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Socialinės inovacijos tampa svarbiu veiksniu sprendžiant socialines problemas kaimiškos vietovėse. Vienos iš stipriausių

socialinių inovacijų generatorių laikomos nevyriausybinės organizacijos, tačiau jos taip pat susiduria su nemenkais iššūkiais,

kuomet nuo socialinės inovacijos idėjos generavimo reikia pereiti visą procesą iki įgyvendinimo ir rezultato. Taip pat galima

pastebėti, kad nevyriausybinių organizacijų kuriamos socialinės inovacijos orientuotos į elgsenos pokyčius, kurie iš esmės

sinergiškai spręstų ir esančią socialinę problemą (Bacon, 2008; Santana, 2014; Neumeier, 2017 ir kt.). Taip pat siekiant

įgalinti nevyriausybines organizacijas pirmiausia svarbus finansinis įgalinimas, tačiau galima pastebėti, kad dažnai tokio tipo

organizacijos veikia iš projektinės veiklos, savanorystės, visuomenės paramos. Tyrimo tikslas pasitelkus atvejo analizės

metodą, atskleisti pagrindinius VšĮ „Stebuklingi draugai LT“ įgalinimo principus vystyti socialines inovacijas.
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9-oji mokslinė – praktinė konferencija

„Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo 

stiprinimas: trumpųjų maisto tiekimo grandinių 

valdymas ir vietos rinkų plėtra“

Metodas: atvejo analizė. Atvejo analizei pasirinktas VšĮ „Stebuklingi draugai LT“ atvejis.

VšĮ „Stebuklingi draugai LT“ – socialiai atsakinga organizacija, vykdanti veiklas, susijusias su edukacija, prevencija,

gyvūnų asistuojamomis veiklomis. Pagrindinis organizacijos tikslas – edukuoti visuomenę apie socialiai atsakingus

sprendimus, kurti psichologiškai palankią aplinką vaikams iš rizikos grupių, vaikams, turintiems negalią, padėti atsiskleisti

bei lavinti socialinius ir kitus reikalingus įgūdžius. Veikla vykdoma kartu su asistuojančiais gyvūnais: specialiai paruoštais,

šunimis, katėmis, žirgais, asilais ir poniais. Pagrindinė veiklos vieta Šakių r., Jančių kaime esanti sodyba į kurią atvyksta

ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės, pagrindinio ir gimnazinio ugdymo moksleiviai, taip pat studentai ir suaugę asmenys.

Rezultatai. VšĮ „Stebuklingi draugai LT“ per nepilnus metus sulaukė gausus būrio sodybos lankytojų, kurie dalyvavo

įvairiose veiklose. Taip pat keičiasi ir sodybos gyventojai, kurie čia patenka po įvairių atsitikimų ir pirmiausia yra

reabilituojami, antra mokomi bendrauti su žmonėmis. Reikia pastebėti, kad atvykę dalyvauti veiklose kiekvienas randa savo

gyvūną su kuriuo kuria stiprų socialinį ryšį. Nors standartiškai įsivaizduojama, kad tokiose veiklose gali darbuotis šunys,

tačiau dažnai ir višta gali tapti dalyviams tikra sielos drauge. Tiesa veikloje darbo nestinga, organizacijoje stengiamasi įtraukti

nemažai savanorių, kurie tiek mokytųsi kartu su gyvūnais tiek pagelbėtų rutininiuose darbuose. Tačiau dažnas savanoriavęs

organizacijoje, teigia: „tiesiog terapija, kuri atpalaiduoja ir įkvepia gyventi ir dar labiau mylėti esančius aplink save...“.
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