
    

Projektas: 

Alytaus rajono jaunimo verslumo įgūdžių ugdymas per savanorišką veiklą 
 

JAUNIMO VERSLUMO MOKYMAI  

KŪRYBINIŲ VERSLUMO SPRENDIMŲ LABORATORIJA "CREATIVELAB" 

2017 m. liepos mėn. 25-26 d. 

Vieta: DAUGŲ IRKLAVIMO BAZĖ, Kalvų g. 15, Salos k. Daugų sen., Alytaus rajonas 

Laikas Veikla 

Liepos 25 d. 1 mokymų diena 

  9:00 – 10:00   Dalyvių registracija ir apgyvendinimas kambariuose  

10:00 – 10:45    Susipažinimas - stipriname ryšius ir atrandame naujus kolegas.  

Dienos programos pristatymas nuo savanorystės iki savo verslo. 

(pirmos dienos užsiėmimų koordinatorė - lektorė Aistė Ragauskaitė) 

10:45 – 11:30 Kūrybiškumo lavinimo sesija taikant kūrybiškumo technikas.  

Teorinė ir praktinė dalis. Siekiant kiekvienam nusistatyti savo galimybes, 

norus bei gyvenimiškus tikslus, atrasti save kaip savanorį ar jaunąjį 

verslininką. 

11:30 – 11:45  KAVOS PERTRAUKA 

11:45 – 12:30 Komandų formavimas bei "Mindfulness" technikos sesija. I etapas 

formuojant verslo idėją. 

12:30 – 13:30 PIETŲ PERTRAUKA 

13:30 – 15:00  Nuo savanorystės iki verslo.  

Kūrybinė praktinė sesija. 

15:00 – 15:15  KAVOS PERTRAUKA 
 

15:15 – 18:00 Praktinė veslumo įgūdžių lavinimo sesija. 

18:00 – 19:00 VAKARIENĖ 

Liepos 26 d. 2 mokymų diena 

9:00 – 10:00 PUSRYČIAI 

10:00 – 11:30 Verslo finansavimo programos ir jų galimybės jaunimui 

 (lektorė Dalia Matukienė) 

11:30 – 11:45 KAVOS PERTRAUKA 

11:45 – 13:15 Bendruomenių socialinio verslo gerųjų pavyzdžių pristatymas ir galimų 

bendruomeninių veiklų aptarimas 

(lektorė Vida Vrubliauskienė) 

13:15 –14:15 PIETŲ PERTRAUKA 

14:15 – 15:00 Diskusija – nuo savanorystės link bendruomeninio, socialinio verslo. 

Verslo projektai ir galimybės jaunimui Alytaus rajone. 

(moderatorės Vida Vrubliauskienė ir Dalia Matukienė) 

15:00 – 16:00 Mokymų aptarimas ir pasiūlymai  

(moderatorius E. Balaika) 

 

Mokymų metu bus organizuotas nemokamas dalyvių apgyvendinimas ir maitinimas (2 kartus per dieną). 

Mokymų dalyviams bus išduodami mokymų pažymėjimai, o aktyviausi dalyviai atrinkti dalyvauti 

socialinio verslo bendruomenėje projekte. 

Vietų mokymuose skaičius ribotas, todėl kviečiame iki liepos mėn. 21 d. registruotis el.paštu 

mokymai@teviskesnamai.lt  siunčiant registracijos formą. 

Dėl atvykimo ir kitų klausimų susijusių su mokymais kreiptis tel. 8 641 11 641  
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