Skaidraus verslo iniciatyva Baltoji Banga“

2021 m. pasiekimai

Baltoji banga – 2007 m. įsteigta iniciatyva skatinanti skaidrią Lietuvos
verslo praktiką ir sąžiningą konkurenciją bei siekianti atkreipti
visuomenės ir vartotojų dėmesį į pažangų ir atsakingą Lietuvos
verslą, kuriantį tinkamas darbo sąlygas savo darbuotojams.
Prie iniciatyvos prisijungusioms įmonėms ir organizacijoms suteikiamas
pirmasis Lietuvoje skaidraus verslo ženklas „Baltoji banga“. Pasitikėjimu ir
verslo savireguliacijos pagrindu grįsta iniciatyva skatina sąžiningo ir
atsakingo veikimo praktiką verslo bendruomenėje.
Prie Iniciatyvos prisijungiančios organizacijos savo kasmetine parama
prisideda prie Iniciatyvos veiklos vykdymo ir viešinimo. Ši parama yra
pagrindinis „Baltosios bangos“ veiklų ir viešinimo finansavimo šaltinis.
Šioje metinėje ataskaitoje pristatome 2021 metais vykdytas veiklas,
svarbiausius pasiekimus ir finansus.

Iniciatyvą globoja
Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Partneriai

Iniciatyvą administruoja

baltojibanga.lt
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Gautų paraiškų skaičius
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Renginiai ir susitikimai
sausis-birzelis

Kovo 1 d. Paskaita TVM
studentams „Verslo etika
Lietuvoje“.

Vasario 11 d. „Progreso“ rezultatų aptarimas ir
konsultacija „Baltosios bangos“ nariams: „Įmonių
sąžiningumas, organizacinis ir finansinis skaidrumas bei
atskaitingumas – ką ir kodėl verta apie save atskleisti?“

2021m. Sausis

Vasaris

Balandžio 13 d. „Pasitikėjimas
versle – nuo ko pradėti?“ – paskaita
Kolpingo kolegijos studentams.

Kovo 19 d. Dalyvaujame
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės komisijos kovai su
korupcija koordinuoti posėdyje.

Kovas

Vasario 25 d. Metinis „Baltosios bangos“ įmonių
susitikimas ir diskusija su LR ekonomikos ir inovacijų
viceministre Egle Markevičiūtė „Kaip 2021-iesiems
ruošiasi verslas ir ko tikisi valstybė“.
Kovo 18 d. „Kaip pasaulį keičia žalėjantis verslas
Lietuvoje“ – pristatėme temą ir „Baltosios bangos“
narių pavyzdžius Kolpingo kolegijos rengtoje
tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje
„Eko mąstymo svarba šiuolaikinėje visuomenėje“.

Gegužės 5 d. „Kaip verslui sekasi įgyvendinti
pranešėjų apsaugos įstatymą“ – kartu su LR
Generaline prokuratūra bei „Transparency
International“ Lietuvos skyriumi organizuota
viešoji konsultacija nariams.

Balandžio 23 d. „Making payment of taxes
hot again?!“ – diskutavome su jaunimu, kur
slepiasi šešėlis ir kas padėtų jį traukti į
dienos šviesą AISEC inicijuotame „Youth
Speak Forum Lietuva“.

Balandis

Birželio 10 d. „Promoting
Business Integrity“ –
surengėme užsienio verslo
etikos ekspertų diskusiją
tarptautinėje Investuotojų
forumo konferencijoje „Towards
Sustainability“.

Gegužė

Birželis

Gegužės 12 d. „Korupcija Lietuvoje – kaip sekasi ją mažinti ir
kada korupcijos nebus?“ – dalyvavome Lietuvos atsakingo verslo
asociacijos (LAVA) kartu su 15min portalu rengtoje diskusijoje.
Gegužės 12 d. „Business Integrity in Easetern Europe and
Central Asia“ – dalyvavome EBPO rengtoje regioninėje apskrito
stalo diskusijoje, pristatėme paskutinių metų „Baltosios bangos“
pokyčius ir tendencijas.
Gegužės 24 d – 28 d. Visuomeninė pilietinė akcija „Šioje šalyje
nėra vietos šešėliui“
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Renginiai ir susitikimai
liepa-gruodis

Lapkričio 12 d. Apskrito stalo diskusija
„Prekių ir paslaugų ženklinimas: kokią
žinutę siunčiate savo pirkėjui?“.
Rugsėjo 8 d. „Verslo etikas ir skaidrumas
– ne vien formalumas“ – pranešimas
LEWBEN inicijuotoje Atitikties akademijoje.

Rugpjūčio 4 d. „Socialiai atsakingi viešieji pirkimai –
kuo jie naudingi mūsų visuomenei?“ – dalyvavome LR
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotoje
diskusijoje kartu su delfi.lt portalu.

Liepa

Rugpjūtis

Rugpjūčio 5 d. „Baltosios bangos“ ir
„Investors‘ Forum“ narių ir susitikimas
su Viešųjų pirkimų tarnybos vadovybe.

Lapkričio 18 d. „Verslo atsakas į pandemiją –
saulės šviesa ar šešėlis?“ – pristatymas
„Transparency International“ Lietuvos skyriaus
inicijuotame Verslo skaidrumo forume.
Gruodžio 9 d. „BALTA KAVA/ Kaip
suvaldome kasdienes rizikas
versle?“ – surengta diskusija ir
gerosios patirties pasidalinimas.

Spalio 28 d. „Įmonių veiklos skaidrumas
užsienio rinkose“ – pristatymas STT ir Skaidrumo
akademijos inicijuotame renginyje „Skaidraus
Lietuvos verslo vystymo užsienyje principai“.

Rugsėjis

Rugsėjo 15 d. „BALTA KAVA /
Skaidrumas ir etika versle – nuo ko
pradėti?“ – surengėme diskusiją ir
dalinomės gerąja patirtimi Kaune.

Spalis

Lapkritis

Spalio 14 d. „BALTA KAVA/ Tvari
įmonės veikla – misija įmanoma“ –
surengėme diskusiją ir dalinomės
gerąja patirtimi Šiauliuose.

Rugsėjo 27 d. „Kolektyvinis veikimas
ir socialinė atsakomybė“ – pristatymas
Investuotojų forumo inicijuotame
seminare Kaune „Tvarumo link: ar
brangiai kainuoja būti atsakingu?“.

Gruodis

Lapkričio 23 d. „BALTA KAVA/ Verslas
ir aplinkosauga po COP26 : kaip verslui
integruotis, veikti, mokytis iš gamtos,
kad išliktų?“ – surengta diskusija ir
gerosios patirties pasidalinimas.

Lapkričio 15 d. „Kolektyvinis veikimas ir socialinė
atsakomybė“ – pristatymas Investuotojų forumo
inicijuotame seminare „Tvarumo link: ar brangiai
kainuoja būti atsakingu?“.
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Akcija Sioje salyje nera
vietos seseliui“

2021 metais, kartu su asociacija „Investors‘ Forum“
rengdami jau 10-ąją visuomeninę pilietinę akciją
drauge su verslo, valstybės ir visuomenės lyderiais
skleidėme žinią, kad pandemija – ne priežastis
trauktis į šešėlį. Stiprindami skaidrumo imunitetą
galime mažinti šešėlinės ekonomikos žalą ir padėti
atsitiesti valstybei, verslui bei kiekvienam iš mūsų.

Akcijos ženklelis
Be kasmet prie akcijos besijungiančių daugybės mokyklų visoje šalyje, šįmet prie akcijos
prisijungė prekybos centrai RIMI, LIDL, IKI, degalinių tinklas „Circle K“, kavinės ir restoranai
„Jurgis ir drakonas“, „Huracan“, iLunch, „9 drakonai“, „Gastrobaras +++“, „Caffeine“,
Autokurtas, odontologijos klinikų tinklas „Clicinic DPC“, „Telia“, „Aconitum“, E-taksi, „Atella“,
„Manilla“, „Lirema“, Vičiūnai, Reitan Convenience Lithuania („Narvesen“ ir Lietuvos spaudos
kioskai) ir daugybė kitų. Akcijos metu, įmonės, palaikančios skaidrų ir sąžiningai mokesčius
mokantį verslą savo klientams dalino specialius akcijos lipdukus.
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Akcija Sioje salyje nera vietos seseliui“

Gegužės 26 d. akcijos metu surengėme konferenciją - verslo, valstybės ir jaunimo
pokalbį „Kaip stiprinti skaidrumo imunitetą?“. Renginyje pristatytas „Investors‘ Forum“
ir „Baltosios bangos“ užsakymu atliktas tyrimas rodo – šalies gyventojai linkę sutikti,
kad grynųjų pinigų mažinimas – efektyvi priemonė kovoje su šešėline ekonomika.

>50

Peržiūrėti

Prisijungusių mokyklų visoje Lietuvoje vedė pamoką
apie šešėlinę ekonomiką ir sprendė mūsų kartu su
„Lietuvos Junior Achievement“ parengtas užduotis

Nuo 2012 metų kartu su asociacija „Investors Forum“ kasmetinė pilietinė akcija
„Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ rengiama siekiant:

Daugiau

atkreipti visuomenės dėmesį į šešėlinės ekonomikos mastą ir žalą valstybei bei kiekvienam
jos gyventojui
skatinti suprasti, kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie šešėlinės ekonomikos mažinimo
telkti valstybės, verslo ir visuomenės lyderius šiems tikslams pasiekti.

Akcijos partneriai

Akciją globoja
Prezidentė Dalia Grybauskaitė
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Diskusij ciklas Balta kava“

Kartu su asociacija „Investors‘ Forum“ LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
kvietimu 2021 m. įgyvendinome bandomųjų įmonių socialinės atsakomybės skatinimo
projektus, kurie yra projekto Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės
atsakomybės skatinimas“ dalis, finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų. Vienas jų –
diskusijų ciklas „Balta kava“. Organizuoti gyvi susitikimai ir nuotoliniai renginiai siekiant
skatinti skaidriai, sąžiningai ir atsakingai veikiančių įmonių dalijimąsi patirtimi, gilinti rinkos
dalyvių žinias verslo etikos srityje, padėti suprasti, kokios priemonės yra veiksmingiausios
siekiant kurti etiško verslo kultūrą Lietuvoje veikiančiose įmonėse.

4
teminės diskusijos
2021 m.

136
dalyviai - įmonių ir
organizacijų atstovai

Daugiau
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Tyrimai
Lietuvos gyventojų apklausa apie verslo skaidrumą,
2021 m. gegužė

Visuomenės požiūris į įmonių socialinę atsakomybę, prekių ir paslaugų
ženklinimo svarbą renkantis produktus ir „Baltosios bangos“ ženklo
žinomumą, 2021 m. spalis

Ar pažįstate žmonių, kurie per pastaruosius 12 mėn. turėjo
neįteisintų darbo santykių ar darbo užmokestį yra gavę „vokelyje“?

Daugiau nei pusė
Lietuvos gyventojų
sutiktų mokėti daugiau
už prekes ar paslaugas,
įsigyjamas iš skaidriai
dirbančios įmonės.

56%

38%

Daugiau negu
trečdalis nepirktų
prekių ar paslaugų
žinodami, kad jas
teikianti įmonė
veikia neskaidriai.

23%
40%

69%

69% respondentų,
įsigydami prekes,
atkreipia dėmesį į
pakuotėse esantį
ženklinimą.

37%

Taip, pažįstu
Nežinau
Ne, nepažįstu

„Baltoji banga“ yra
trečias pagal žinomumą
ženklas, užleidžiantis
aukštesnes pozicijas
Europos Sąjungos
sertifikuotos ekologiškos
produkcijos ženklui bei
ES ekologiško
ženklinimo logotipui.

Imtis: visi respondentai, N= 514
Skaityti daugiau

Skaityti daugiau
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Viesinimas
124

#EdvinoParodija

Peržiūrėti

68 tukst.

75

peržiūrų
„Facebook“
kanale

+5%

Sekėjų augimas
„Facebook“ kanale
https://www.facebook.com/
baltojibanga

61 tukst.
2020

2021

„Baltoji banga“ paminėjimų skaičius internetiniuose
portaluose „Mediaskopas“ duomenimis

peržiūrų
„Instagram“
kanale

>35

18
„Socialinio ženklinimo atpažįstamumo skatinimas“

11

96 tukst.
unikalių vartotojų
„Facebook“
kanale
2020

Žinučių Linkedin tinkle
iš asmeninių vadovų ar įmonių
puslapių kuriame yra „Baltosios
bango“ turinys, ar minima
„Baltoji banga“

2021

21

Pranešimas Delfi.lt portale
(pagrindinis paminėjimų šaltinis)
Tiesioginė akcijos „Šioje šalyje
nėra vietos šešėliui“ konferencijos
transliacija Delfi.lt portale

Tiksliniai „Baltosios bangos“ ir jos narių inicijuotų pranešimai spaudai bei komentarai žiniasklaidos atstovams
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Finansine ataskaita

2020 (EUR)

2021 (EUR)

21001
33688
3000
57661
27

27
37605
3000
39134
1498

Projektai ir renginiai
Akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui"
Metinis narių susitikimas
Kiti renginiai
Progresas (narių skaidrumo vertinimo projektas)

4562
2821
788
293
660

2513
2106
107
300

Viešinimas
Komunikacijos išlaidos
Marketingo kampanijos
www palaikymas ir kiti dizaino darbai

2240
2024
216

2047
275
1228
543

50859
45884
4974

34575
30329
4245

Suminės eilutės
Likutis metų pradžioje
Parama iš „Baltosios bangos“ projekto dalyvių
Kita parama
Išlaidos
Likutis metų pabaigoje, gruodžio 31 d.
Išlaidas paaiškinančios eilutės

Administravimo išlaidos
Su DU susijusios išlaidos
Kitos administravimo išlaidos
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