JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Jaunimo reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
verslumo projektų, finansuotų 2008 metais,
KATALOGAS

2008
Vilnius

Finansuotų organizacijų sąrašas:
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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.
2008 m. konkursas buvo orientuotas į neformalųjį jaunimo
ugdymą. 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 26 paraiškos, 10 projektų gavo
finansavimą. Projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto buvo skirta
45000 Lt.
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Zarasų jaunųjų verslininkų asociacija - 5800,00 Lt;
Kretingos raj. saviraiškos klubas „Mes tik“ – 7600,00 Lt;
Darnaus vystymosi projektai - 12000,00 Lt;
Nacionalinės plėtros institutas - 15000,00 Lt;
PROFAT - 10000,00 Lt;
Zarasų jaunimo vandens sporto klubas - 8300,00 Lt;
Verslo angelas - 10000,00 Lt;
Anykščių jaunimo verslumo centras - 4600,00 Lt;
AIESEC Lietuva – 12400,00 Lt;
Mažeikių rajono Sedos bendruomenė – 9300,00 Lt.

„INFORMACIJOS SKLAIDA VISUOMENEI IR JAUNIMUI
APIE VERSLUMO SITUACIJĄ IR GERĄJĄ ZARASŲ BEI
IGNALINOS RAJONŲ JAUNŲJŲ VERSLININKŲ PATIRTĮ
UGDANT TEORINIUS IR PRAKTINIUS JAUNIMO
VERSLUMO GEBĖJIMUS“
Projekto vadovas
Evaldas Dumbravas
Kontaktiniai duomenys
S. Nėries 57-25, Zarasai
+370 61616065
evaldas.dumbravas@gmail.com
Veiklų įgyvendinimo laikas, vieta
2008 m. rugsėjo – gruodžio mėn., Zarasų raj.
Projektu buvo siekiama atkreipti jaunimo dėmesį į galimybes kurti ir
vystyti verslą jauniems žmonėms. Projekto metu buvo pristatomi savo
verslą pradėjusių jaunųjų verslininkų iš Zarasų ir Ignalinos gerosios
veiklos pavyzdžiai, siekiant sužadinti norą parengti ir įgyvendinti savo
verslo
idėją
potencialiems
jauniesiems
verslininkams.
Susidomėjusiems jaunuoliams buvo suteikta galimybė susipažinti su
teoriniais verslo pagrindais, apmokant parengti verslo planus.
Jaunimui buvo pravesti 68 val. mokymai ir konsultacijos. Jaunimas
galėjo dalyvauti geriausio verslo plano konkurse bei ateityje pateikti
savo verslo planą Ignalinos AE regiono darbo su jaunimu programos
priemonei remiamai verslo idėjai realizuoti. Buvo išrinkti 3 geriausi
verslo planai ir pristatyti „Geriausio Zarasų rajono verslininko“
renginyje. Norintiems atlikti praktiką jaunųjų verslininkų įmonėse, buvo
sudarytos galimybės įgyti praktinių gebėjimų.
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NEVERKŠLENK, BET DARYK“
Projekto vadovas
Mangirdas Judeikis
Kontaktiniai duomenys
Vytauto g. 26-3, Kretinga
+370 60335374
adanas@gmail.com
Veiklų įgyvendinimo laikas, vieta
2012 m. rugsėjo – gruodžio mėn., Kretinga, Salantai, Saugos
Projekto pagrindinis tikslas – suteikti jauniems žmonėms teorinius ir
praktinius verslumo įgūdžius bei žinias, lavinant gebėjimus ne tik
kuriant produktus, bet ir juos kokybiškai pritaikant atskiriems
poreikiams, situacijoms, vartotojams. Šio tikslo buvo siekiama
jaunimui suteikiant savo srities specialistų paramą. Šis projektas yra
tęstinis, anksčiau jo vykdytos veiklos susilaukė išskirtinio dėmesio,
todėl nuspręsta projektą plėtoti toliau bei dalintis įgyta patirtimi. Patirtis
įrodė, jog vertingiausia yra gilintis į lietuvių liaudies tradicinius amatus,
supažindinant jaunimą ir su netradiciniais amatais. Projekto metu
buvo organizuoti seminarai – praktikumai, kuriuose vyko: 1) kūrybinės
dirbtuvės – medžio drožimas pas liaudies meistrą 2) improvizacijos su
medžiu, metalu, akmeniu, celiulioze, akrilinė tapyba, dekoras ant
senovinių baldų 3) kompleksinis multimedijos, internetinės erdvės
pritaikymas saviprezentacijai, verslo sėkmingumui; kokybiško
spausdintinio fotografinio video prezentavimo kūrimas
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„KURIU VERSLĄ PANEVĖŽYJE“
Projekto vadovas
Rasa Jančiauskaitė
Kontaktiniai duomenys
Grūšiakalnio g. 85, Vilnius
+370 61008959
info@dvp.lt
Veiklų įgyvendinimo laikas, vieta
2008 m. rugsėjo – gruodžio mėn., Panevėžys
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Panevėžio regiono jaunimui kurti
verslą ir veiklos idėjas. Projekto tikslinė grupė – Panevėžio miesto ir
rajono jaunimas. Projektu siekta išugdyti lyderius, pakeisti jų požiūrį į
verslo kūrimą. Projekto metu buvo suorganizuoti 2 seminarai: 1-asis,
skirtas lyderytės ir kitų asmeninių įgūdžių lavinimui, 2-ajame seminare
dalyviai kūrė verslo planus bei veiklos idėjas. 2008 m. lapkričio
mėnesį, per Pasaulinę verslumo savaitę, projekto dalyvių
išgeneruotos verslo ir veiklos idėjos buvo pristatomos verslumo
mugės „Kuriu verslą Panevėžyje“ metu. Projekto pabaigoje buvo
surengtas projektą apibendrinantis renginys, aptarti projekto rezultatai
ir tęstinumas.
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„JAUNIMO VERSLUMO GALIMYBĖS LIETUVOS
SAVIVALDYBĖSE“
Projekto vadovas
Laura Navickaitė
Kontaktiniai duomenys
Naugarduko g. 41, Vilnius
+370 5 2127782
npi@npi.lt
Veiklų įgyvendinimo laikas, vieta
2012 m. rugsėjo – lapkričio mėn., Vilnius

Projektu siekta sudaryti palankias sąlygas jaunimo verslumo plėtrai
vietos savivaldos lygmeniu. Šiuo tikslu buvo išanalizuota šios politikos
įgyvendinimo savivaldybėse situacija bei skatintas jaunimo
organizacijų bendradarbiavimas atstovaujant bendriems interesams ir
veikiant jaunimo verslumo politikos įgyvendinimo procesus. Projekto
tikslinė grupė – jaunimo organizacijos, taikančios neformaliojo
ugdymo metodus jaunimo verslumui skatinti. Netiesioginė tikslinė
grupė – Lietuvos savivaldybės. Netiesiogiai šis projektas taip pat buvo
naudingas jaunimui, su kuriuo dirba minėtos organizacijos, nes
projekto inicijuotas bendradarbiavimas padėjo kelti organizacijų
veiklos kokybę. Pagrindiniai projekto rezultatai - atliktos analizės apie
Lietuvos savivaldybių taikomas priemones jaunimo verslumo plėtros
srityje ir gerąsias nevyriausybinių organizacijų praktikas plėtojant
jaunimo verslumą Lietuvoje. Projekto įgyvendinimo metu buvo
inicijuotas NVO jaunimo verslumo organizacijų tinklinis
bendradarbiavimas siekiant efektyviai dalintis informacija bei
gerosiomis patirtimis, veikti politikos įgyvendinimui jaunimui palankia
linkme. Tuo tikslu parengta tinklinės veiklos koncepcija.
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„JAUNIMO VERSLUMO KONKURSAS“
Projekto vadovas
Lina Sodžiutė
Kontaktiniai duomenys
J. Galvydžio g. 5/Žygio g. 96, Vilnius
+370 5 2448821
info@profat.lt
Veiklų įgyvendinimo laikas, vieta
2008 m. rugsėjo – gruodžio mėn., Vilnius
PROFAS – ilgalaikis verslumo edukacinis projektas, skirtas Lietuvos
kolegijų studentams ir Baltijos šalių universitetų studentams, kurį
PROFAT sėkmingai įgyvendina nuo 2005 m. Projekto tikslas – skatinti
Lietuvos kolegijų studentų ir Lietuvos universitetų studentų verslumą
suorganizuojant verslo idėjų konkursą ir simuliaciją padedant perteikti
aktualias šių dienų verslui temas ir situacijas, padėti įvertinti jauniems
žmonėms savo verslumo gebėjimus ir juos tobulinti bei sudaryti
sąlygas teisiogiai bendrauti verslo temomis su sėkmingai dirbančiais
verslininkais. Šiuo novatorišku projektu studentams suteikiama
galimybė ne tik turėti verslo idėją, bet ir ją „pasitikrinti“ pristatant verslo
įmonių vadovams. Taip pat studentams suteikiama galimybė dalyvauti
verslo simuliacijoje, leidžiančioje praktiškai išbandyti gebėjimus priimti
verslo sprendimus dirbant gamybinių įmonių verslo segmente.
Konkurso metu prizais apdovanojamos geriausios verslo idėjos,
kurios vertinamos tokiais kriterijais: inovatyvumas, pagrįstumas,
tinkamas pristatymas dalyvių rezultatai verslo simuliacijoje. Projektą
sudaro 2 dalys pagal tikslines grupes: 1) kolegijų studentai; 2)
universitetų studentai.
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verslas: registracija, mokesčiai, buhalterija ir kt. Vėliau atskirų sričių
specialistai pristatė jaunimui savo darbo specifiką, atsakinėjo į
jaunimui rūpimus klausimus. Taip pat projekto metu buvo
suorganizuoti praktiniai užsiėmimai jaunimui, pritaikant gautas žinias ir
turimas verslo idėjas. Trijų geriausių verslo idėjų autoriams buvo
suteikta galimybė apsilankyti toje srityje veikiančioje įmonėje, siekiant
suteikti galimybę „gyvai“ pamatyti verslo virtuvę. Projektas buvo
įamžintas foto bei video medžiagoje, kuri vėliau buvo pristatoma
didesnėse mokyklose, jaunimo centruose. Tikimės, kad šis projektas
padėjo vietos bendruomenei pristatyti jaunimo verslumo idėją,
atkreipti valdžios dėmesį į jaunimo verslumo problemas, paskatinti
jaunuolius imtis drąsesnių žingsnių įgyvendinant savo svajones.

„IDĖJŲ POLIGONAS VANDENYE, ANT VANDENS IR
VIRŠ VANDENS“
Projekto vadovas
Vytautas Bratiška
Kontaktiniai duomenys
Palaukės g. 21, Zarasai
+370 610 63327
vandenssportas@one.lt
Veiklų įgyvendinimo laikas, vieta
2008 m. rugsėjo – gruodžio mėn., Zarasai
Projektu buvo siekiama skatinti jaunimą imtis verslo Zarasų rajone,
išnaudojant esamus rekreacinius išteklius – vandens telkinius.
Projekto metu jaunimui buvo suorganizuotas 3 seminarų ciklas,
skirtas supažindinti jaunimą su tuo, nuo ko pradedamas kiekvienas
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„BŪK AKTYVUS“

„ANYKŠČIŲ IR ŠVENČIONIŲ RAJONŲ SOCIALIAI
PAŽEIDŽIAMO JAUNIMO VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ
UGDYMAS“

Projekto vadovas
Giedrė Praškevičiūtė
Kontaktiniai duomenys
Jaunimo g. 3, Alytus
+370 699 62175
va@bioksas.lt
Veiklų įgyvendinimo laikas, vieta
2008 m. rugsėjo – gruodžio mėn., Alytus
Projekto metu buvo siekiama skatinti jaunimo ir seniūnų
bendradarbiavimą, siekiant jaunimo verslumo galimybių plėtros
Dzūkijoje. Dzūkijoje jaunimui trūksta žinių, kad galėtų tikslingai
šgyvendinti savo mintis, idėjas, kaip sėkmingai susburti komandą ir jai
vadovauti; kaip gauti paramą; trūksta bendravimo įgūdžių su valdžios
atstovais bei kitomis organizacijomis. Todėl projekte numatyta
informuoti seniūnus apie jaunimo verslumo situaciją regione,
išsiaiškinti kaip seniūnija gali padėti skatinti jaunimo verslumą. Buvo
organizuojami seminarai, diskusijos jaunimui, išvažiuojamieji
susitikimai į atskiras savivaldybes, kurių metu jaunimas ir seniūnai
pasidalino žiniomis, patirtimi, kas yra verslumas ir kaip jį įgyvendinti.
Tikimasi, po projekto seniūnai bus aiškiau susipažinę su realia
jaunimo verslumo situacija, jaunimas bus geriau susipažinęs su
verslumo plėtros galimybėmis regione, jiems bus suteikta informacija
kaip įsteigti organizaciją, kur ieškoti paramos, kaip dirbti komandoje.
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iniciatyvumas visuomeninėje veikloje, gebėjimas save realizuoti
kasdieniniame gyvenime.

„ANYKŠČIŲ IR ŠVENČIONIŲ RAJONŲ SOCIALIAI
PAŽEIDŽIAMO JAUNIMO VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ
UGDYMAS“
Projekto vadovas
Jurijus Nikitinas
Kontaktiniai duomenys
J. Biliūno 57, Anykščiai
+370 65905685
anyksciai@npi.lt
Veiklų įgyvendinimo laikas, vieta
2012 m. spalio – gruodžio mėn., Anykščių raj., Švenčionių raj.
Projekto tikslas – suteikti Anykščių ir Švenčionių rajonų socialiai
pažeidžiamam, nemotyvuotam jaunimui verslumo ir socialinio
aktyvumo įgūdžius. Projekto tikslinė grupė – 16-29 m. labiau socialiai
pažeidžiami jaunuoliai, gyvenantys Anykščių ir Švenčionių rajonuose:
nepilnamečiai, neturintys tėvų jaunuoliai; jaunuoliai, gyvenantys
socialinės rizikos šeimose, kaimo vietovėse; bedarbiai ir kt. Tokiems
jaunuoliams žymiai dažniau trūksta motyvacijos mokytis, susirasti
darbą arba pradėti verslą. Tikimasi, kad šis projektas paskatino jaunų
žmonių nuostatų pokyčius, vidinės motyvacijos augimą imtis darbo,
mokytis, kurti savo verslą. Projekto metu vyko seminarai, kuriais buvo
siekiama sudominti, įtraukti jaunimą. Taip pat buvo organizuojamos
konsultacijos, kurių metu buvo individuliai dirbama su kiekvienu
žmogumi, siekiant jam padėti suprasti savo asmeninius motyvus ir
galimybes, ugdyti asmeninį verslumą. Taip pat projekto metu buvo
siekiama sukurti Anykščių ir Švenčionių JVC interneto svetaines tam,
kad centrai galėtų skleisti vietos jaunimui aktualią informaciją.
Projektą vykdė kelios organizacijos, prisidėdamos savo patirtimi ir
ištekliais. Verslumas projekte suprantamas ne tik kaip gebėjimas
vadovauti verslui, bet ir ekonominis aktyvumas darbo rinkoje,
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Dalia Gontaitė

„VERSLUMO, KAIP PRIDĖTINĖS VERTĖS KŪRIMO,
SUVOKIMO SKATINIMAS JAUNIMO TERPĖJE“

Kontaktiniai duomenys
Ežero g. 17 b, Seda, Mažeikių raj.
+370 443 46242
sedosgimnazija@gmail.com

Projekto vadovas
Andželika Vysockaja
Kontaktiniai duomenys
Geležinio vilko 12-108, Vilnius
+370 52609464
lithuania@aiesec.lt

Veiklų įgyvendinimo laikas, vieta
2012 m. rugsėjo – gruodžio mėn., Mažeikių raj., Plungės raj., Telšiai,
Mažeikiai

Veiklų įgyvendinimo laikas, vieta
2008 m. rugsėjo – gruodžio mėn., Vilnius, Kaunas, Šiauliai

Sedos, Žemaičių Kalvarijos ir Alsėdžių jaunimas baigęs mokyklą
išvyksta studijuoti į didmiesčius, dažnai įgiję specialybes ten ir
pasilieka, dirba daugiausiai samdomais darbuotojais, taip ir
nematydami savo galimybių pradėti verslą. Nors Sedos, Alsėdžių ir
Žemaičių Kalvarijos jaunimas turi puikias galimybes pradėti verslą
savo miesteliuose, kadangi miesteliai yra puikiose vietose: šalia upių,
ežerų, Nacionalinio parko, tačiau jaunimui trūksta pasitikėjimo savo
jėgomis bei praktinių įgūdžių tam, kad galėtų pradėti savo verslą.
Todėl įgyvendinus projektą tikėtasi, kad baigęs mokslus jaunimas grįš
į savo gimtuosius miestelius ir pradės savo verslą.
Šiame projekte dalyvavo Sedos, Žemaičių, Kalvarijos ir Alsėdžių
jaunimo klubai, kuriuos lanko jaunimas nuo 14 iki 21 m. Projekto metu
informaciniuose seminaruose, paskaitose buvo formuojami jaunimo
komandinio darbo įgūdžiai, ugdomas jaunimo kūrybiškumas,
komunikacijos gebėjimai, savarankiško darbo įgūdžiai. Buvo
organizuojami praktiniai užsiėmimai, kurių metu jaunimas įgijo
praktinių žinių, reikalingų pradedant verslą. Taip pat buvo
suorganizuotas geriausio verslo plano konkursas. Projekto veiklos /
rezultatai buvo paviešinti IAE regione, kad būtų atkreiptas rajono
dėmesys į jaunimo galimybes kurti ir vystyti verslą.

Projektu siekta stiprinti jaunimo verslumo suvokimą ir verslaus
asmens, kaip atsakingo, turinčio lyderystės patirties, formavimą.
Projektas orientuotas į atskirų renginių organizavimą ir nukreiptas į
esminius dalykus, kurie padėtų AIESEC Lietuva organizacijai skatinti
darnaus verslumo vystymąsi šiandienos jaunimo rinkoje, kuris turėtų
teigiamą tiek ekonominį poveikį šalies augimui, tiek socialinį poveikį
bendruomenės tobulėjimui. Projekto metu, grupėse sprendžiant
realias verslo situacijas, akademinis jaunimas įgavo įvairių įgūdžių,
reikalingų renginių organizavimui, žinių apie šiandienos verslo rinką,
taip pat kaip organizuoti ilgalaikes programas inovatyviais būdais, kaip
kurti ilgalaikius verslo planus bei neformalioje aplinkoje skatinti verslo
partnerių paiešką ir atlikti tinkamą rinkos analizę. Jauno žmogaus,
kaip ateities verslios asmenybės, asmeninių gebėjimų suformavimas,
tinkamas jaunimo parengimas suteikiant verslumo praktinių žinių ir
verslumo suvokimo, kaip pridėtinės socialinės ir ekonominės vertės,
pagerėjimas jaunimo terpėje tapo šio projekto rezultatu.

„PVM PRADĖKIM VERSLĄ MIESTELYJE“
Projekto vadovas
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