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VERTYBIŲ SVARBA DARBUOTOJŲ KOLEKTYVE 

▪ Darbštumas 
▪ Lojalumas 
▪ Sąžiningumas 
▪ Atsakomybė 
▪ Nuolatinis tobulėjimas 
▪ Pagarba 
▪ Tolerancija 
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▪ Bendrystė 
▪ Atjauta 
▪ Atsakingas požiūris į 

gamtą 
▪ Teisingumas 
▪ Žmogiškumas 



▪ Parama asmeniniu santykiu:  
„Išklausau, domiuosi jų asmeniniu gyvenimu, padedu spręsti ne 
tik darbines, bet ir asmenines problemas, kas mano galiose“. 
„Darbuotojai visais klausimais gali kreiptis, klausti, pasitarti“. 

 
▪ Bendradarbiavimas: 

„Dalinantis informacija ir problemų analizavimas posėdžių metu, 
diskusijomis; vyksta komandinis darbas“. „Liečiami“ ir dvasiniai 
klausimai“. 

DARBUOTOJŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ UGDYMAS 
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▪ Įgalinimas savišvietai: 
„Literatūra, paskaitos, išvykos į žygius“. „Sudarytos sąlygos 
lankyti nemokamus profesijos tobulinimo kursus“. „Skatinamas 
nuolatinis tobulėjimas ir vertybiniu pagrindu, ne tik darbo ar 
profesiniais klausimais“. 
 

▪ „Asmeniniu pavyzdžiu“. 

DARBUOTOJŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ UGDYMAS 
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SOCIALINIO TEISINGUMO VISUOMENĖJE SIEKIO SVARBA 
VERSLO ĮMONĖSE 

„Svarbus dėl bendrystės 
pojūčio, visus sieja tos 
pačios visuomeninės, 
bendražmogiškos 
problemos ir patirtys. Visi 
esame viena šeima. 
Turime būti vieni dėl kitų“. 
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„Įmonėje socialinio 
teisingumo visuomenėje 
neakcentuojame, tai atskiras 
kiekvieno darbuotojo 
supratimo reikalas. 
Kiekvienas gali šiuo klausimu 
turėti asmeninę nuomonę, 
nuomonės gali nesutapti“. 



Kaip verslo įmonės gali įgyvendinti socialinę 
atsakomybę? 

Labdara Filantropija  Rėmimas  
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Socialinės 
investicijos  

Labdaringas 
marketingas  Socialinis 

marketingas  

Savanorystė  

Verslo 
strategija 

Socialinės atsakomybės 
formos verslo įmonėse 



▪ Biurokratizmas. 

▪ Nepakankama branda. 

▪ Kylančios problemos dėl 
apskaitos.  

▪ Dalinimosi kultūros stoka. 

▪ Baimė ir nežinojimas. 

Kas apsunkina / stabdo verslo įmones realizuoti 
socialinio teisingumo siekį? 
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„Visuomenėje 
nepakankamai 

vertinamas socialinio 
teisingumo siekis, nėra 
susiformavusi rėmimo, 

aukojimo, dalinimosi 
kultūra ar tradicija“. 



▪ Visuomenės požiūrio keitimas (visuomenės palaikymas):  
„...kad būtų žiūrima į verslininkus ne kaip į vagis ir nusikaltėlius, o 
kaip į pilnaverčius bendruomenės narius“. 

▪ Mokesčių politikos pakeitimas (palengvinimas). 

▪ Teigiamas viešinimas.  

▪ Darbuotojų sąmoningumo ugdymas. 

▪ Asmeninis pakvietimas ir partnerystė. 

Kas įgalintų verslo įmones labiau įsitraukti į socialinio 
teisingumo ir subsidiarumo užtikrinimą visuomenėje? 
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▪ Darbuotojų savanorystės ugdymas ir skatinimas. 

▪ Socialinės inovacijos. 

▪ Verslo įmonių darbuotojų ugdymas (krikščioniško 
socialinio mokymo temomis). 

▪ Lyderystės bendruomenėje ugdymas. 

Dialogo kūrimui 
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Kaip nutiesti tiltą tarp 
Bažnyčios ir verslo 

pasaulio? 
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