai vajadzēja vairāk nekā gadu. Tomēr tas kļuva
par precedentu turpmākām aktivitātēm.
Tagad pastāv skaidra sistēma un struktūra
sadarbībai, un laika gaitā ir izveidojies institucionālais ietvars, kas nodrošina, ka abas
puses var gūt labumu no sadarbības. AndRunājot par pēdējo, A. Bērziņš atzīmē, ka
ris Bērziņš atzīmē, ka kaimiņi Igaunijā un viņi veiksmīgi atbalstīja publiskā iepirkuma
Lietuvā bieži atsaucas uz Latvijas organi- uzlabojumus, mainot nosacījumu, ka iepirzāciju kā labu šādas partnerības piemēru.
kuma līgums vienmēr jāpiešķir zemākajam
piedāvājumam. Globālā pieredze liecina, ka
Šie panākumi ir saistīti arī ar citiem sošī pieeja nedarbojas efektīvi. Sociālie uzņēciālajiem uzņēmumiem, kas ir palīdzējuši
mumi parasti ir specifiski to sniegto pakalnostiprināt iespaidu, ka šāda veida pasāpojumu ziņā, un tie nevar aptvert visu parekumi ir nepieciešami un var būt veiksmīgi.
dzēto darbības jomu. Tādējādi Samariešu
Svarīgs panākumu iemesls ir arī citi sociālie
apvienība lobēja par kopējas vienošanās
uzņēmumi, kas palīdzēja nostiprināt iespaiprincipu, saskaņā ar kuru visiem kandidādu, ka šīs aktivitātes ir nepieciešamas un
tiem, kuri atbilst iepirkuma kritērijiem, tiek
var būt veiksmīgas. Sociālās uzņēmējdarpiešķirtas tiesības uz to, un pēc tam līdzekbības ekosistēmas izaugsme nav vienīgais
ļu sadalījums īpašām vajadzībām tiek safaktors sociālās ekonomikas izpratnes veikārtots atsevišķi.
cināšanā, būtiska loma ir arī sociālo uzņēPateicoties organizācijas padziļinātajai
mēju gatavībai piedalīties politikas debatēs
un palīdzēt vietējo pašvaldību amatperso- līdzdalībai un partnerībai ar pašvaldībām,
nām izstrādāt noteikumus un procedūras, cilvēkiem pieejamā praktiskā sociālā aizkā arī identificēt vietējo iedzīvotāju vaja- sardzība gadu gaitā ir dramatiski mainīdzības. Sabiedrības un privāto dalībnieku jusies. A. Bērziņš atzīmē, ka tas nav viņu
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spējas, bet trūkst resursu. Visbeidzot, ir
pašvaldības, kurās trūkst cilvēkresursu un
institucionālo spēju radīt netraucēti funkcionējošas publiskā un privātā sektora
partnerības. Katram pašvaldības veidam
ir nepieciešama atšķirīga pieeja. Strādājot
ar pēdējo grupu, sociālais uzņēmums pats
sagatavo visus līgumus un protokolus un
konsultē par nepieciešamajām birokrātiskajām procedūrām vai, citiem vārdiem saŠādas sadarbības riski un problēmas
kot, sagatavo visu sadarbības paketi.
ietver birokrātijas pārvarēšanu. Piemēram,
Var rasties arī citas procesuālās problēbiedrība bija sagatavojusi iepirkuma deleģēšanas līgumu un to nosūtījusi piecām da- mas. A. Bērziņš runā par „pozitīvo greizsiržādām pašvaldībām. Pašvaldības izdarīja dību”. Pakalpojumu saņēmēji parasti atzīst
dažus līguma labojumus, kas pēc tam tika uzņēmuma centienus un nesaskata pašvalnosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās dības sniegto atbalstu, lai šie pakalpojumi
attīstības ministrijai, kas veica turpmākus vispār būtu pieejami. Sociālais uzņēmums
grozījumus. Galu galā biedrība saņēma pie- savās publikācijās vienmēr uzsver saņemcus pavisam savādākus līgumus. Viņiem to palīdzību un izsaka pateicību pašvaldīnācās doties pie ministrijas advokātiem un bām. Viņš atzīmē, ka var būt arī saziņas
vēlreiz standartizēt līgumu. A. Bērziņš atzī- problēmas, tostarp – vainojot vienam otru,
mē, ka partnerības nostiprinās, izveidojot kas var negatīvi ietekmēt partnerību.
kopīgu praksi un pilnveidojot visu partneru
Visbeidzot, citiem uzņēmumiem, kuri
kompetenci.
vēlas izmantot šīs partnerības formas, visindividuālais sasniegums, jo lielu ieguldījumu ir devuši visi sociālās ekonomikas
dalībnieki; tomēr liela nozīme ir bijusi arī
uzņēmuma darbinieku personīgajām un
profesionālajām kompetencēm. Ceļš noteikti ir bijis akmeņains, taču viņu spēja
orientēties politiskajā un juridiskajā reljefā
ir ievērojami palīdzējusi izveidot pašlaik uzņēmumiem pieejamās partnerības formas.

Bērziņš arī norāda, ka viņi strādā ar trīs
dažādiem pašvaldību veidiem. Viens no
tiem ir Rīgas pašvaldība, kurai ir nepieciešamie intelektuālie un cilvēkresursi,
lai izveidotu un vadītu šādas partnerības.
Tad ir pašvaldības, kurām ir motivācija un
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pirms būtu rūpīgi jāplāno un efektīvi jāinformē par savu motivāciju. Vēl svarīgāk,
viņiem vajadzētu iepazīties ar pašvaldību,
ar kuru viņi vēlas strādāt, un uzzināt tās
vajadzības un motivāciju. Partnerība līdzinās divvirzienu ielai, un tādēļ ir jānosaka
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savstarpējas intereses. Ir svarīgi arī izmantot esošos resursus un pieejas iespējas. Daudz ir ieguldīts nozares attīstībā, un
velosipēds nav jāizgudro no jauna, tādēļ
jaunajiem uzņēmējiem vajadzētu mācīties
no esošās pieredzes un nekautrēties no
sazināšanās ar esošajiem nozares dalībniekiem. Iespējams, ka jebkurai šķietami
jaunajai iniciatīvai jau ir alternatīva, kas
strādā pie to pašu problēmu risināšanas.
Pirms jaunu projektu uzsākšanas rūpīgi
jāizpēta iespējamā darbības joma. Visbeidzot, A. Bērziņš atzīmē, ka viņu panākumi
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daļēji balstās uz spēju sniegt ekonomisku
pamatojumu piedāvātajiem risinājumiem.
Organizācija parāda savus darbības ekonomisko ietekmi, sniedzot informāciju par
esošajām izmaksām un piedāvājot prognozi par to, kā viņu darbības rezultātā šīs izmaksas nākotnē mainīsies.
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LATVIJAS PIEMĒRS:

TUVU

TUKUMS

RĪGA

JELGAVA

Biedrība „Tuvu”
www.biedribatuvu.lv

Sociālais uzņēmums „Tuvu” ir kristiešu
labdarības organizācija, kas palīdz maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, kā arī sociāli izolētām personām. Tās mērķis ir samazināt sociālo atstumtību un risku, palielinot
to cilvēku labklājību, ar kuriem viņi strādā.
Viņi aicina partnerus un speciālistus nodrošināt nepieciešamo materiālo, emocionālo
un sociālo atbalstu un savu mērķu sasniegšanai paļaujas uz kristīgajām vērtībām.
Viņi sniedz palīdzību krīzes situācijās un
veicina labdarības tradīcijas Latvijā. Organizācija uztur divus lietotu apģērbu labdarības veikalus, kas atrodas Jelgavas un Tukuma pilsētās. Ienākumi no šiem veikaliem
tiek ieguldīti dažādos labdarības projektos,
piemēram, materiālajā atbalstā trūcīgajiem
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(pārtikas pakām, apģērbam, malkai utt.),
jauniešu nometnēs, būvniecības projektos,
izglītības pasākumos, mācību materiālu izplatīšanā bērniem un dažādās radošajās
un praktiskajās darbnīcās. Biedrības darbību var iedalīt divās galvenajās jomās. Viņi
sniedz bezmaksas mērķtiecīgu palīdzību
ģimenēm un apdraudētajiem cilvēkiem, un
viņi nodarbojas ar uzņēmējdarbību, piedāvājot pamatpakalpojumus par pieņemamām cenām, tādējādi veidojot tirgu, kā arī
apkalpojot sabiedrību. Līdz šim viņi ir palīdzējuši vismaz 60 vietējām ģimenēm, taču
ieguvēju skaits, protams, ir daudz lielāks, ja
ņem vērā viņu partnerības visā Latvijā. Organizācija popularizē ilgtermiņa palīdzības
ideju un pārzin katras atsevišķās ģimenes
situācijas īpatnības. Kad jauna ģimene sazinās, lai saņemtu palīdzību, tiek ieguldīts
liels darbs ģimenes apstākļu izpratnei - viņi
apmeklē ģimeni mājās un analizē iespējamās vajadzības. Tāpat viņi veic daudz
motivējošā darba, lai izvairītos no savstarpējas atkarības veicināšanas starp organizāciju un katru konkrēto ģimeni. Mērķis ir
nodrošināt, lai ģimene spētu nostāties pati
uz savām kājām.
Biedrība sadarbojas ar dažādiem partneriem gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Patiesībā „Tuvu” sākās ar GAiN (Global
Aid Network) palīdzību un atbalstu Vācijas
preču sūtījumiem, kas tika pārdoti lietoto
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preču veikalos. Kopš tā laika viņu partnerības ir attīstījušās un tiek uzskatītas par
galveno iemeslu biedrības ilgstošajiem panākumiem. Biedrība visā valstī izdala apģērbu, mēbeles un citus materiālus. Izmantojot Facebook, cilvēki jebkurā vietā Latvijā
var ievietot pieprasījumu lietām, kas viņiem
nepieciešamas.
Sākotnēji, tāpat kā lielākajā daļā citu
sociālo uzņēmumu, attiecību veidošana
ar pašvaldību nebija viegla. Tomēr gadu
gaitā viņiem ir izdevies attīstīt veiksmīgu
sadarbību. Daļēji panākumi ir pateicoties
biedrības relatīvajai neatkarībai - ieņēmumu plūsma no veikaliem ir pietiekama, lai
nepārtraukti netrūktu pamatresursi, piemēram, degviela. Vajadzības gadījumā viņi
vēršas pie pašvaldības, tāpēc dominējošā
partnerattiecību forma ir sadarbība pēc
nepieciešamības. Valdes priekšsēdētāja
Lāsma Cimermane atzīmē, ka biedrība un
pašvaldība skaidri izprot savstarpējo ieinteresētību kopīgajā darbā. Tāpēc biedrība
vienmēr laicīgi sagatavo pārskatus un cenšas būt uzticams partneris.
Biedrība sadarbojas ar pašvaldību vēl
trīs veidos: pirmkārt, kad sociālais uzņēmums piesakās finansējumam no Eiropas
fondiem, pašvaldība vienmēr darbojas kā
nepieciešamais līdzfinansētājs projektiem.
Otrkārt, pašvaldība darbojas kā informācijas starpnieks. Ar katru jaunu projektu, piemēram, brīvprātīgas atkritumu savākšanas
mežos, sociālais uzņēmums sazinās ar
pašvaldību, lai uzskaitītu savas potenciālās
vajadzības brīvprātīgo vai citu resursu ziņā,
un pēc tam sociālā dienesta darbinieki to
izplata. Treškārt, pašvaldība var izmantot
biedrības resursus, lai veidotu un īstenotu
savus projektus. Piemēram, divi pašvaldības darbinieki vēlējās organizēt izglītojošu
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semināru jaunām māmiņām, taču viņiem
nebija pietiekami daudz iespēju to izdarīt.
Viņi vērsās pie „Tuvu”, kas palīdzēja nodrošināt semināru telpas.
Kopumā attiecības ir savstarpēji patīkamas pateicoties „cilvēciskajam faktoram”,
kā atzīmē Lāsma. Pašvaldības attieksme
noteikti ir atkarīga no cilvēkiem, kas atrodas vadībā, un viņu ieinteresētības atbalstīt
noteikta veida iniciatīvas. Ozolnieku pašvaldība ir izrādījusi lielu atsaucību, un tās
pārstāvji bieži apmeklē biedrības pasākumus, lai paustu atzinību.
Tomēr šajā partnerībā pastāv zināmi
riski. Būtisks risks un faktors, ar ko parasti nesaskaras citi sociālie uzņēmumi, ir vēlēšanas. Ozolniekos nesenajās pašvaldību
vēlēšananās pie varas nāca jauni cilvēki,
kuri vaica radikālu pašvaldības iekšējo pārstrukturēšanu. Šīs politiskās pārmaiņas
pašvaldībā var ietekmēt partnerību, lai gan
pašreizējais valdes priekšsēdētājs vēl nespēj prognozēt, kāda būs ietekme. Politiskā ietekme var būt mazāk izteikta mazai un
turīgai pašvaldībai, piemēram, Ozolniekam,
bet var būt lielāka uzņēmumiem, kas sadarbojas ar trūcīgākām pašvaldībām. Biedrība arī norāda, ka viņi bieži vien sastopas
ar diezgan stīvu un formālu birokrātisku
attieksmi, kas var kavēt viņu darbu, kā arī
pašvaldību darbinieku kompetences trūkumu, kas palēnina pasākumu īstenošanas
gaitu. Neraugoties uz to, „Tuvu” ir lielas
cerības uz nākotni un strādā pie daudziem
dažādiem projektiem, lai palielinātu savu
kapacitāti, uzlabotu palīdzības sniegšanas
veidus un, cerams, turpinātu veiksmīgi sadarboties ar vietējām pašvaldībām, kā arī
citiem Latvijas reģioniem.
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BALTKRIEVIJAS PIEMĒRS:

SELSKAYA
STOLINCHSHYNA
Privāts, NVO dibināts komercnodibinājums «Selskaya Stolinchshyna»
rdc-stolin@yandex.by

MINSKA

STOLINAS
RAJONS

pārstrāde izraisa lielu kaitējumu videi, kā arī
cilvēku veselībai. Sadedzināšanas procesā polietilēns izdala kancerogēnas vielas,
un bērni, kas parasti ir atbildīgi par dažādu
materiālu otrreizēju pārstrādi, ir pirmie, kas
pakļauti to kaitīgajai ietekmei.
Uzņēmumu «Selskaya Stolinchshyna»
izveidoja NVO «Stolinas rajona uzņēmējdarbības un lauku attīstības centrs». Neskatoties uz šīs nevalstiskās organizācijas
izpratnes veidošanas kampaņu, iniciatīva
pirmajos darbības gados neguva atsaucību vietējo iedzīvotāju vidū, un tika savāktas
tikai 11 tonnas plēves. Līdz 2017. gadam
šis skaitlis ir pieaudzis desmit reizes un sasniedzis simts tonnas.
«Selskaya Stolinchshyna» (“Lauku Stolina”) ir sociālais uzņēmums, kas tika dibināts 2011. gadā, lai atrisinātu izmantotās
siltumnīcu plēves problēmu Baltkrievijas
Stolinas rajonā (Brestas apgabals). Stolinas rajons ir lielākais Baltkrievijas reģions,
kur vairāk nekā 10 tūkstoši zemnieku saimniecību ražo lauksaimniecības produktus
vietējam patēriņam un pārdošanai. Katru
gadu vietējie iedzīvotāji izmest vai sadedzina aptuveni 400 tonnas polietilēna siltumnīcas plēves. Nepareiza šī materiāla
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Sociālais uzņēmums sāka kā neliels polietilēna savākšanas punkts Belavušas ciemā (Stolinas rajons). Savākšanas punkts
tika aprīkots arī ar stacionārām presēšanas iekārtām. Parādījās konkurents, kurš
peļņas gūšanas nolūkos pielietoja to pašu
uzņēmējdarbības modeli un izmantoja to
pašu resursu - plastmasas plēvi, tāpēc dibinātāji meklēja citus veidus, kā sasniegt
klientus. Viņi nopirka kravas automašīnu un devās uz katru mājsaimniecību, lai
savāktu siltumnīcas plēvi. Kad savāktie
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apjomi turpināja kristies, vadība nolēma ieviest papildu pakalpojumus. Viņi sāka pirkt
jaunu plēvi un pārdot to par pazeminātām
cenām tām mājsaimniecībām, kas piedalās
pārstrādē; viņi arī pārdeva kvalitatīvas sēklas par pazeminātu cenu, kas ļāva reģionā
sākt audzēt jaunus augus, piemēram, mellenes un melones. Tas palielināja savāktās
plēves apjomu un uzņēmuma peļņu. 2016.
gadā uzņēmums kļuva pelnošs.
Šobrīd „Selskaya Stolinchshyna” nodrošina darbavietas astoņiem cilvēkiem. Tomēr vairāk nekā simts tonnu lietotās plēves
netiek savāktas un pārstrādātas. Būdams
sociāls uzņēmums, „Selskaya Stolinchshyna” maksā augstāku cenu par plēvi un piedāvā zemākas sēklu cenas, kas neļauj uzņēmumam pārāk strauji attīstīties. Turklāt,
viņi popularizē tādu ilgtspējīgāku materiālu
izmantošanu siltumnīcās kā stikls. Jautājumā, vai šādas kampaņas dēļ viņi nebaidās
zaudēt savu tirgu, NVO direktors Viktārs
Vaisasnistkis saka, ka viņš būtu priecīgs
par šādu attīstību, jo uzņēmums tika izveidots, lai atrisinātu šo vides problēmu.

īpaši toksisku vielu uzkrāšanos un var izraisīt ļaundabīgo audzēju attīstību.
Uzņēmums reinvestē peļņu NVO aktivitātēs, kas veicina ilgtspējīgu lauku attīstību
reģionā, attīstot jaunus un videi draudzīgākus lauksaimniecības veidus. Bezpeļņas
organizācijas un komercuzņēmuma apvienojums sekmē visas struktūras lielāku ilgtspējību. Starptautiskie projekti, kurus īsteno bezpeļņas organizācija, palīdz dažādot
uzņēmuma darbu. Dotāciju nauda bieži tiek
izmantota pētījumiem un jaunu iekārtu iegādei, jaunu kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju testēšanai, savukārt sociālā uzņēmuma radītā peļņa palīdz atbalstīt bezpeļņas
organizāciju laikā, kad projekti netiek īstenoti. Tas palīdz saglabāt darbinieku pamatsastāvu un nodrošināt bezpeļņas uzņēmuma darbības nepārtrauktību.

„Selskaya Stolinchshyna” ir izmērāma
ietekme uz vidi un sociālo jomu. Neizmantojamās polipropilēna plēves savākšana
un pārstrāde tieši palīdz nodrošināt vides
un sabiedrības veselības aizsardzību. Šī
pieeja samazina neapstrādājamo plastmasas atkritumu daudzumu atkritumu izgāztuvēs. Otrkārt, tā samazina toksisko slodzi
uz vidi, jo mazie plēves gabali vairs nepiesārņo mežus un ūdeņus, kur tie var saglabāties gadsimtiem ilgi un izraisīt bīstamas
mikro-plastmasas veidošanos. Treškārt, tā
ir drošāka cilvēka veselībai. Vietējie cilvēki bieži nevajadzīgās plastmasas atliekas
sadedzina savos pagalmos, kas draud ar
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BALTKRIEVIJAS PIEMĒRS:

NASHY MAJSTRY

MINSKA

Privāts komercnodibinājums „Nashy Majstry”
majstry.by

ģipša, kā arī dekoratīvos ķieģeļus, interjera
priekšmetus, radošās attīstības rotaļlietas
un rīkus bērniem, un citus izstrādājumus.
Tā sāka darbu 2016. gada janvārī kā izmēģinājuma iniciatīva NVO Healthy Choice sadarbībā ar Smaliaviči rajona izpildkomiteju (vietējo pašvaldību) UNDP programmas
„Vietējās iniciatīvas attīstība Baltkrievijas
Republikā” ietvaros.

„Nashy Majstry” ir sociālais uzņēmums,
kas atrodas Minskā. Tās mērķis ir rehabilitēt cilvēkus ar alkohola un narkotiku atkarību, nodrošinot viņiem nodarbinātības
iespējas, motivāciju un psiholoģisko atbalstu.
„Nashy Majstry” dibinātāji ir ģimene.
Katsiarina un Uladzislaus Kaurovi palīdz
saviem darbiniekiem atgriezties normālā
dzīvē, atjaunot sociālās prasmes, atmaksāt
parādus un atgūt spējas uzturēt bērnus. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas
datiem, 2014. gadā Baltkrievija bija pirmajā vietā pasaulē pēc alkohola patēriņa. Tomēr sociālo uzņēmumu, kas tieši risina šo
problēmu, sniedzot rehabilitāciju un nodarbinātību cilvēkiem, kurus skar alkohola pārmērīga lietošana, ir maz. „Nashy Majstry” ir
unikāls piemērs šajā jomā, jo mazais uzņēmums ražo augstas kvalitātes suvenīrus no
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Katsiarina un Uladzislaus uzsāka karjeru bezpeļņas organizācijā, kas apkaro alkohola pārmērīgas lietošanas problēmas. Viņi
strādāja ar bērniem un pusaudžiem, kuru
vecākiem uz laiku bija atņemtas vecāku tiesības - 80% gadījumu pārmērīgas alkohola
lietošanas dēļ. Viņi palīdzēja bērniem veidot sociālās un profesionālās iemaņas bērnu namā, taču pēc šo iestāžu pamešanas
daudzi joprojām nonāca alkoholisko ģimeņu ietekmē, pieņemot asociālu dzīvesveidu.
Galu galā kļuva skaidrs, ka ir svarīgi strādāt
arī ar alkohola atkarīgajiem vecākiem, lai
šādas situācijas novērstu.
Uzņēmuma Nashy Majstry darbiniekiem
ir jāievēro divi noteikumi - pilnīgi atturēties
no alkohola un narkotiku lietošanas, regulāri apmeklēt pašpalīdzības atbalsta grupas un būt strādājošiem. Atjaunojot savas sociālās un darba prasmes un atrisinot
problēmas ar likumu, tie, kas jūtas pietiekami spēcīgi un gatavi doties tālāk, pamet
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uzņēmumu, un viņus aizstāj jauni darbinieki. Katrs darbinieks savā rehabilitācijas
ceļā var paļauties uz visu komandas atbalstu. Šodien Smaliaviči uzņēmumā strādā
cilvēki no dažādiem valsts reģioniem.
„Kad cilvēks atmet dzeršanu,” saka uzņēmuma līdzdibinātāja Katsiarina Kaurova,
„viņš/viņa attopas pilnīgā tukšumā, kas ar
kaut ko ir jāaizpilda. Persona patiesi grib
dzīvot skaidrā, bet nezina, kā to izdarīt. Ko
darīt, ar ko sazināties, kur lūgt palīdzību,
kad esi skaidrā? Kā neskumt un kā izklaidēties bez dzērieniem? Bieži viņi atgriežas
pie dzeršanas stresa izraisītā izmisuma
dēļ. Alkohols ir iekļuvis visos viņu dzīves
aspektos - viņu ikdienas dzīvē, draudzībā,
hobijos, attiecībās. Mūsu uzņēmums piedāvā viņiem pilnvērtīgu atbalsta sistēmu
visā rehabilitācijas ceļā - saprātīgu vidi, jēgpilnu darbu (daļa no ražotajām precēm tiek
piešķirta bērnu namiem un slimnīcām), profesionālu palīdzība un, vissvarīgākais, - kolēģu atbalstu, kuri ir pieredzējuši līdzīgas
grūtības.”
Uzņēmums darbības modeli patapināja
no ASV uzņēmuma TROSA, kas rehabilitē
cilvēkus ar narkomāniju. „Nashy Maistry”
programma nedaudz atšķiras, jo darbinieki dzīvo kopā ar savām ģimenēm vai vieni. Kamēr TROSA apvieno nodarbinātību ar
ASV Valsts programmu narkomāniju rehabilitācijai, Baltkrievijā problēmas risināšanas pieeja nav visaptveroša. Visaptverošas
pieejas izveide nākotnē būtu svarīga, lai nodrošinātu ilgtspējīgu iedzīvotāju atgūšanos
no alkohola un narkotiku atkarības.
Uzņēmuma dibinātāji un vadītāji uzsver,
ka tie darbojas kā jebkurš privātā sektora
mazais uzņēmums, un neizmanto sociālajiem uzņēmumiem piedāvāto pabalstu vai

Pieredzes stāstu izpēte

privilēģiju priekšrocības. Viņi vēlas padarīt
savu uzņēmējdarbību ilgtspējīgu un paļaujas uz videi nekaitīgas ražošanas kvalitāti,
plašo preču klāstu un ražošanas līniju elastību. Viņi pastāvīgi attīsta jaunus produktus, mārketingu un stāstu stāstīšanu. Viņi
daudz strādā ar komerciālajām korporācijām, ražo korporatīvos suvenīrus, kā arī iesaistās labdarības programmu organizēšanā, piemēram, „Drosmes kaste”, kur lielu
uzņēmumu darbinieki pērk „Nashi Majstry”
ražotos un bērnu krāsotos suvenīrus. Šie
suvenīri tiek ziedoti onkoloģijas slimnīcu
pacientiem. Pēc sāpīgajām medicīniskajām procedūrām bērni izvēlas dzīvnieku
figūras un pasaku varoņus no «Drosmes
kastes» un jūt mazāk baiļu.
„Nashy Maistry” divu gadu pastāvēšanas laikā veikto darbību sociālā ietekme ir
iespaidīga: rehabilitācijas ceļu izgājuši 18
cilvēki (10 vīrieši un 8 sievietes), uzņēmumā ir pieci pilna laika darbinieki, vēl četri atrodas gaidīšanas sarakstā, strādā uz
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īstermiņa līgumu pamata un saņem psiholoģisko atbalstu; 39 bērni ir atgriezti savās
ģimenēs, un tagad viņus audzina nedzeroši
vecāki. 2017. gadā Minskā tika atvērts filiāles uzņēmums.
„Nashy Maistry” tika izveidota nelielajā
Smaliaviči pilsētā, kas atrodas 20 km attālumā no Minskas. Smaliavichi rajona komitejas sniegtā palīdzība bija ilgtermiņa
attiecību un sinerģijas rezultāts starp NVO
„Healthy Choice” un izpildkomiteju, nevis
tiesību aktu vai politikas rezultāts. Piemēram, vietējā pašvaldība kļuva par partneri
CSO Veselības izvēles piešķīrumā saskaņā ar UNDP-ES finansēto sub-piešķiršanas
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programmu. Pateicoties šai partnerībai,
„Nashy Maistry” saņēma dotāciju, kas sociālajam uzņēmumam bija sākuma kapitāls. Kopīgs pieteikums ar vietējām varas
iestādēm ievērojami palielināja projekta izredzes gūt panākumus. Turklāt abas organizācijas regulāri apmainās ar informāciju
par personām, kuras ir atkarīgas no narkotikām un alkohola un kuras varētu kļūt par
uzņēmuma potenciālajiem darbiniekiem.
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BALTKRIEVIJAS PIEMĒRS:

CENNYJ CAPITAL

MINSKA

Privāts komercnodibinājums „Cennyj Capital”
cencapital.by

uzņēmējs, ir reti sastopami. Šobrīd ir tikai
divi šādi finansiāli ilgtspējīgi uzņēmumi,
kas izmanto elastīgus uzņēmējdarbības
modeļus un pieejas, un viens no tiem ir
„Cennyj Capital”.

Sociālo uzņēmumu „Cennyj Capital”
2016. gada augustā Minskā izveidoja jaunais sociālais uzņēmējs Dzmitrijs Klimkovičs. Uzņēmuma mērķis ir nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti un veicināt viņu sociālo
integrāciju. Sociālie uzņēmumi, kuros vismaz 50% darbinieku ir cilvēki ar invaliditāti, ir visizplatītākais sociālo uzņēmumu
veids Baltkrievijā, daļēji tāpēc, ka pastāv
spēcīgs nevalstisko organizāciju tīkls, kas
aizstāv viņu intereses un izveido šādas sabiedrības, kā arī dažādo atbalsta veidu dēļ
(nomas tiesības, nodokļu samazinājumi un
citi), kas pieejami šai uzņēmumu kategorijai. Uzņēmumi, kas nodarbina cilvēkus ar
īpašām vajadzībām un ko dibinājis parasts
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Dzmitrijs Klimkovičs, 25 gadus vecs
uzņēmējs ar pieredzi gan bezpeļņas, gan
komercdarbības nozarēs, guva iedvesmu
2016. gada mācību braucienā uz Amerikas
Savienotajām Valstīm starptautiskās līderības apmaiņas programmas ietvaros, kas
veltīta sociālajai uzņēmējdarbībai. Biznesa zināšanu un pieredzes apvienojums un
kontaktpersonu tīkls, kas iegūts, strādājot
bezpeļņas organizācijā, ļāva Dzmitrijam izveidot sociālo uzņēmumu tikai divus mēnešus pēc atgriešanās no apmaiņas programmas. Pašlaik „Cennyj Capital” nodarbina
sešus cilvēkus, no kuriem četri ir cilvēki ar
invaliditāti.
„Cennyj Capital” piedāvā sekojošus pakalpojumus: fotokopēšanas un dokumentu fotogrāfijas. Ir arī mazs veikals, kas pārdod biroja piederumus un preces, ko ražo
citi sociālie uzņēmumi - galvenokārt sezonas suvenīri. Papildus cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai, uzņēmums piedāvā
atlaides šai grupai, kā arī pensionāriem un
bezpeļņas organizācijām. Tas var šķist nenozīmīgi, bet peļņa tiek pilnībā reinvestēta
uzņēmuma attīstībā, un tas ir ļāvis atvērt
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„Poligrāfijas laboratoriju”, kas paplašinās
„Cennyj Capital” piedāvātos pakalpojumus,
lai ražotu dažādus iespieddarbus. Papildus
2018. gadā tiks atvērts interneta veikals,
kas pārdos biroja piederumus.
Meklējot jaunus darbiniekus, Dzmitrijs
un viņa kolēģi paļaujas uz Minskas pilsētas
izpildkomitejas Sociālās aizsardzības darba un nodarbinātības komitejas Darba un
nodarbinātības departamenta atbalstu. Dzmitrijs gūst labumu no vietējo pašvaldību
kolēģu padomiem. Viņš nodarbina jaunus,
nepieredzējušus cilvēkus ar invaliditāti, kuriem nebūtu daudz iespēju strādāt tradicionālajos uzņēmumos, bet kuri ir gatavi
mācīties. Jaunie darbinieki tiek apmācīti
pārbaudes laikā. Viņi bez maksas saņem
pilnvērtīgu palīdzību no sava vadītāja, kā
arī no vietējā valsts pārvaldes iedzīvotāju sociālo pakalpojumu teritoriālā centra.
Dzmitrijs izmanto arī valsts adaptācijas
programmu cilvēkiem ar invaliditāti, kas
daļēji finansē viņa darbinieku atalgojumu.
Pateicoties Minskas Maskavas rajona administrācijas atbalstam, telpas uzņēmuma
uzsākšanai tika piedāvātas ar samazinātu
likmi. Dzmitrijs uzskata, ka veiksmīgas sadarbības ar valsts pārvaldes iestādēm atslēga ir būt atvērtam, uzticamam un veidot
ilgtermiņa attiecības ar dažādām amatpersonām.
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Tajā pašā laikā Dzmitrijs atzīmē: „Mani
kolēģi un es nereklamējam to, ka „Cennyj
Capital” darbu veic cilvēki ar invaliditāti.
Baltkrievijas sabiedrībā joprojām ir daudz
stereotipu, kas liek domāt, ka cilvēki ar invaliditāti nevar nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus. Viņi nevarot izveidot labu fotoattēlu vai fotokopiju. Īpašs likums par
sociālo uzņēmējdarbību un reklāmas kampaņa par sociālo uzņēmēju kustību varētu
situāciju mainīt.”
Strādājot „Cennyj Capital” jaunieši ar invaliditāti saņem vērtīgu darba pieredzi, viņiem jau no paša sākuma tiek piedāvātas
labas algas un ir iespējas profesionālai izaugsmei. „Cennyj Capital” darbinieki atzīmē, ka pēc daudzkārtējas darba atteikšanas iepriekš, viņi tagad ir atjaunojuši ticību
sev un ir daudz optimistiskāk noskaņoti attiecībā uz karjeru nākotnē.
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ZVIEDRIJAS PIEMĒRS:

BASTA

Bezpeļņas asociācija “Basta”, sešu sabiedrību ar ierobežotu
atbildību mātes uzņēmums un īpašnieks
basta.se

NIKVARNA

STOKHOLMA

pirmais centrs Nikvarnā, netālu no Stokholmas.

Sociālā uzņēmuma „Basta” darbība pilnībā ir sociālā uzņēmējdarbība. Tas piedāvā rehabilitāciju un darba pieredzi tiem, kas
cietuši no alkohola vai narkotiku lietošanas. Šobrīd „Basta” centri artrodas piecās
dažādās Zviedrijas vietās.

„Basta” tic pašpārliecinātības veidošanai, izmantojot iedvesmu, kas rodas lepojoties ar saviem sasniegumiem. Katrs cilvēks, kas ierodas „Basta”, ir pats spiests
pieņemt lēmumu. Personai ir patiešām jāgrib piedalīties. Pirmajā gadā viņš vai viņa
iziet rehabilitācijas programmu, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta darbam uzņēmumā, piedāvājot iespējas attīstīt sociālās
prasmes, jaunu identitāti un piederības
sajūtu. Kad pirmais gads ir beidzies, katrs
cilvēks var izlemt palikt un palīdzēt vadīt
sociālo uzņēmumu tik ilgi, cik viņiem patīk,
un vairums paliek trīs vai četrus gadus.

Sociālais uzņēmums ir atkarīgs no ienākumiem, ko tas gūst, piedāvājot tādus pakalpojumus kā būvniecība, tīrīšana, dienas
aprūpe suņiem un ēdināšana. Decentralizēta uzņēmējdarbības struktūra nozīmē, ka
daudziem būs iespēja uzņemties atbildību
„Basta” izveidošana saistīta ar tā dibināpar komandas vadību un finansēm.
tāja Aleka Karlberga gūto iedvesmu, 1989.
Kad šī ideja pirmo reizi parādījās 1994.
gadā viesojoties Itālijas sociālajā kooperācijā San Patrignano. Viņš redzēja, kā agrā- gadā, „Basta” uzsāka partnerību ar piecām
kie atkarīgie sanākuši kopā un izveidojuši pašvaldībām, kuras apņēmās sadarboties
uzņēmumu. Ideja, ka mērķtiecīgs darbs un ar sociālo uzņēmumu piecus gadus. Tā kā
iespēja uzņemties atbildību par savu dzīvi tas bija jauns koncepts, „Basta” bija vajavar būt pamats rehabilitācijai, ir kļuvusi par dzīgs laiks, lai attīstītu ideju, kā arī struktū„Basta” filozofiju. 1994. gadā tika izveidots ru, tādēļ bija vajadzīga ilgtermiņa apņemša-
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nās. Visas pašvaldības sākotnēji maksāja
500 000 kronu katru gadu, un visiem viņiem
bija pārstāvis „Basta” valdē, lai nodrošinātu regulāru pakalpojumu un attīstības uzraudzību. Šī procesa laikā „Basta” vadības
komanda veidoja arī kontaktus ar valsts
un sociālo sektoru. Tā ir spējusi paplašināt
savu tīklu, un šodien sociālais uzņēmums
strādā ar vairāk nekā 90 pašvaldībām visā
Zviedrijā, kā arī ar Zviedrijas Cietumu un
probācijas dienestu.

ties biznesā, lai viņi varētu radīt pārmaiņas
savā dzīvē.

Basta ir saskārusies ar grūtībām, taču
uzņēmums nav baidījies atzīt, ka nezina
visu. Tā vietā uzņēmums nolīgst konsultantus savas komandas atbalstam, lai uzlabotu procesus un apmācītu komandas
locekļus pašiem turpināt darbu. Atbilstoši
„Basta” vērtībām tas nozīmē, ka nevis tiek
pieņemti darbā cilvēki no ārpuses, bet esošie komandas dalībnieki spēj attīstīt jaunas
Gadu gaitā „Basta” aktivitātes ir augsti prasmes, uzņemties atbildību un iegūt uznovērtētas partneru pašvaldībās. Tomēr ticību, lai vadītu uzņēmumu un kontrolētu
vietējām pašvaldībām bija nepieciešams savu dzīvi.
laiks, lai saprastu, ka „Basta” cenšas radīt
ne tikai parastus rehabilitācijas centrus.
Atzīšanas un atbalsta saņemšanai bija
nepieciešama sabiedrības izglītošana un
diskusijas par „Basta” filozofiju, kā arī sociālā uzņēmuma jēdziens. Arī pati „Basta”
komanda ir apņēmusies ievērot savas vērtības, noraidot pašvaldību ierosinājumus
par to, kā organizēt uzņēmējdarbību. Kā
piemērs minams gadījums, kad tika ieteikts
pieņemt darbā ārēju izpilddirektoru, bet, paļaujoties uz savām vērtībām, „Basta” nolēma paaugstināt amatā un uzticēt papildu
atbildību esošajiem darbiniekiem, kas izrādījās ir pareizais lēmums.
Kā jebkurā biznesā, uzņēmumam augot, mainās procesi un uzņēmējdarbības
struktūras, bet Basta dibinātāja pieredze
rāda, cik svarīgi ir nemainīt organizācijas
principus un vērtības. Viņš arī apgalvo, ka
sociālajam uzņēmējam ir svarīgi neaizmirst, ka jūs vadāt uzņēmumu - tam jābūt
finansiāli ilgtspējīgam un cilvēkiem jāspēj
veidot uzņēmumā karjeru. Uzņēmumam,
piemēram, „Basta”, kas strādā rehabilitācijas nozarē, cilvēkiem arī jāgrib iesaistī-
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ZVIEDRIJAS PIEMĒRS:

UNG OMSORG
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ung Omsorg”
ungomsorg.se

Grūtības, ar kurām jaunieši saskaras
pirmā darba atrašanā, un aprūpes centros
dzīvojošu gados vecāku cilvēku nozīmīgas
sociālas mijiedarbības trūkums noveda pie
idejas par „Ung Omsorg” izveidošanu. Jaunie uzņēmēji Benjamins Kainzs un Arvids
Morins izveidoja sociālo uzņēmumu, lai atbalstītu jauniešus, kuri ienāk darba tirgū, kā
arī risinātu jautājumu par veciem cilvēkiem
aprūpes centros, kas sajūtas vientuļi. Viņi
paši bija saskārušies ar abām problēmām,
jo atrast darbu vecumā līdz 18 gadiem izrādījās grūti, un lielie attālumi līdz viņu vecvecākiem citās pilsētās nozīmēja regulāra
kontakta trūkumu. Uzņēmēji saprata, ka
viņi varētu apvienot abus jautājumus, izveidojot uzņēmumu, kas jauniešus nodarbinātu vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes
iestādēs.

Pieredzes stāstu izpēte

STOKHOLMA

Šodien „Ung Omsorg” nodarbina 1029
jauniešus, kas strādā 113 aprūpes iestādēs
visā Zviedrijā. Jaunieši pavada laiku kopā
ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, dodoties
pastaigās, spēlējot galda spēles, lasot laikrakstus vai satiekoties pie kafijas tases, lai
parunātos par dzīvi, un sniedzot bieži vien
ļoti vientuļiem veciem cilvēkiem nozīmīgu
sociālo mijiedarbību, kuras viņiem trūkst.
Jaunieši spēj iegūt darba pieredzi, palīdzot
attīstīt svarīgas prasmes viņu nākotnes
dzīvei un karjerai. „Ung Omsorg” īstenotās
aktivitātes mērķis ir arī palielināt jauniešu
interesi par sociālajiem pakalpojumiem un
aprūpi, padarot šīs jomas pievilcīgākas karjeras izvēlei.
Pēc pāris pilotprojektiem 2007. un 2008.
gadā „Ung Omsorg” izveidoja pastāvīgu
partnerību ar privātuzņēmumu „Vardaga”.
Jaunajiem uzņēmējiem bija enerģija, griba un jauns domāšanas veids. „Vardaga”
viņiem uzticējās, ļāva attīstīt savu ideju
un bez steigas veidot stabilu organisku izaugsmi. Pēc dažiem gadiem „Ung Omsorg”
bija pietiekami nobriedusi un zināja, ka visnoderīgākās būs partnerības ar pašvaldībām, lai attīstītos plašākā mērogā visā valstī.
Visā valstī bija vērojams arvien mazāks
skaits jauniešu, kuri vēlas strādāt veselības
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aprūpes un sociālo pakalpojumu jomā, tāpēc pašvaldības zināja, ka viņiem vajadzīgi
risinājumi, kas varētu šo problēmu novērst.
Viņi arī vēlējās risinājumus, kas palīdzētu
jauniešiem iegūt darba pieredzi un nopelnīt naudu pirms 18 gadu iestāšanās, tādēļ
„Ung Omsorg” bija labs risinājums. Šodien
„Ung Omsorg” strādā ar 13 pašvaldībām
visā Zviedrijā un arvien palielina savu sasniedzamību un ietekmi.
Pašvaldības, ar kurām „Ung Omsorg”
bija izveidojuši sadarbību, bija ieinteresētas jaunos risinājumos un saskatīja partnerībās savstarpējas mācīšanās iespējas.
Pacietība ir nodrošinājusi „Ung Omsorg”
panākumus, strādājot ar ilgstošiem procesiem un dažādiem birokrātijas līmeņiem.
Komanda ir paplašinājusi savu tīklu un labi
pārvalda savus kontaktus, lai nodrošinātu
nepārtrauktu dialogu ar pašvaldībām kā iespējamiem partneriem nākotnē.

Pieredzes stāstu izpēte

Viens no Ung Omsorg veiksmes iemesliem bija pacietīgs darbs ar pašvaldībām.
Cits iemesls ir tas, ka, veidojot uzņēmumu,
dibinātāji bija jauni un tāpēc pārāk neuztraucās par iespējamo neveiksmi. Risks bija
minimāls, un viņi varēja izmēģināt lietas agrīnā stadijā, apzinoties, ka apgūt pārāk daudzas lietas vienlaicīgi var būt grūti. Mēģināt
noskaidrot, ko sociālais uzņēmums dara
vislabāk un kā to izdarīt patiešām labi, ir
tas, uz ko būtu jātiecas jebkuram sociālam
uzņēmumam. Jaunie uzņēmēji atklāja arī
nodarbošanos, kas viņus iedvesmoja, un
tas nozīmēja papildu motivāciju un stimulu
virzībai uz panākumiem.
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Valsts pārskati un pieredzes stāstu izpēte parāda, ka pastāvošās un iespējamās
partnerības starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām ievērojami atšķiras ne
tikai starp valstīm, bet arī starp dažādiem reģioniem un teritorijām katras valsts
ietvaros. Nav neviena ideāla risinājuma vai ieteikuma, kas atbilstu visām situācijām;
katrs gadījums ir atšķirīgs un prasa individuālu pieeju. Tomēr ir iespējams izdalīt
vairākus vispārīgus ieteikumus, principus un gūto pieredzi, kas varētu uzlabotu labas sadarbības un partnerības izredzes.

REKOMENDĀCIJAS SOCIĀLAJIEM UZŅĒMUMIEM:
Viens no galvenajiem secinājumiem, kuriem piekrīt lielākā daļa no šīs
publikācijas aptaujātajiem uzņēmumiem un ieinteresētajām pusēm, ir
tas, ka sociālajiem uzņēmumiem ir nepieciešams veikt daudz skaidrojošā darba saistībā ar viņu darbību. Kādam varētu šķist, ka ir viegli saskatīt un novērtēt viņa darba sociālo vērtību, bet patiesībā sociālajiem
uzņēmumiem ir jāiegulda daudz laika, lai iepazīstinātu, izskaidrotu un
aizstāvētu savas idejas pašvaldību pārstāvjiem. Sociālajiem uzņēmumiem arī jābūt pastāvīgiem, pacietīgiem un diplomātiskiem, cenšoties
veidot partnerības ar pašvaldībām. Lai gan pastāv uzskats, ka vietējām
pašvaldībām būtu jādod norādījumi sociālajiem uzņēmējiem par to, ko
un kā darīt, tomēr izrādās, ka pašvaldībām ir maz zināšanu par praktisko darbu, kas saistīts ar šāda uzņēmuma vadīšanu. Tas sociālajiem
uzņēmumiem ir jāapzinās , un nevis automātiski jāpieņem zināšanu un
izpratnes esamība, bet drīzāk jāveido dialogs ar vietējām varas iestādēm. Ir jābūt gataviem, ka, lai panāktu praktiskus, taustāmus sadarbības rezultātus, visām iesaistītajām pusēm būs vajadzīgs laiks un piepūle.
Sociālā uzņēmuma skaidrojošajam darbam ir jābūt nepārtrauktam.
Kaut arī ir skaidrs, ka laika gaitā pašvaldības attīstīs labāku izpratni par
sociālo uzņēmumu darbību, periodiskām atskaitēm par savu darbu un
informācijas nodrošināšanai par uzņēmuma attīstību un jaunumiem ir
izšķiroša nozīme savstarpējas uzticības radīšanā. Mazās pilsētās to
panākt ir vieglāk, jo cilvēki var regulāri satikties klātienē. Lielākās pilsētās tas var izrādīties apgrūtinoši, taču, izveidojot regulāru atgriezeniskās saites mehānismu starp uzņēmumu un pašvaldību, palielināsies
veiksmīgas ilgtermiņa partnerības un sadarbības iespējas.
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Sociālajiem uzņēmumiem jāspēj veidot stratēģiska pieeja uzņēmuma
pārveldei, līcekļu izmantošanai, partnerību veidošanai un finansējuma
un ienākumu avotu dažādošanai, kā arī peļņas daļas veidošanai. Ja
partnerība ar pašvaldību ir regulāra un prognozējama, tas dod iespēju uzņēmumam attīstīt infrastruktūru, uzlabot uzņēmuma dzīvotspēju
grūtajos periodos un iegūt nepieciešamo aprīkojumu. Šāda risku pārvaldība ļauj sociālajam uzņēmumam saglabāt finansiālo dzīvotspēju
pat tad, ja viņi zaudē pašvaldību kā klientu vai partneri.
Lai gan uzņēmums laika gaitā var piedzīvot būtiskas pārmaiņas, saskaroties ar jauniem izaicinājumiem un situācijām, ir svarīgi, lai tas
saglabātu savu galveno identitāti un filozofiju, uzticību sākotnējām
vērtībām, kas bija sākotnējās iedvesmas pamatā. Iespējams, ka uzņēmumi piedzīvos partneru spiedienu, lai izpildītu noteiktus standartus,
taču Zviedrijas pieredze liecina, ka ir iespējams pielāgoties dažādām
ieinteresēto pušu interesēm, nezaudējot savas vērtības.
Ja apstākļi ļauj, sociālajiem uzņēmumiem jāizmanto iespējas izstrādāt
savus darbības virzienus un principus. Ja (jebkāda veida) finansiālā
plūsma no pašvaldībām ir vairāk vai mazāk nodrošināta, uzņēmējiem
nevajadzētu vilcināties eksperimentēt ar dažādiem darbu organizēšanas un vadīšanas veidiem. Kā jebkurai jaunajai iniciatīvai, arī sociālo
uzņēmumu jaunievedumiem ir nepieciešams laiks, lai sasniegtu tādu
līmeni, kurā to darbība un ieviešana noris gludi un netraucēti. Tādēļ
sociālajiem uzņēmumiem nevajadzētu uztraukties par sākotnējām neveiksmēm.
Bieži pieminēta tēma partnerībā starp sociālajiem uzņēmumiem un
pašvaldībām ir pacietība. Daudzi uzņēmēji uzsver nepieciešamību pakāpeniski attīstīt partnerattiecības, jo abām pusēm ir jāizprot vienai
otru un to, kā viņu darbs ir strukturēts. Maz ticams, ka sadarbība uzreiz
būs nevainojama, un tāpēc ir nepieciešams pastāvīgi risināt jautājumus, pārpratumus, neskaidrības, apzināt vajadzības un cerības, it īpaši
sadarbības sākumā. Kā liecina pieredzes stāstu izpēte šajā publikācijā,
dažas no visveiksmīgākajām partnerībām sākās pirms daudziem gadiem, un tikai tagad tās ir sasniegušas līmeni, kurā viss norit gludi un
bez aizķeršanās.
Ja sociālo uzņēmumu darbība sniedzas tālāk par vienas pašvaldības
robežām, uzņēmumiem jābūt gataviem veidot attiecības ar katru no
pašvaldībām. Nekad nav garantijas, ka cilvēkiem visās pašvaldībās
būs vienāds zināšanu līmenis un attieksme pret sociālo uzņēmējdarbību. Katra pašvaldība var pieprasīt cita veida pieeju, un ir svarīgi jau
sākotnēji veikt izpēti, lai vēlāk izvairītos no sarežģījumiem. Sākumā ir
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svarīgi organizēt regulāras sanāksmes un informācijas apmaiņu, identificēt pašvaldības vajadzības un atrast īstos cilvēkus, kas var piedāvāt
padomu. Sociālajiem uzņēmējiem būtu jājautā padoms tiem saviem
kolēģiem, kas jau sadarbojas ar attiecīgo pašvaldību, lai uzzinātu par
viņu pieredzi partnerības veidošanā.
Kā liecina dažu piemēru izpēte, ir diezgan iespējams, ka jebkurai jaunai
iniciatīvai būs priekštecis konkrētajā jomā, un tāpēc ir lietderīgi apzināt
šo jomu un identificēt visas iepriekšējās organizācijas, kas varētu būt
iesaistītas līdzīgās aktivitātēs. Iespējams, ka iepriekšējās aktivitātes
jau ir devušas rezultātus un izveidojušas būtiskas saiknes ar pašvaldību, tādēļ varētu būt lietderīgi un arī daudz vieglāk balstīties uz šo
pieredzi, nevis mēģināt sākt strādāt no nulles.
Tā kā sociālie uzņēmumi, izmantojot iepirkumus, bieži var aizstāt pašvaldības kā sociālo, veselības aprūpes vai citu pakalpojumu sniedzējus, varētu būt noderīgi paturēt prātā, ka ierēdņi pašvaldībās joprojām
uzskata, ka viņiem ir īpaša atbildība par attiecīgo jautājumu. Tādēļ,
tāpat kā jebkuram citam partnerim, sociālajiem uzņēmumiem jāatzīst
pašvaldības un politikas vai lēmumu pieņēmēju nozīme un ieguldījums
(arī personīgi un emocionāli). Tajā pašā laikā sociālajiem uzņēmumiem
jāsaglabā pārliecība par to, ka viņi ir neaizstājami dalībnieki, kuri sniedz
vērtīgu pakalpojumu sabiedrībai.
Ir vērts paturēt prātā, ka pašvaldībās arī iekšēji var būt sacensība par
resursiem. Izglītības, labklājības, attīstības sektori var konsolidēt savus budžetus un piespiest noteikt prioritātes, kas attiecīgi var ietekmēt
to spēju novirzīt resursus sociālajiem uzņēmumiem. Tādēļ ir būt noderīgi izpētīt pašvaldību iekšējo politiku.
Tā kā sociālo uzņēmumu ekosistēma visās trijās valstīs šobrīd ir relatīvi neliela, sociālajiem uzņēmējiem nevajadzētu vilcināties meklēt padomu un palīdzību no esošajiem sociālajiem uzņēmumiem vai citām
struktūrām, kas darbojas šajā jomā. Kaut arī sektors joprojām ir mazs,
tajā ir daudz pieredzes un aktivitāšu, un to jāizmanto kā zināšanu avotu.
Visbeidzot, sociālajiem uzņēmumiem ir nepārtraukti jāuzlabo savas
spēju noteikt un pārādīt savas darbības sociālo, vides un ekonomisko
ietekmi. Attiecībā uz konkrētiem projektiem, tas varētu ietvert esošo
pašvaldības izmaksu kopsavilkumu un to, kā šīs izmaksas ietekmēs
sociālo uzņēmumu darbības un ieguldījums. Analīze varētu būt balstīta
arī uz iepriekš ārējo izmaksu iekšēju attiecināšanu, proti, uzsverot aktivitāšu sociālo un vides ietekmi un to, kā tā ir salīdzināma ar tīri finansiālu novērtējumu. Galvenais ieteikums ir pamatot un sniegt būtiskus
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ekonomiskus apsvērumus sociālās uzņēmējdarbības aktivitātēm un
demonstrēt spēju domāt biznesa aktīvu un saistību kategorijās. Ieguvumi no sociālo uzņēmumu darbības ir daudzveidīgi, un politikas veidotāji ir ieinteresēti darba ekonomiskajos aspektos, kā arī sociālajā un
vides ietekmē.

REKOMENDĀCIJAS PAŠVALDĪBĀM:
Ja pašvaldība ir ieinteresēta sociālās uzņēmējdarbības attīstībā, ir jāapsver vairāki aspekti un instrumenti. Tīri informatīvā līmenī pašvaldība
var organizēt valsts izglītības un apmācības pasākumus vai nu pati, vai
deleģējot to ārējiem ekspertiem (privātpersonām vai organizācijām).
Šo vispārējo atbalstu var papildināt ar īpašu un pielāgotu palīdzību un
konsultācijām individuāliem uzņēmējiem, kas vēlas izveidot sociālos
uzņēmumus vai pārveidot esošos komercuzņēmumus. Ir svarīgi, lai
pašvaldība pilnveidotu savu pieredzi un izpratni šajā jomā, lai spētu
sniegt pienācīgu un aktuālu atbalstu. Vēl viena iespēja ir šo funkciju
var nodot kā ārpakalpojumu ekspertu iestādēm.
Sociālās uzņēmējdarbības nozare ir pārāk maza, lai atsevišķas ieinteresētās personas varētu darboties neatkarīgi cita no citas. Tāpēc
pašvaldībām, valsts pārvaldes iestādēm un ekspertu organizācijām ir
būtiski strādāt ar visu ekosistēmu, tādējādi veidojot un attīstot sociālos uzņēmumus. Ir jābūt izpratnei par atbalstu, kas pieejams dažādos
attīstības posmos, kā šie atbalsta pasākumi ir savstarpēji saistīti un
ko dara citas valstis, lai izveidotu efektīvu ekosistēmu sistemātiskai
nozares attīstībai. To var izdarīt ikgadējās nacionālajās konferencēs,
reģionālajās sanāksmēs un/vai ieinteresēto personu grupās.
Papildus, pašvaldība var būt koordinācijas punkts starp sociālajiem uzņēmumiem un ikvienu personu, kas varētu būt ieinteresēta viņu darbā.
Daudzos gadījumos pašvaldība ir vieta, kas nodrošina visu informācijas plūsmu un ļauj veidot kontaktus. Pašvaldībai var būt koordinējoša
loma sociālajiem uzņēmumiem noderīgos veidos. Piemēram, ja tiek
organizēts pasākums un sociālajam uzņēmumam ir vajadzīgi brīvprātīgie, pašvaldība var palīdzēt izplatīt informāciju, izmantojot savus kanālus. Vai arī, ja sociālajam uzņēmumam ir vajadzīgs kādas konkrētas nozares darījumu partneris, pašvaldība var nodrošināt kontaktus
ar atbilstošiem uzņēmumiem savā teritorijā. Šajā publikācijā aplūkotie
pieredzes stāsti skaidri liecina par ieguvumiem, ja pašvaldībā ir iecelts
darbinieks, kas atbildīgs par sociālo uzņēmumu informācijas koordinēšanu un pārvaldību.
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Kā liecina šīs publikācijas pieredzes stāstu analīze, sociālo uzņēmumu
un pašvaldību partnerību un sadarbības izšķirošais aspekts ir finanses.
Tā kā pašvaldības ir atbildīgas par valsts budžetu jomās, kurās darbojas sociālie uzņēmumi, tad sociālie uzņēmumi cer saņemt vismaz daļu
no šī budžeta. Pašvaldībām ir svarīgi saprast, ka finansiālās attiecības
starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām balstās ne tikai uz „atbalsta” pieeju. Arvien vairāk un vairāk gadījumos attīstās vienlīdzīgas,
uz uzņēmējdarbību orientētas partnerības, kurās sociālie uzņēmumi
var nodrošināt skaidru biznesa un sociālo vērtību. Tas var notikt dažādos veidos, bet galvenokārt - ar iepirkumu starpniecību. Iepirkumu
procedūrās pašvaldība var piešķirt prioritāti sociālajiem uzņēmumiem,
atzīstot to pieredzi konkrētajā jomā, un atzīstot faktu, ka lielāki komercuzņēmumi var nebūt vislabākie pakalpojumu sniedzēji, pat ja tie spēj
pasūtījumu izpildīt rentablāk. Ja starp pakalpojumu sniedzējiem nav
konkurences, iepirkumu var tieši deleģēt sociālajam uzņēmumam. Sociālo uzņēmēju izglītošana publiskā iepirkuma principos un procedūrās ir būtisks faktors, lai attīstītu nozari kopumā. Tas ir iemesls, kāpēc
īpaša darbinieks pašvaldībā, kas strādā ar sociālajiem uzņēmumiem,
ir tik svarīga. Turklāt pašvaldības var līdzfinansēt sociālā uzņēmuma
projektus, kas iesniegti citiem finansētājiem, vai veikt neatkarīgus pasūtījumus. Zviedrijas pašvaldības strādā pie sociālās ietekmes obligācijām, kuras kļūst populāras finansējuma piesaistīšanai no privātā un
publiskā sektorā, risinot finansējuma problēmas tur, kur sociālie uzņēmumi var būt pakalpojumu sniedzēji.
Ne visām partnerībām un sadarbībai jābūt finansiālām vai saistītām
ar naudu. Partnerības var būt arī nefinansiālas, piemēram, palīdzot nodrošināt bezmaksas (vai samazinātas īres maksas) telpas sociālajiem
uzņēmumiem, jo īpaši sākuma posmā. Ja pašvaldības var nodrošināt
telpas par brīvu vai par samazinātu cenu, tā var būt vērtīga palīdzība
sociālajam uzņēmumam. Kā atzīmē daudzi sekmīgi sociālie uzņēmēji,
šāda telpu nodrošināšana ir būtiska to darbības attīstībai.
Tā kā daudzos gadījumos sociālajiem uzņēmumiem ir skaidra un detalizēta izpratne, kā arī praktiska pieredze ar sociālajām problēmām, pašvaldībām būtu jāizmanto iespēja iesaistīt viņus politikas apspriedēs un
diskusijās, atzīstot viņu kompetenci un zināšanas attiecīgajās jomās.
Tam nepieciešama cieša sadarbība un uzticēšanās. Visveiksmīgākās
partnerības tieši atspoguļo šāda veida attiecības, kurās sociālie uzņēmumi sniedz nepieciešamo informāciju un zināšanas pašvaldībām.
Tas ļauj pašvaldībām veidot politiku, kas precīzi atspoguļo realitāti un
atbalsta turpmāku attīstību.
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Pašvaldībām, kurām vajadzīgi īpaši pakalpojumi, būtu jāapsver iespēja
izpētīt, vai ir sociālie uzņēmumi, kas šos pakalpojumus piedāvā citu
pašvaldību teritorijās. Dažādu vietējo pašvaldību savstarpējo attiecību
un partnerību izveidošana var būt labs veids, kā veicināt sociālās uzņēmējdarbības nozares attīstību kopumā. Tā vietā, lai veidotu jaunus
uzņēmumus savā teritorijā, kas ir laikietilpīgs uzdevums pats par sevi,
pašvaldības neatliekamās vajadzības var labāk apmierināt esošie sociālie uzņēmumi.
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