JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Jaunimo reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
verslumo projektų, finansuotų 2011 metais,
KATALOGAS

2011
Vilnius

3. Veliuonos šeimų laisvalaikio klubas - 7000,00 Lt;
4. Jaunimo verslo klubas - 7400,00 Lt;
5. Kęstučio Kvaraciejaus Inovatyvių idėjų labdaros ir paramos fondas 6200,00 Lt;
6. Papilės miestelio bendruomenė - 7300,00 Lt;
7. Bendraamžių psichologinės paramos centras - 5000,00 Lt.

ĮVADAS
Verslas – rimtas dalykas, nuo jo sėkmės priklauso daugelio žmonių
gerovė, o labai dažnai ir visos valstybės sėkmė. Jei šalis neturėtų gerų,
protingų, sąžiningų verslininkų, trūktų daugelio dalykų: įvairių prekių,
paslaugų, net darbo vietų. Vaikai savarankiškai verslu užsiimti dar negali,
tačiau tikras verslininkas gimsta jau jaunystėje.
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos nuo 2008 metų įgyvendina Nacionalinės jaunimo verslumo
ugdymo ir skatinimo 2008 – 2012 metų programos priemones.
2011 m. konkursas buvo orientuotas į jaunimo verslumą, siekiant
mokyti ir skatinti jaunosios kartos atstovus imtis verslo ir savarankiškos
veiklos. Jaunimas - tai visuomeninė grupė, kuriai priskiriami asmenys nuo
14 iki 29 metų.
Pagrindiniai išsikelti programos tikslai
1. Jaunimas kuo ilgiau ir naudingiau praleistų savo laiką;
2. Įgitų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių per praktines veiklas;
3. Sukurtų produktą/-us arba paslaugą/-as bei jį/-juos realizuotų rinkoje.
Šiam konkursui buvo pateiktos 47 paraiškos, 7 projektai gavo
finansavimą. Projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto buvo skirta
45000 Lt.
Finansuotų organizacijų sąrašas:
1. Smalininkų jaunimo klubas "Aukštyn kojom" - 5800,00 Lt;
2. Nacionalinis socialinės integracijos institutas - 6300,00 Lt;
3

tikslas - tęstinis Jurbarko rajono jaunimo laisvalaikio užimtumas ir jo
verslumo skatinimas, vasaros metu Veliuonoje rengiant praktinių įgūdžių
ir žinių suteikiančią Viduramžių amatų ir menų edukacinę laboratoriją, o
jos metu sukurtus dirbinius realizuojant bei meninę programą pristatant
įvairių parodų ir švenčių metu.
Asociacija „Veliuonos šeimų laisvalaikio klubas“ dar rugpjūčio
mėnesį pakvietė jaunimą aktyviai dalyvauti edukacinėse „Viduramžių
amatų ir menų edukacinė laboratorija Veliuonoje“ projekto veiklose, kurių
metu buvo siekiama išmokti naujus specializuotus amatus ir menus, t.y.
viduramžio kostiumo konstravimo, siuvimo, puošybos (siuvinėjimas,
biseris, pynimas), medinių indų, pintų baldų ir buityje naudojamų rakandų
gamybos. Dalyvių susitikimų metu analizuota ikonografinė medžiaga,
konsultuotasi su didelę patirtį turinčiu istorinių šokių kolektyvu „Banchetto
musicale“, aplankytos muziejinės ekspozicijos šia tema.
Jurbarko kraštas – tai pilių ir dvarų kraštas, gausiai lankomas
turistų, užsienio svečių, čia formuojami teminiai turistiniai maršrutai.
Lietuvos upė Nemunas veda maršrutais ,,Valdovų keliu“, „Kryžiuočių
žygių pėdsakais“. Maršrute - viduramžių kovas menančios vietos,
piliakalniai, kurie šiandien yra neatsiejama Jurbarko rajono panemunių
kraštovaizdžio dalis, objektai, menantys Lietuvos didžiųjų kunigaikščių
žygius, istorinius XIII-XV a. įvykius ir datas. ES struktūrinių fondų lėšomis
diegiama turizmo infrastruktūra (įrengtos Nemuno prieplaukos, nutiesti
dviračio takai, tvarkomas Veliuonos miestelio centras), tvarkomi ir turizmo
reikmėms pritaikomi kultūros paveldo objektai – Panemunės pilis (20 km.
nuo Veliuonos), Veliuonos grūdų magazinas.
Šio projekto finansavimas leido ir toliau gilinti jaunimo įgūdžius
amatų edukacijoje, sukurti naują ir šiam regionui reikalingą paslaugą –
meninę programą viduramžių kultūrai atskleisti, aktualizuoti ir

1. ĮGYVENDINTŲ PROJEKTŲ APRAŠYMAI

VIDURAMŽIŲ AMATŲ IR MENŲ EDUKACINĖ
LABARATORIJA VELIUONOJE
Projekto vadovai
Irma Svetlauskienė, Airidas Svetlauskas
Kontaktiniai duomenys
Asociacija „Veliuonos
šeimų laisvalaikio klubas“
Dariaus ir Girėno g. 1,
Veliuona, Jurbarko rajonas
i.svetlauskiene@gmail.com
Veiklų įgyvendinimo laikas, vieta
2011 m. birželio – spalio mėn., Veliuona, Jurbarko r.
Asociacija „Veliuonos šeimų laisvalaikio klubas“ nuo pat įsikūrimo
pradžios (2003 m.) didelį dėmesį skiria renginiams, edukacinei amatų
veiklai, Veliuonos (Jurbarko r.) krašto savitumo, kultūros paveldo
puoselėjimui.
2010 m. asociacija sėkmingai įgyvendino Jaunimo reikalų
departamento finansuotą edukacinį projektą „Amatų edukacija ir sukurtų
dirbinių pristatymas bei panaudojimas spektaklyje“. Projekto metu
Veliuona tapo jaunimo vasaros užimtumo centru. 2011-aisiais metais
asociacija Jaunimo reikalų departamentui pateikė tęstinį projektą, kurio
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reprezentuoti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų Veliuonos kultūrinį
palikimą.
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mėnesius, vėliau juos išdegėme specialioje krosnyje. Gaila, kad
transportuojant, ar pakuojant kai kurie darbeliai nukentėjo, o kai kurių
darbų autoriai net patys nepažino: išdegti jie pakeitė spalvą, truputį
sumažėjo. Atrasti savo darbelius padėjo juose įrėžti inicialai. Po išdegimo
kai kuriuos darbus dar juodinome akvarele, patamsėję jie tapo
išraiškingesni, išryškėjo juose įspausti raštai, augalėliai. Seminaro
lankytojai džiaugėsi ir džiugino kitus savo kūryba, o patirtis, tikimės,
pravers ateityje.
Kita stovykla buvo skirta dirbiniams iš odos. Oda – tai natūrali
medžiaga, kurios savybės leidžia ne tik naudoti ją įvairios paskirties
gaminiams, bet ir kurti dekoratyvinius, meniškus, įdomius darbus.
Naudojant įvairias technikas, galima pasigaminti ne tik odinę piniginę ar
aplankalą, dėžutę ar albumą, bet ir sukurti šiuolaikinius, madingus odinius
aksesuarus, paveikslus interjerui puošti ir kt. dirbinius. Gaminant bet kurį
odinį gaminį, įdedame daug rankų šilumos, fantazijos, pritaikant
technologijų ir formų įvairovę. Tai atskleidžia stovykloje dalyvavusių
merginų pagaminti nuostabūs dirbiniai iš odos. Odos atraižų pirkome
baldų kombinate, buvome labai nudžiuginti, kad pavyko gauti kelių
spalvų. Gaminiui odos atkirpti reikia labai tiksliai pamatavus, nes oda ne
molis, neperlipdysi. Pradėjome nuo nesudėtingų darbelių, nes
susirinkusio jaunimo gebėjimai buvo skirtingi. Pirmasis darbelis apyrankė. Ją dekoravome odos, lininės virvutės pynutėmis, karoliukų
vėrinukais ir kt. priemonėmis. Kiek kitokios dekoravimo minties reikėjo,
kai darėme aplanką albumui. Raukšlėjome odos atraižėles suteikdami
gaminiui įdomaus reljefiškumo. Kiek susikaupimo, kantrybės, meilės
darbštuolių veiduose - tai paskata mokymų vadovui, vadinasi, eini
teisingu keliu. Ir pražydo gėlių žiedais merginų rankos: kirpo, klijavo
žiedlapį prie žiedlapio. Tai buvo paskutinis darbelis - odinė gėlė. Ir vėl
telkiamės kūrybiškumą :ją gali segt į plaukus, šaliką ar rankinę. Kūrybos
džiaugsmas, gautas rezultatas, puiki komanda, manau, pradžiugino visus.
Abiejų kūrybinių stovyklų darbus eksponavome Paragiuose
vykusioje teatrų šventėje, Papilės miestelio Kazio Narščiaus bibliotekoje.

JAUNIMO VERSLUMO UGDYMAS IR SKATINIMAS PAPILĖS
BENDRUOMENĖJE
Projekto vadovė
Virginija Kupstienė
Kontaktiniai duomenys
Papilės miestelio bendruomenė
Nepriklausomybės g. 32,
Papilė, Akmenės rajonas
papilės@gmail.com
Veiklų laikas, vieta
2011 m. birželio – spalio mėn., Papilė, Akmenės r.
Papilės miestelio bendruomenė laimėjo projektą „Jaunimo
verslumo ugdymas ir skatinimas Papilės bendruomenėje‘‘. Projekto
tikslas - neapsisprendusiam, nesimokančiam ir laikinai nesimokančiam
jaunimui padėti susikurti savo verslą.
Pirmiausia mokymai vyko gaminiams iš molio. Įsigijome 3 rūšių
molio: raudonojo riebaus, balto, geltonojo šamoto. Lipdyti pradėjome nuo
raudonojo. Pirmiausia tradiciškai mokėmės lipdyti indą, nes keramikos
istorija ir prasidėjo nuo indo: žmogaus buičiai prireikė indo valgio
gaminimui, laikymui. Kasdien vis išbandėme kitos rūšies molį, tyrinėjome
jo savybes: pvz. baltas molis labiausiai tiko gaminti varpelius, angeliukus,
šamotas - grubesniems, masyvesniems indams, skulptūrėlėms, raudonas
- suvenyrams. Išbandėme specialius dažus porcelianui, jais dekoravome
pirktinius glazūruotus gaminius, kurie paskui pasitarnavo kaip suvenyrai.
Lipdydami jungėme ir kelias molio rūšis, angobus. Taigi susipažinome ir
su lietuvių keramikos dekoravimo tradicijomis. Darbai džiūvo apie du
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Spalio mėnesį pačius gražiausius ir geriausius darbus pristatėme
Kėdainiuose, Jaunimo reikalų departamento organizuotame seminare.
Tam tikslui naudojome vaizdinę medžiagą (skaidrės ir video įrašą).
Gruodžio mėnesį projekto darbus pristatysime Akmenės rajono
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos organizuojamame renginyje. Po to
surengsime darbų mugę.
Spalio mėnesį visi dalyviai rinkosi projekto aptarimui. Jaunimas liko
patenkintas projektu ir norėtų kitais metais tęsti projektą.
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pasigenda vietos vartotojai. Sekančiam seminare dalyviai kūrė mini verslo
planą savo idėjoms įgyvendinti. Taip dalyviai pasiruošė sekančiam etapui
- praktiniams mokymas.
Vyko keturi praktiniai mokymai. Praktikos metu dalyviai
pasirinktinai išbandė save įvairiose veiklose (papuošalų gamyba, vilnos
vėlimas, dekupažas, senų baldų atnaujinimas) įgijo tam tikrų profesinių
gebėjimų ir suvokė kas jiems geriausiai sekasi..
Pabaigoje veiklas visi kartu aptarėme. Kaip dalyviams sekėsi
projekto etapuose, kas buvo sunku, kas lengva, ko trūko, ką reiktų
tobulinti, kaip siūlyti organizuoti veiklas įdomias jaunimui Druskininkuose,
kas padėtų jiems atsiskleisti, paskatintų veikti. Informavome
bendruomenę apie mūsų projekto eigą.

MOKAUSI – KEIČIUOSI – KEIČIU
Projekto vadovė
Vida Baltrušaitytė
Kontaktiniai duomenys
Bendraamžių psichologinės
paramos centras
Vilniaus al. 24, Druskininkai
idabav@gmail.com
Veiklų laikas, vieta
2011 m. birželio – spalio mėn., Druskininkai
Projektu siekiama skatinti 16 – 29 m. amžiaus jaunimo
kūrybiškumą, iniciatyvumą, verslumą. Padėti įgyti žinių, patirties, įgūdžių
pažinti save, verslo, rinkos situaciją. Kurti produktus ar paslaugas, bandyti
juos realizuoti rinkoje, taip ne tik užtikrinant užimtumą vasaros metu, bet
suteikiant didesnio pasitikėjimo savimi.
Projekto pradžioje birželio mėnesį buvo surinkta labiausiai
motyvuotų 15 jaunų žmonių grupė. Jie dalyvavo šiuose mokymuose ir
praktiniuose užsiėmimuose, kurie vyko keliais etapais.
Seminaras ,,Lyderystės ir pasitikėjimo savimi ugdymas. Smulkaus
ir vidutinio verslo apžvalga Lietuvoje ir Druskininkuose‘‘. Du užsiėmimai.
Seminaro metu dalyviai įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, gebėjimą
generuoti savo idėjas. Seminaras ,,Druskininkų rinkos apžvalga. Verslo
idėjų generavimas. Marketingo pagrindai, mini verslo planas.‘‘ Dalyviai
įgijo žinių apie verslo kūrimą, jo formas, susipažino su smulkaus ir
vidutinio verslo situaciją Druskininkuose. Išsiaiškino kokie verslai veikia ir
kokias paslaugas ar produktai egzistuoja vietos rinkoje, ko trūksta, ko
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rezultatas. Didžiausias Bitės Žmogui pasiekimas – motyvuoti toliau
užsiimti bitininkyste jauni žmonės, turintys įgūdžius ir žinias reikalingas
šiai veiklai. Negana to, iš projekto lėšų įsigytos priemonės leidžia užtikrinti
projekto tęstinumą.
Projekto dalyviai pasirūpino bičių šeimomis artėjant žiemai, todėl
jos bus gyvybingos ir kitąmet, o senoviniai aviliai, pastatyti specialiai šio
projekto rėmuose, leis plėsti bityną.
Ateityje planuojama Antalieptės miestelyje skatinti jaunimo plėtoti
ne tik socialinį bitininkystės verslą, bet ir kitokius amatus, pvz.
žolininkystę. Šio projekto įgyvendinimas parodė, jog šios vietovės
gyventojai turi didžiulį potencialą verslumo plėtotei.

PROJEKTAS ,,BITĖ – ŽMOGUI‘‘
Projekto vadovė
Gintarė Gedrimaitė
Kontaktiniai duomenys
Nacionalinis socialinės integracijos institutas
Gerdimino g. 27 – Kakšto g. 2,
Vilnius
zmogui@zmogui.lt
Veiklų laikas, vieta
2011 m. gegužės – spalio mėn., Antalieptės miestelis,
Zarasų r.

Projekto tikslas buvo įgyvendintas per numatytus uždavinius:
1. Subūrėme jaunų žmonių komandą kryptingai veiklai, kuri ugdė
jaunimo verslumą Antalieptės miestelyje;
2. Suteikėme projekto dalyviams reikalingų žinių veiklai vykdyti;
3. Sukūrėme reikiamas priemones praktiniam projekto įgyvendinimui;
4. Projekto dalyviai praktines žinias gavo visą vasaros laikotarpį;
5. Pristatėme projektą, rezultatus ir modelį visuomenei.

Projekte dalyvavo 15 paauglių iš Antalieptės miestelio. Projektas,
pavadinimu ,,Jaunimo verslumo ugdymas pasitelkiant praktines
priemones Antalieptėje – ,,Bitė“ buvo vykdomas Nacionalinio socialinės
integracijos instituto (www.zmogui.lt). Ilgainiui projektas įgavo patogesnį,
trumpesnį pavadinimą, kuris naudojamas žiniasklaidoje – Bitė Žmogui.
Projekto pagrindinis tikslas buvo – ugdyti mažiau galimybių turinčių jaunų
žmonių verslumo įgūdžius, suteikiant reikalingas bitininkystei žinias,
gebėjimus, priemones ir sąlygas, užtikrinant projekto tęstinumą.
Viso projekto eigoje teorines bei praktines žinias apie verslumą ir
bitininkystę dalyviams padėjo įgyti patyrę mokymų vadovai bei bitininkas
Vincas Kibirkštis – mokomųjų knygelių apie bites autorius, buvęs
pedagogas, žymus Antalieptės kultūrinio gyvenimo veikėjas. Projekto
metu jaunuoliai iš Antalieptės ne tik prižiūrėjo bei augino bites, suko
medų, bet ir prisidėjo prie medaus prekinio įvaizdžio sukūrimo, logotipo,
pakuotės, rašė bitininko dienoraštį. Galutinis rezultatas – dailiai
supakuotas medus, buvo pristatytas Jaunimo reikalų departamento
įsivertinimo seminaro metu. Tačiau medus nėra vienintelis šio projekto
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DIZAINO ENTUZIASTAI – LOGOTIPŲ DIRBTUVĖS
Projekto vadovas
Mindaugas Busila
Kontaktiniai duomenys
Asociacija Jaunimo verslo klubas
Naugarduko g. 41, II aukštas,
Vilnius
mindaugas@verslauk.lt
Veiklų laikas, vieta
2011 m. birželio – spalio mėn., Vilnius, Klaipėda
Asociacija „Jaunimo verslo klubas“ įgyvendina verslumo idėjas
imliausioje visuomenės dalyje – tarp jaunimo.
Organizacija visuomet siekia apjungti jaunus verslius žmones ir
padeda jiems kurti verslą. Jau septintus metus gyvuojanti organizacija
savo darbais bei idėjomis jau pelnė jaunimo palankumą, žiniasklaidos ir
organizacijų susidomėjimą, pripažinimą. „Dizaino entuziastai - Logotipų
dirbtuvės“ - tai projektas, kurio Logotipų dirbtuvių dalyviai mokėsi kurti
logotipus. Jau ketvirtą projekto dieną dalyviai gavo užsakymus iš realių
užsakovų – Lietuvos ir užsienio, kuriuos įgyvendino ir gavo pirmą savo
atlyginimą. Projekto metu iš viso buvo sukurta 30 logotipų, kurie buvo
pateikti užsakovams. Pusė projekto dalyvių ir toliau kuria logotipus,
talpina juos pasauliniame logotipų banko svetainėje www.logopond.com.
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VERSLAS – 1
Projekto vadovas
Kęstutis Kvaraciejus
Kontaktiniai duomenys
Kęstučio Kvaraciejaus Inovatyvių idėjų labdaros ir
paramos centras
Smiltelės g. 41-11,
Klaipėda
klaipeda.padalinys@gmail.com
Veiklų laikas, vieta
2011 m. birželio – rugpjūčio mėn., Klaipėda, Palanga
Kęstučio Kvaraciejaus inovatyvių idėjų labdaros fondo
išskirtinumas - inovatyvių idėjų taikymas pozityvios socializacijos plotmėje
dirbant su jaunimu.
Projekto dalyviai - patenkantys į padidintos socialinės rizikos grupę
asmenys, netekę tėvų globos, esami ir buvę vaikų globos namų
auklėtiniai, socialiai remtinų šeimų nariai. Planuotas projekto dalyvių
skaičius - 15, bet norą pareiškė - 4.
Tai buvo smulki lauko prekyba pagal individualią veiklą (verslo
liudijimą), prekiaujama ledais, kava. Šiam projektui panaudotos lėšos 2294,00 Lt, kitos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros
departamentui.
Pasibaigus projektui, vienas dalyvis toliau plečia verslą, sukūrė
šešias darbo vietas. Vaikų globos namuose iki šiol tęsiami motyvaciniai
mokymai apie verslumą ir konkurencingumą.
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dalyvius aprūpinti būtiniausiomis darbo priemonėmis bei sukurti reikiamų
įgūdžių perteikimui patrauklią aplinką (pasitelkiant multimedia, lektorius).
Realizuojant pagamintus produktus įvairiose mugėse išryškėjo kai kurių
dalyvių užslėpti talentai bendrauti su žmonėmis pristatant, siūlant ir
padedant išsirinkti. Tačiau išryškėjo ir kai kurių įgūdžių bei žinių trūkumas,
ypač susijusių su elektronine prekyba. Nors jauni žmonės gan intensyviai
komunikuoja kompiuterinėmis, mobiliosiomis technologijomis, tačiau
prireikus tas technologijas taikyti tikslingai veiklai – organizuojant
pardavimus – daugelis sutrinka ir atsitraukia.
Smalininkų jaunimo klubas „Aukštyn kojom“ projekto įgyvendinimo
metu bendradarbiavimo su VšĮ Jurbarko verslo informacijos centru, kuris
projekto metu teikė konsultacijas verslo kūrimo ir vystymo klausimais,
ekskursijos metu centro darbuotojai supažindino jaunimą su jų
teikiamomis paslaugomis, projektais, finansavimo galimybėmis,
patalpomis. Kitas bendradarbiavimo partneris – Smalininkų technologijų ir
verslo mokykla, kuri projekto paskaitoms ir praktiniams užsiėmimams
suteikė patalpas ir įrangą.
Projektas bendruomenei buvo pristatytas vietinėje spaudoje,
interneto svetainėje, per tradicinį Smalininkų bendruomenės renginį
„Žvejų šventė“, Jurbarko miesto Magdeburgo teisių suteikimo 400 metų
jubiliejaus renginiuose, Jaunimo reikalų departamento organizuotame
renginyje Kėdainiuose.
Projekto įgyvendinimą laikome sėkmingu ir duosiančiu teigiamų
rezultatų ateityje, nes keletas projekto dalyvių intensyviai galvoja imtis
individualios veiklos, gaminti suvenyrus, rankdarbius su vietos atributika ir
visa tai pasiūlyti vasaros metu kraštą lankantiems užsienio svečiams bei
pro šalį keliaujantiems Lietuvos turistams.

SMALININKŲ JAUNIMO VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS
Projekto vadovas
Mykolas Bialoglovis
Kontaktiniai duomenys
Smalininkų jaunimo klubas „Aukštyn kojom“
Smalininkų k., Jurbarko r.
mykolas.bialo@gmail.com
Veiklų laikas, vieta
2011 m. liepos – spalio mėn., Smalininkų k., Jurbarko r.
Projektas „Smalininkų jaunimo verslumo įgūdžių ugdymas“
įgyvendintas 2011 m. liepos – spalio mėn. Projekto finansavimas gautas
laimėjus Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos skelbtą 2011 m. Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo
projektų finansavimo konkursą.
Projekto įgyvendinimo poreikis kilo žvelgiant į vietos jaunimą ir į
sparčiai besikeičiantį pasaulį, kuriame tie jaunuoliai šiandien dar sėdi
mokyklos suole, o dirbti turės rytdienos pasaulyje. Besikeičianti
technologinė, ekonominė, politinė, socialinė aplinka vis labiau verčia
mokytis verslumo, ugdyti su verslumu susijusius socialinius įgūdžius.
Smalininkų jaunimo klubas, įgyvendindamas projektą, siekė
pritraukti jaunimą bendrai veiklai ir per ją ugdyti jaunimo verslumą.
Projekto metu 20 jaunų žmonių buvo supažindinti su netradicinėmis
suvenyrų, papuošalų, buities reikmenų gamybos technologijomis bei
įvairiais jų pardavimo būdais. Viso projekto metu klubas stengėsi projekto
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2. PROJEKTŲ APTARIMO SEMINARAS
„Sunku kalbėti apie savo problemas ir klaidas, kurias
padarei įgyvendindamas projektą, tačiau toks susitikimas (projekto
vertinimo) rodo, kad ne mes vieni tokie. O bendrame rate visada
galima pasitarti, kaip tokių problemų ir klaidų išvengti ateityje“.
Milė,
JRD vyr. specialistė
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, matydamas poreikį aptarti projekto vykdymo procesą,
įsivertinti gautus projektų rezultatus, įsivardinti projekto metu skirtingų
tikslinių grupių įgytus išmokimus, įgūdžius, numatyti projektų metu įgytų
kompetencijų panaudojimą bei stiprinti organizacijų bendradarbiavimą,
kurti bendrus ateities planus, projektų vykdytojus bei dalyvius pakvietė į
2011 m. finansuotų Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų
aptarimo seminarą.
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