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NE PELNO SIEKIANTIS PROJEKTAS: KAIP MUS PAMATĖ KITI?





MISIJA / VIZIJA

VERTYBĖS
KAIP MUS MATO KITI?

• Mokslininkai Lin, Huang, Zhu & Zhang (2019) atliko kiekybinį 100 Kinijos ir 
Amerikos bendrovių misijos pareiškimų tyrimą ir  nustatė misijos 

pareiškimų kriterijų rinkinį, pagrįstą vertinimo sistema.

• Jie teigia, kad misija yra orientuota į visuomenę ir pabrėžia socialinius 
organizacijos vaidmenis. Kita vertus tirtų kompanijų misijos pareiškimuose 

daugiau dėmesio skiriama klientų ir partnerių santykiams.



KAD MUS TINKAMAI MATYTŲ 
KITI TURIME APSIBRĖŽTI:

MISIJĄ

• Kas mes 
esame?

• Koks 
egzistencijos 
tikslas?

• Kokią vertę 
teikiame?

• Kam 
tarnaujame?

• Kokia mūsų 
etika?

VIZIJĄ

• Į kur mes 
einame?

• Kokias mes 
norėtume 
tapti po 2, 
3, 5 ar 20 
metų?

STRATEGIJĄ

• Kaip mes 
pasieksime 
savo tikslus 
ir 
uždavinius?

TIKSLUS IR UŽDAVINIUS

• Kaip mes 
matuosime 
savo tikslų ir 
uždavinių 
pasiekimus, 
rodiklius?

APIMA 
KOMUNIKACIJĄ 

SUINTERESUOTOMS 
ŠALIMS



TEIGINIAI

MISIJA VIZIJA

Teiginys - pareiškimas apibūdina 
organizacijos tapatybę ir apima 
visumą: misiją, viziją, vertybes, 
tikslus, principus.

Teiginys - pareiškimas nurodo 
organizacijos kryptį.

Daugelis organizacijų apjungia du teiginius ir sudaro vieną aiškiai 
apibrėžtą egzistavimo priežastį, kuri apima visų suinteresuotų dalyvių 

pastangas ateities krypčiai ir jos siekiams - rezultatams.



MISIJOS IR VIZIJOS SĄVOKŲ 
ANALIZĖ (1)

MISIJA VIZIJA

• Organizacijos misija turi būti indėlis, 
apibūdinantis įmonės identitetą
(Cardona & Rey, 2006).

• Misijos pareiškimas išskiria vieną 
organizaciją iš kitos (David & David, 
2003). 

• Misijos aprašymas taip pat gali apimti 
socialinį indėlį ir pagrindines 
organizacijos motyvacijas, kurias ji imasi 
realizuoti (Collis & Rukstad, 2008). 

• Misiją identifikuoja organizacijos 
išskirtinės vertės.

Vizija - tai strateginio ketinimo - misijos 
įtakota organizacijos būsena ateityje, 
pasiekiama per 2, 5, 10 ar daugiau metų. 
Cornelissen teigia (2004), kad vizija  – tai:
• žinojimo kryptis, kur organizacija nori 

eiti suformuluota vyresniosios 
vadovybės;

• siekiamybė visoms suinteresuotoms 
šalims žiūrėti bendra kryptimi;

• veikla, kurios realizacija reikalauja 
organizacijos narių energijos ir 
atsidavimo.



http://new.dinozauras.lt/



MISIJOS IR VIZIJOS SĄVOKŲ 
ANALIZĖ (2)

MISIJA VIZIJA

Organizacijos svarbiausios 
srities ir egzistencinio tikslo 
pareiškimas (Johnsonas, 
Scholesas ir Whittingtona).
Apibrėžiama sritis, kurioje bus 
kuriama vizija, nustatoma 
būties esmė: kas esame, kodėl, 
ką mes veikiame, koks mūsų 
verčių išskirtinumas?

Vizija nustato kryptį ir nurodo ateities 
strategiją: kaip atrodys ateitis ilgalaikėje 
perspektyvoje, kai bus pasiekti visi 
strateginiai tikslai tam tikrais laikotarpiais. 
Kai vizija yra sukurta, svarstoma aplinka, 
kuri bus sukurta ateityje iš organizacijos 
funkcinių rezultatų.
Rezultatų funkcinės prognozės išplaukia iš 
strateginio plano.



http://new.dinozauras.lt/



MISIJA: „FACEBOOK“ PAREIŠKIMAS

• FACEBOOK misija: „Suteikti žmonėms galią kurti bendruomenę ir 
suartinti pasaulį“ - “To give people the power to build community and 
bring the world closer together.” 

• Iki 2017 metų: „Suteikti žmonėms galią dalytis ir padaryti pasaulį 
atviresnį ir labiau susietą/ kontaktuojantį “ - “To give people the power 
to share and make the world more open and connected.”



„Facebook“ misijos elementai:

• Įgalinti žmones

• Įgalinti bendruomenės kūrimą

• Apjungti pasaulį



www.statista.com



https://www.facebook.com/business/ads



VIZIJA: FACEBOOK PAREIŠKIMAS
Geras pavyzdys: teiginys iki 25 žodžių!

FACEBOOK vizija:  „Žmonės naudoja„ Facebook “, kad palaikytų ryšį su 
draugais ir šeima, norėdami sužinoti, kas vyksta pasaulyje, dalintis ir 
išreikšti/ išsakyti tai, kas jiems svarbu.“- “People use Facebook to stay 
connected with friends and family, to discover what’s going on in the 
world, and to share and express what matters to them.” 



„Facebook“ vizijos elementai:

• Globali rinkos apimtis

• Įrankiai komunikacijai

• Įrankiai atrasti, atskleisti

• Įrankiai saviraiškai



https://www.facebook.com/business/ads/carouse
l-ad-format?ref=ads_guide



MISIJOS IR VIZIJOS SĄVOKŲ 
ANALIZĖ (3)

MISIJA VIZIJA

Misijos pareiškime išdėstomas 
organizacijos „būties tikslas“
Fokusas – konkurencinis unikalumas, 
išskirtinė vertė.

Vizijos pareiškime sakoma: „Remiantis tuo 
tikslu, tuo mes norime tapti“

Apima egzistencijos tikslo 
apsibrėžimą ir uždavinius, susijusius 
su išorės suinteresuotų grupių ir 
vidinės komandos poreikiais bei 
vertybėmis.

Apibrėžta kryptis planuoti ir vykdyti, laikantis 
būties tikslų ir uždavinių. 
Strategija, orientuota į vertybes ir jų 
komunikaciją bei scenarijus ateities siekiams -
rezultatams.



BŪTIES TIKSLAS – GLOBOTI VAIKUS
KAIP – PADEDANT ŠEIMAI 

KUR EINAMA, KUOM NORIMA TAPTI?



BŪTIES TIKSLAS – GLOBOTI VAIKUS.
VIZIJA: KAIP? – PADEDANT ŠEIMAI BŪTI SVEIKOJE,

KULTŪRINGOJE IR DVASINGOJE APLINKOJE.



TIKSLAI



REKOMENDUOTINA: OPTIMIZUOTI TURINĮ,
KAD TIKSLAI TIKSLINGAI BŪTŲ MATOMI





MISIJOS IR VIZIJOS 
KLAUSIMYNAS SĄVOKAI KURTI

MISIJA VIZIJA

Ką mes darysime kitaip?
Kokie mūsų būties tikslai ir 
uždaviniai?
Kokią vertą mes teikiame?
Kokie mūsų principai?
Koks mūsų etikos kodeksas?

Kaip mes planuosime ir veiksime, į kur tai atves 
su laiku?
Kodėl mes nueisime ten, kur norime patekti/ ką 
norime pasiekti, kur patekti?
Einama į strategiją: kaip sieksime, 
komunikuosime?
Kaip matuosime įmonės veiklos rodiklius?
Kaip komunikuosime?



ASOCIACIJA „JUSPO“



ASOCIACIJA „JUSPO“
KOMUNIKACIJA



ASOCIACIJA „JUSPO“
PROJEKTAS „TILTAS“



UNIKALUS BŪTIES TIKSLAS?
KUR EINAMA, KUOM NORIMA TAPTI, KAIP?



SWOT, 
rizikos....

PLANAVIMO 
PAKOPOS



VERTYBIŲ IDENTIFIKAVIMAS – VEIKSMINGUMO 
PAGRINDAS

Pagrindinis veiksmingos misijos ir vizijos kūrimo klausimas yra vertybė, 
pranešimo – komunikacijos prasmė ir reikšmingumas suinteresuotoms 

šalims ir koncepcijų įgyvendinimas (Papulova, 2014).



VERTĖS PIRAMIDĖ



VERTĖS: KAIP PAMAČIAU AŠ?

• Didinti narių 
sąmoningumą

• Asmeninių
kompetencijų
tobulinimas

• Karjeros ugdymas

• Realizuoti save, 
bendradarbiauti ir 
kurti

Pranešime siūlomos 
vertės: unikalumas?



Konkurentai paieškoje



Paieškokime tikslinių raktažodžių! 
Būkime matomi efektyviai!



Raktinis žodis ‚Asmeninių kompetencijų tobulinimas‘



Raktinio žodžio galia: kaip ir kada mus mato kiti?



https://e-etika.lt/statistika-kompiuteriai-ir-internetas-namuose/



PREKĖS ŽENKLO PIRAMIDĖ - BŪTINYBĖ 
VERTYBIŲ PERTEIKIMUI - KOMUNIKACIJAI

Esmė -kas mes 
esame/mūsų 

produktas/ paslauga?

Vartotojo portretas - kas 
mūsų klientas/auditoria?

Konkurencinis pozicionavimas – kur mes 
žaidžiame?

Mūsų pranašumas ir išskirtinis vertės pasiūlymas 
klientui?

Produkto/paslaugos vertės – unikalios naudos klientui pristatymas –
koks komunikacijos plano ir veiksmų išskirtinumas?

Vidinis pajėgumas – kokie yra vidiniai pajėgumai šias vertes ir idėjas atstovauti, 
realizuoti ir pateikti klientui/auditorijai?



STRATEGIJA

• Strategija kyla iš misijos ir vizijos teiginių bei pagrindinių organizacijos 
vertybių. 

• Organizacijos projektavimas turi atspindėti ir paremti strategiją: 
organizacijos projektavimas yra visuma sprendimų gairių, pagal kurias 
nariai pasirinks teisingus veiksmus, tinkamai palaikyti strategiją. 

• Strategija suvienija organizacijos ketinimus ir sutelkia narius į 
veiksmus, skirtus norimiems rezultatams pasiekti. 

• Strategija skatina veiksmus, kurie palaiko tikslą, ir atgraso tuos, kurie 
to nepadaro.



MISIJOS/ VIZIJOS VAIDMUO

Misijos ir vizijos teiginiai vaidina 3 kritinius vaidmenis: 

• Informuoja apie organizacijos tikslus ir pasiūlymą 
suinteresuotas šalis ir siekia tarnauti pagrindiniams 
suinteresuotiesiems subjektams.

• Informuoja apie strateginę plėtrą, jos vystymą.

• Pateikia išmatuojamus tikslų ir uždavinių rezultatus, kuriais 
remdamasis organizacija įvertins strategijos sėkmę. Misija ir 
vizija turi būti siejama su organizavimo, vadovavimo ir 
kontrolės aspektais.



MISIJA – TIKSLO, SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ IR 
VERČIŲ SĄSAJA

„Misija yra bendra svarbiausio organizacijos tikslo išraiška,

kuri idealiu atveju atitinka pagrindinių suinteresuotųjų šalių 
vertybes ir lūkesčius 

bei rūpinasi organizacijos apimtimi ir ribomis“ 

(Cornelissen (2004, p. 24)



SUINTERSUOTŲ ŠALIŲ REIŠMĖ

Misijos pareiškime nurodoma organizacijos buvimo priežastis ir tai, kaip 
ji siekia tarnauti pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams

(stakeholders). 

Dažniausiai akcentuojami klientai, darbuotojai ir investuotojai, tačiau 
taip pat galima aptarti kitus suinteresuotuosius subjektus, pavyzdžiui, 

vyriausybę ar bendruomenes, t. y. socialinį ar aplinkos poveikio 
aspektą.

(https://2012books.lardbucket.org/books/management-principles-v1.1/s08-02-the-roles-of-mission-vision-
an.html)



„PIRRELLI“ KORPORACIJOS KODEKSAS



„PIRELLI“
VERTYBĖS IR ETIKOS KODAS

Grupės etikos kodekse verslo 
įkvėpimui yra suformuluoti 
bendrieji principai, kodekso tikslas 
- skaidrumas ir sąžiningumas.

Kodekse yra nurodomi tikslai ir 
vertybės, tikslas - informuoti ir 
įtakoti PIRRELI verslo aplinkos 
suinteresuotus subjektus laikytis 
esminių principų. 

Skirta akcininkams, finansų rinkai, 
klientams, darbuotojams.

https://corporate.pirelli.com/corporate/en-
ww/aboutus/pirelli-in-brief



„PIRELLI“ MISIJOS ESMĖ

Mūsų konkurencinis pranašumas grindžiamas aukštu personalo 
profesionalumu, nuolatiniu technologijų ir mokslo tobulinimu, 
aukšta kokybe ir budriu dėmesiu mūsų klientų poreikiams:
➢Personalas - mūsų kultūra siekia rasti pusiausvyrą tarp tiesioginės 

kiekvieno atsakomybės ir komandinio darbo dvasios, tarp 
strateginių gairių centralizuoto nustatymo ir atsakomybės 
delegavimo vietos veiklos lygmeniui.
➢Žalioji ekonomika – konkurencinis pranašumas, einantis su 

moksline pažanga.
➢Suinteresuotų grupių interesų stebėsena – budrus dėmesys

klientų poreikiams.



„PIRELLI“ 
suinteresuotų 
šalių įsitraukimo 
modelis – tvarių 
vertybių pagrindas



ORGANIZUOTA SISTEMA EINA TA PAČIA 
KRYPTIMI

• Administracinės sistemos valdo organizaciją vadovaudamosi gairėmis, 
procedūromis ir politika. 

• Organizacijos struktūra apibrėžia formalius žmonių santykius ir 
nurodo jų vaidmenis bei atsakomybę. Informacija ir technologijos 
apibrėžia procesą (-us), per kurį nariai pasiekia rezultatų.

• Organizavimas apima žmonių siejimą vadovaujantis reikšmingais ir 
tikslingais metodais. Žmones - žmogiškieji ištekliai yra siejami su 
informacija ir technologijomis, kurių reikia sėkmingam darbui 
užtikrinti.

• Kiekvienas žmogiškas elementas turi palaikyti visus kitus, kad kartu 
siekti organizacijos tikslo, kuris atsispindi jos misijoje ir vizijoje.



SISTEMINIO POŽIŪRIO LOGIKA LAIMI ☺

• Sistemų teorija teigia, kad bet kurio organizacijos segmento 
veikla tam tikru laipsniu veikia visų kitų organizacijos 
segmentų veiklą (Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., 
2000).

• Sisteminis požiūris laiko organizaciją darnia ir tikslinga 
sistema, susidedančia iš tarpusavyje susijusių dalių. Pagal 
tokį požiūrį, vadovai laiko savo organizaciją viena visuma ir 
kartu kitos, didesnės, išorinės aplinkos dalimi. 



KAIP MUS MATO KITI?

TAIP, KAIP MES PATYS
KOMUNIKUOJAME

VERTES, MISIJĄ IR VIZIJĄ  

SUINTERESUOTOMS
ŠALIMIS IR VISUOMENEI!

SĖKMĘ LEMIA:

• KOMUNIKACIJOS
KANALŲ PARINKIMAS, 
MEDIA PLANAI

• TURINIO
KOMUNIKACIJA



TURINIO KOMUNIKACIJA

• Pranešimo strategija, tikslas - atsakyti į klausimą „ką 
pasakyti?“ FOKUSO OBJEKTAS?

• Kūrybinė strategija, tikslas - atsakyti į klausimą „kaip 
pasakyti?“ KREIPINIAI?

• Pranešimo šaltinių atranka, tikslas - atsakoma į klausimą „kas 
turėtų pasakyti?“ KOMUNIKACIJOS SUBJEKTAS/ OBJEKTAS?



ŽINUTĖS – PRANEŠIMO FOKUSO 
OBJEKTAI

Įmonė/ asmuo ?

Produktas/ paslauga?

Suinteresuota šalis/ vartotojas/ klientas?



ARISTOTELIO MODELIS
OBJEKTAS/ SUBJEKTAS IR KREIPINIAI

Aristotelis – formaliosios logikos teorijos kūrėjas, įtikinimo 
meno pradininkas, išskyręs tris įtikinimo elementus:

• Ethos

• Pathos

• Logos



ETHOS

• Ethos reiškia dorovines kalbėtojo savybes.

• Išvertus iš graikų kalbos reiškia - etika, etiškas.

• Pasak Aristotelio mes esam linkę labiau tikėti „dorais, 
išmintingais ir geranoriškais“ kalbėtojais.

• Šiuolaikinis komunikacijos mokslas šį žodį verčia kaip 
„įvaizdis“.

• Nurodomi tie kalbėtojo bruožai, kuriais atskleidžiame tikslinę 
auditoriją, kuriai siunčiame pranešimą ir vertes.



PATHOS

• Reiškia kalbėtojo gebėjimą susitapatinti su auditorijos 
jausmais, troškimais, norais, baimėmis ir aistromis.

• Svarbu, kad adresatas suprastų ir išgirstų jam siunčiamą 
žinutę.

• Svarbiausia įtaiga žmogaus sprendimui – tai jo jausmai: 
pyktis, gailestis, baimė ar jiems priešingi jausmai.





LOGOS

• Norint įtikinti auditoriją adresatas turi laikytis logikos ir 
nuosekliai pateikti įrodymus.

• Akcentuojamas racionalumas.

• Reikia įvertinti, kad racionalumas prieštarauja 
emocionalumui, ši sritis iššaukia diskusijas, kaip perteikti 
argumentus?

• „Aukso voko“ atveju įrodymas – tai argumentacijos tipas.



ARGUMENTŲ POVEIKIS

Loginis ir retorinis argumentų poveikis pagal Aristotelį skirstomi į:

• Loginius (logical). Logiškas – pagrįstas mąstymu, samprotavimu.

• Etinius (ethical). Etinis – dorovinis, atitinkantis elgesio normas.

• Patetinius (pathetic). Patetinis - aistringas, jausmingas, jaudinamas, 
kupinas patoso.





3 TOLIAREGĖS VIZIJOS LYDERYSTĖS PRINCIPAI

1) Toliaregis lyderis, numatantis viziją, turi nuolat stebėti pokyčius čia 
ir dabar, kad per asmeniškumo prizmę juos suvoktų bei įvertintų 
vadovaujantis racionalia pašalinio dalyvio logika.

2) Sulaukę pasipriešinimo niekada nepasiduokite, mažinkite 
pasipriešinimo slėgį kylantį iš suinteresuotų šalių ar visuomenės 
vadovaudamiesi vidine organizacijos instrukcija iš viršaus į apačią.

3) Sukurkite inovacinę sistemą grįžtamo ryšio rezultatams matuoti.

Šaltinis ir kiti principai: https://2012books.lardbucket.org/books/management-principles-v1.1/s08-03-mission-
and-vision-in-the-p-o-.html 



DĖKUI UŽ DĖMESĮ 


