
Parodoje „Inno panorama“ pristatytas inovatyvus socialinis verslas  

 

2019 m. rugsėjo 27 d. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė ir 

Guostagalio paslaugų centro direktorė Virginija Jocienė, Kauno rajone, Akademijoje, vykusioje 

parodoje „Inno panorama“ pristatė Pakruojo rajone vykdomą socialinį verslą. 

Parodoje didelis dėmesys buvo skirtas LEADER programos laimėjimams, vietos veiklos 

grupių tinklas savo ekspozicijoje įrengė penkis stendus,  kuriuose buvo pristatomi vietos veiklos 

grupių strategijų lėšomis finansuoti ir geriausių rezultatų  pasiekę verslo ir ūkinės veiklos projektai.  

Viename iš stendų projektą „Kokybiškos paslaugos Guostagalio gyventojams“, įgyvendintą 

pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos priemonę ,,Kaimo gyventojams skirtų 

pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, pristatė Guostagalio paslaugų 

centras. Guostagalio paslaugų centras įsteigtas penkių steigėjų, atstovaujančių  pilietinės visuomenės, 

verslo ir vietos valdžios sektoriams, savo veiklą pradėjo 2017 m. vasario 7 d. Poreikis steigti paslaugų 

centrą ir spręsti kaimo gyventojams aktualias problemas, teikti įvairias paslaugas, ypač senyvo 

amžiaus bei vienišiems asmenims, kurie dėl įvairių problemų, negali savimi pasirūpinti, šviesti 

šeimas ir suteikti joms praktinius įgūdžius, kilo susitikimuose su vietos gyventojais, kurie buvo 

organizuojami rengiant Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją.  

Nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. Guostagalio paslaugų centras asmenims ir organizacijoms 

teikia šias paslaugas: aplinkos tvarkymo – žolės pjovimo, gatvių ir erdvių šlavimo, daržų įdirbimo, 

medžių ir krūmų nukirtimo; maitinimo, maisto išvežimo pagal užsakymus; lankomosios priežiūros; 

mobilios pirties. Paslaugų centro teikiamų paslaugų išskirtinumas – novatoriškas verslo organizavimo 

modelis, kai teikiamos mokamos paslaugos yra derinamos su teigiamo socialinio poveikio darymu. 

Gautas pelnas naudojamas vietos socialinėms problemoms spręsti, socialiai pažeidžiamiems ir atskirtį 

patiriantiems asmenims šviesti, jų socialiniams įgūdžiams ugdyti. Socialinio verslo poveikis  apima  

tikslinės grupės dalyvius – pensinio amžiaus gyventojus, vienišas motinas ir tėvus, mokyklinio 

amžiaus vaikus. Jiems rengiami maisto gaminimo, atsargų paruošimo žiemai praktiniai užsiėmimai. 

Guostagalio paslaugų centro veikla, teikiamos paslaugos, sulaukė nemažo parodos lankytojų 

dėmesio, nes LEADER programos lėšomis finansuojamose strategijose daugelio rajonų vietos 

veiklos grupės numatė finansuoti socialinio ar bendruomeninio verslo projektus, kurie padėtų spręsti 

opiausias kaimo vietovių problemas, užtikrintų kaimo gyventojams reikalingų paslaugų 

prieinamumą.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 


