LAVA – nacionalinė atsakingo verslo asociacija, jungianti įmones ir
organizacijas, siekiančias diegti atsakingos ir etiškos veiklos principus.
Tai atsakingo verslo gerosios praktikos dalijimosi platforma, skatinanti
mokytis, augti ir plėtoti darnų vystymąsi Lietuvoje, bendradarbiaujant ir
kuriant vertę organizacijoms, visuomenei, valstybei.

Kodėl tapti LAVA nariu:


LAVA – vienintelė oficiali nacionalinė atsakingo verslo organizacija.



Atsakomybė, skaidrumas ir etika vis labiau lemia verslo sėkmę – tokiu verslu labiau
pasitiki darbuotojai, klientai, vartotojai, rinka.



Narystė LAVA – aiški žinia darbuotojams, klientams, verslo partneriams ir visuomenei
apie atsakingą organizacijos požiūrį.



Čia formuojasi šalies atsakingo verslo politikos bruožai ir apibrėžiami atsakingos veiklos
kriterijai.



Čia – geriausia tarptautinė atsakingo verslo patirtis: LAVA – Jungtinių Tautų Pasaulinio
susitarimo atstovybė ir CSR Europe tinklo nacionalinė partnerė.

LAVA yra puiki atsakingo verslo gerosios praktikos dalijimosi platforma, skatinanti mokytis,
augti ir plėtoti darnų vystymąsi Lietuvoje, bendradarbiaujant ir kuriant vertę organizacijoms,
visuomenei ir valstybei.
Čia galima semtis geriausios praktinės patirties iš atsakingo verslo organizacijų, iš tarptautinių
asociacijų ir dalintis savo patirtimi, bendradarbiauti ir mokytis veikti atsakingai.
LAVA nariu gali būti kiekvienas juridinis asmuo – įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri įsipareigoja
laikytis atsakingos veiklos principų, numatytų LAVA įstatuose ir nori mokytis ar dalintis gerąja
praktika. Dalintis sukaupta atsakingos veiklos patirtimi – esminis atsakingos organizacijos
bruožas.
Nariais kviečiame tapti visas organizacijas, kurioms svarbu savo veikloje laikytis atsakingos
veiklos principų ir kurios mato prasmę dalintis šia patirtimi ir drauge formuoti
atsakingo verslo kultūrą.
Prisijunkite ir būkite vienu iš mūsų!
Atsakingas verslas tikrai gali būti mūsų šalies išskirtinumas!
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Narystės nauda:
 Galimybė semtis patirties iš žinių iš pažengusių asociacijos narių, mokytis ir tobulėti:
vyksta mokomieji seminarai, išduodami sertifikatai.
 Dalyvavimas dialoge su Lietuvos viešojo administravimo ir kitomis institucijomis, kurios
formuoja atsakingam verslui palankią aplinką ir perspektyva kurti šią aplinką drauge.
 Galimybė dalintis savo įmonės gerąja patirtimi – renginiuose, seminaruose, žiniasklaidoje.
 Tarpusavio pagalba ir žinios, kaip įgyvendinti ir gilinti atsakingo verslo principus, keisti ir
tobulinti atsakingo verslo diegimo įgūdžius.
 Tarptautinių asociacijos narysčių privalumai.

Kaip tapti LAVA nariu:
Valdybai el. paštu info@asociacijalava.lt pateikite nustatytos formos deklaraciją, kurioje
įsipareigojate laikytis Atsakingos veiklos principų. Valdyba įvertina deklaraciją ir priima sprendimą
dėl narystės ne ilgiau nei per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.
Juridinis asmuo laikomas tapusiu LAVA nariu nuo stojamojo įnašo ir pirmojo narystės mokesčio
sumokėjimo dienos. Mokesčio dydžiui nustatyti ir sąskaitai parengti, reikalinga pateikti
organizacijos duomenis – darbuotojų skaičių ir apyvartą už praėjusius kalendorinius metus.
Plačiau apie narystės sąlygas – LAVA įstatuose.

Narystės mokestis
Narystės mokestis LAVA – diferencijuotas, priklauso nuo darbuotojų skaičiaus ir apyvartos:
APYVARTA nuo

APYVARTA iki

Darbuotojai

Mokestis

0 €

990,000 €

1-9

120 €

1,000,000 €

9,990,000 €

10-49

300 €

10,000,000 €

49,000,000€

50-249

500 €

50,000,000 €

99,000,000 €

250-999

1000 €

100,000,000 €

1,000,000,000€

1000+

1500 €

Vienkartinis įstojimo mokestis: 100 Eur.
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