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PRADĖK POMĖGIAIS PAREMTĄ VERSLĄ
–
SUDALYVAUK INTERNETINIUOSE SOCIALINIO
VERSLUMO MOKYMUOSE

Šie mokymai skirti jums, jeigu:
kurį laiką neišisrenkate darbo
įgijote išsilavinimą užsienyje ir
jūsų dabartinė gyvenamoji šalis
jo dar nepripažino
palikote mokyklą ir nežinote, ką
daryti toliau
žinote, kad tradicinis švietimo
kelias (formalusis švietimas)
jums netinka

dėl kokių nors priežasčių
(sveikatos būklės, etninės ar
išsilavinimo, amžiaus ir kt.)
susiduriate su sunkumais dėl
užimtumo

Projekto “PASSIONPRENEURS” komanda kviečia jus
sudalyvauti internetiniuose mokymuose
“Pomėgiais paremtas socialinis verslas”, kurie vyks Zoom
platformoje, nuo šių metų gegužės 24 d. iki gegužės 31 d.
Mokymų tikslas yra supažindinti dalyvius su socialinio verslumo
samprata ir padėti jiems nustatyti alternatyvius karjeros kelius,
atsižvelgiant į jų interesus, talentus ir aistras.
Prašome įsitikinti, kad mokymų metu turėsite internetinį ryšį ir
galėsite dalyvauti visų dienų mokymuose.

FACEBOOK.COM/PASSIONPRENEURSPROJECT
Kursai susideda iš 4 interaktyvių sesijų, truksiančių po 3 arba 6 val. (įskaitant
pertraukas)

25/05
9.00-12.00

26/05
9.00-12.00

28/05
9.00-15.00

Modulis 1: Nuo pomėgio iki tikslo
Tai įvadinis užsiėmimas, kuriame susipažinsite su savo kolegomis dalyviais ir pradėsite
analizuoti savo stipriąsias puses, interesus, talentus ir kt.
Modulis 2: Asmeninė ir socialinė vertė
Šios sesijos metu atidžiau pažvelgsite į socialinį verslumą ir apsvarstysite, kuriose srityse galite
pritaikyti savo interesus, talentus ir aistras.
Modulis 3: Nuo socialinių poreikių iki socialinio produkto
Šioje sesijoje sukursite savo socialinio verslo idėjos projektą, išmoksite analizuoti būsimų
klientų poreikius, išsikelti SMART tikslus ir įvertinti riziką.
Modulis 4: Mano socialinio projekto kūrimas
Ši sesija skirta planuoti pagrindinius socialinio verslo projekto komponentus: vertės pasiūlymą,
potencialius klientus, pagrindinius partnerius, išteklius ir kt.

Modulis 5: Mano pomėgiais paremtas verslas

31/05
9.00-15.00

Šiame modulyje sužinosite, kaip „parduoti“ savo idėją: susipažinsite su viešojo kalbėjimo principais ir
sužinosite, kaip glaustai ir patraukliai pristatyti savo verslo idėją.
Galutinių projektų pristatymas ir užbaigimas
Šios sesijos metu jūs ir jūsų kolegos dalyviai pristatys savo projektus, apsikeis įspūdžiais ir pasiūlymais
bei apibendrins jūsų dalyvavimo kursuose rezultatus.

* laikas yra preliminarus - atrinkti dalyviai gaus išsamią darbotvarkę
Mokymai organizuojami nemokamai. Sėkmingai baigę visus mokymų modulius, gausite dalyvavimo pažymėjimą ir
naujų idėjų savo būsimam karjeros keliui.
Norėdami kreiptis dėl dalyvavimo, iki 2021 m. gegužės 19 d. užpildykite šią formą
https://forms.gle/PUnEyEZ25X8kphua6 .
Vietų skaičius ribotas; atrinkti dalyviai gaus oficialų organizatorių patvirtinimą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su: Ramune Gustiene, ramune.gustiene@chamber.lt
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