ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo
procese. Projektą vykdantys partneriai įsitikinę,
kad suteikta tinkama parama ir prieiga prie
reikalingų verslumo išteklių, gali būti tvari
alternatyva priklausomam (samdomam) darbui.

Įvadas
Globalinė ekonominė krizė visoje Europoje
atsiliepė jaunimo bedarbystės didėjimu, kurio
skaičius peržengė 4 milijonų ribą. Akivaizdus
krizės požymis – didelis bedarbių ir dirbančių
mažesnių įgūdžių ar žemesnės kvalifikacijos
reikalaujantį darbą absolventų skaičius. Angel
Gurría laikraštyje The Times dabartinę situaciją
įvardija, kaip „krizės iškreiptą žmonijos veidą, kai
Europos geriausieji ir protingiausieji
nepanaudoja savo galimybių“.
„Po mano sparnu – absolventų verslumo
rėmimas“ yra finansuojamas pagal 2012 m.
Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo
Da Vinci paprogramę. Projekto tikslas – remti
absolventų, ypač ne verslo specialybių, verslumą
ir karjeros plėtrą.

PO MANO SPARNU uždaviniai
1. Spręsti projekte dalyvaujančių šalių
absolventų įsidarbinimo problemas.
2. Remti ekonominį vystymąsi, ugdant
absolventų kūrybinį mąstymą,
iniciatyvumą, pasitikėjimą savo jėgomis
ir verslumo dvasią, sukuriant vietinius
verslo veiklų centrus.
3. Užtikrinti, kad visi projekto dalyviai
prisidėtų prie ugdymo turinio kūrimo,
plėtros ir perteikimo.
4. Viešinti verslumą esamiems ir
būsimiems absolventams, kaip
perspektyvų ir tvarų pasirinkimą.
5. Skatinti absolventus mąstyti globaliai,
kad atitiktų globalios ekonomikos
poreikius ir išnaudotų teikiamas
galimybes
6. Sudaryti absolventams lygias galimybes
neskirstant jų pagal lytį ar etninę
priklausomybę

verslo problemų sprendimus, tinkamą verslo
supratimą, suvokimą kaip valdyti verslą.

PO MANO SPARNU siūlo unikalią galimybę
absolventams suprasti esamų verslininkų
kasdienybę. Partneriai dirba su vietiniais mažų
įmonių savininkais, vystant verslo ugdymo
programą: esami verslų savininkai priglaus
būsimuosius „po savo sparnu“ intensyviai
savaitės trukmės verslo mentorystės programai.
Busimieji verslininkai pamatys kasdienius
iššūkius ir įgūdžių įvairovę, reikalingą verslo
išsaugojimui. Daugeliui naujų verslininkų
didžiausia kliūtis yra žinių apie finansus stoka,
todėl partneriai planuoja tarptautinį seminarą
apie Europos Sąjungos mikro-finansavimo
priemones, socialinius finansus, frančizę ir rizikos
kapitalą.

Naujas požiūris
Verslumas skatina
Vykdant verslumo ugdymo politiką apimamas
inovacijas,
įvairių sričių spektras, tačiau svarbiausia –
konkurencingumą,
darbo vietų kūrimą ir
dėmesys realiems verslininkų poreikiams, kurie
ekonomikos augimą,
aprėpia daugiau nei tradicinio verslo planavimo
leidžia realizuoti
ir apskaitos įgūdžius. Atliktas tyrimas rodo, kad
novatoriškas idėjas, gali atskleisti asmenines
kai kuriose šalyse iki 50 % absolventų ateityje
galimybes. Jauni verslininkai, steigiantys
planuoja pradėti savo verslą. Šie absolventai kaip
smulkiojo verslo įmones, pavienių asmenų ir
didžiausius iššūkius pabrėžė: finansų augimą,
vyriausybių požiūriu, atlieka kritinį vaidmenį
Projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos pagal Mokymosi visą gyvenimą programą. Ši publikacija atspindi autoriaus požiūrį , o Komisija nėra atsakinga
už šiame leidinyje patalpintos informacijos naudojimą.

2. Moterų verslininkių fondas Maltoje skatina
moterų galimybes kurti, ugdyti ir tyrinėti
verslumo srityje ir nagrinėti lyčių lygybės
problemas. Siekia įtvirtinti verslumą kaip
kultūros dalį ir gyvenimo būdą ne tik verslo
savininkėms, bet ir paprastoms
darbuotojoms, mamoms, pilietėms. Daugiau
skaitykite www.women.org.mt arba
susisiekite maryrose@women.org.mt
Projekto partneriai
“Po mano sparnu - Absolventų verslumo
rėmimas“ vykdomas 9 partnerių, atstovaujančių
Airiją (2), Maltą, Vokietiją (2), Kiprą, Ispaniją,
Lietuvą ir Suomiją. Projekto partnerių grupę
sudaro 6 pagrindiniai ir 3 remiantieji partneriai.
Projekto partneriai turi sukaupę vertingos
patirties profesinio mokymo, verslo ir vadybos,
mokslo tiriamojoje ir technologijų srityse.
Kad projekto veiklos ir rezultatai atitiktų tikslinių
grupių lūkesčius, partnerinėse institucijose buvo
sudarytos absolventų, švietėjų ir smulkiojo
verslo atstovų kūrybinės grupės.
Pagrindiniai partneriai

1. Meath Partnership atlieka svarbų strateginį
vaidmenį Meath apygardos (Airija)
ekonominėje raidoje įgyvendindama eilę
plėtros priemonių, didinančių vietinio
įsidarbinimo perspektyvas. Daugiau
skaitykite www.meathpartnership.ie arba
susisiekite sarah.land@meathpartnership.ie

6. Šiaurės Lietuvos kolegija vykdo aukštojo
mokslo profesinio bakalauro studijas ir teikia
darbo rinkos poreikius atitinkančias
profesines kvalifikacijas verslo, teisės,
ekonomikos ir technologijų srityse.
Pagrindinis Kolegijos sėkmingos veiklos
veiksnys – praktinis verslo mokymas ir
konsultacinė veikla. Daugiau skaitykite
www.slk.lt arba susisiekite

nakciuniene.zivile@slk.lt
3. SYNTHESIS Centras – mokymo

renginių organizatorius, teikiantis
jaunimo mokymo programas. Mūsų
mokymo renginiai skirti įkvėpti ir įgalinti
žmones. Daugiau skaitykite
www.synthesis-center.com arba susisiekite
isaias@synthesis-center.com
4. ttg Team Training GmbH organizuoja
suaugusiųjų mokymą ir siūlo kalbų kursus,
profesinį mokymą, įdarbinimo paslaugas,
tęstinį mokymą, konsultacijas ir koučingą.
Nuo 2006 metų organizacija padėjo 400
absolventų ir kitų klientų įkurti nuosavą
verslą. Daugiau skaitykite www.teamtraining.de arba susisiekite

andreas.pfeifer@team-training.de
5. Integruoto mokymo institutas S.L.U. yra
pagrindinis neformalaus profesinio mokymo
ir kvalifikacijos kėlimo organizatorius.
Institutas specializuojasi bedarbių mokyme.
Daugiau skaitykite www.ifi.com.es arba
susisiekite a.garcia-madrid@ifi.com.es

Remiantieji partneriai
1. Innoventum Oy turi didelę patirtį interneto
programų, skirtų e-mokymuisi, e-prekybai ir
vaizdo transliacijoms, kūrime. Daugiau
skaitykite www.innoventum.fi arba
susisiekite janne.leinonen@innoventum.fi
2. Paderborn universitetas pasidalins su
projekto partneriais sukaupta patirtimi,
kuriant pedagoginius kursus suaugusiųjų
mokymo dėstytojams ir smulkaus verslo
įmonių savininkams. Daugiau skaitykite
www.uni-paderborn.de arba susisiekite

marc.beutner@uni-paderborn.de
3. Future In Perspective Limited kuria media
mokymo įrankius, išteklius, aplinkas ir
audiovizualinius produktus. Dizainu ir jo
sklaida remia partnerius. Daugiau skaitykite
www.fipl.eu arba susisiekite philip@fipl.eu

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos pagal Mokymosi visą gyvenimą programą. Ši publikacija atspindi autoriaus požiūrį , o Komisija nėra atsakinga
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Mokslinių tyrimų bazė
Visi pagrindiniai partneriai kartu su trimis
sėkmingo projekto įgyvendinimui svarbiomis
tikslinėmis grupėmis, t. y. absolventais,
suaugusių mokymo dėstytojais ir smulkiojo
verslo įmonių savininkais vykdė tyrimą. Tyrimo
eigoje išryškėjo pagrindinės problemos, kurios
yra apibendrintos kiekvienai tikslinei grupei ir
pateiktos žemiau. Apie tyrimą skaitykite:
www.undermywing.eu
Absolventai
Absolventai pastebėjo, kad aukštas nedarbo lygis
bei rinkos poreikių ir darbo įgūdžių nederėjimas,
suteikia mažai galimybių gauti apmokamą darbą
pagal įgytą kvalifikaciją. Pagrindinės problemos
trukdančios siekti verslininko karjeros:
nesėkmės (žlugimo)
baimė;
žinių apie atitinkamą
finansavimo
mechanizmą stoka;
esminių verslo įgūdžių
trūkumas;
biurokratizmas, kurį
naujam verslininkui
reikia įveikti;

Dėstytojai
Švietimo specialistai pastebėjo, kad padrikas ir
nekoordinuotas verslumo mokymas yra kliūtis
ateities perspektyvoms šioje srityje. Daugelis
suprato, kad verslumo kultūros trūkumas
pedagogų personalo gretose pasireiškė per daug
dideliu dėmesiu teoretiniam mokymui, dėl
pedagogų praktinių žinių, susijusių su verslo
vadybos klausimais, stokos. Daugelis dėstytojų
mano, kad verslumo mokymas būtų sėkmingas,
jeigu: tarpusavyje bendradarbiautų visos
tikslinės grupės;
būtų suteikiama
verslo tinklų kūrimo
galimybė;
inkorporuojamas
verslo ekspertų
meistriškumo
kursas; suteikiamas
įvairiapusės
mokymosi aplinkos
prieinamumas; kreipiamas dėmesys plačiam
įgūdžių spektrui ir asmenybės ugdymui, tam kad
būtų suformuotas pradedančiųjų verslininikų
pasitikėjimas savimi.
Verslininkai
Įdomu tai, kad tyrimo proceso metu verslininkai
įvardijo tokias pat verslo kūrimo kliūtis kaip
dabartiniai absolventai. Nesėkmės (žlugimo)
baimė; finansinės problemos. Verslo savininkai,
kurie nutarė remti verslo ugdymo programą
pabrėžė, kad bet kuris pradedantis verslininkas

privalo išsiugdyti įgūdžių įvairiapusiškumą. Jie
sutiko dalyvauti verslo ugdymo programoje ir
suteikti individualią paramą kiekvienam
absolventui nepakenkiant savo darbo grafikui.

Apklaustieji verslininkai sutiko, kad projektas PO
MANO SPARNNU būtų buvęs naudingas ir jiems
kuriant verslą.

Apklausti absolventai norėtų praktinių verslo
mokymų, kuriuose galėtų remtis įgytais
Projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos pagal Mokymosi visą gyvenimą programą. Ši publikacija atspindi autoriaus požiūrį , o Komisija nėra atsakinga
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teoriniais įgūdžiais ir nuolatinės specialistų
paramos. Jie norėtų paskaitų, seminarų ir
mokymosi internetu, kad galėtų pasidalinti
patirtimi su kitais absolventais.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Komisijos pagal Mokymosi visą gyvenimą programą. Ši publikacija atspindi autoriaus požiūrį , o Komisija nėra atsakinga
už šiame leidinyje patalpintos informacijos naudojimą.

www.undermywing.eu

Mokymo programa
Buvo suderinti septyni moduliai skirti esminiams techniniams, elgsenos ir vadybiniams mokymosi rezultatams identifikuoti. Šie moduliai:
1. Tampant verslininku – ar turi verslo idėją?
2. Verslo pradžia – paversk idėją sėkme
3. Galimybė gauti finansavimą – kapitalo užsitikrinimas sau ir verslo idėjai
4. Pardavimai ir rinkodara – klientų skaičiaus didinimas
5. Verslo vadyba – organizaciniai įgūdžiai ir žmogiškųjų išteklių valdymas
6. Komunikacija – verslo tinklai ir skirtingų verslo kultūrų suvokimas
7. Verslo ugdymas - mentorystė ir kompanijų parama
PO MANO SPARNU mokymo programą sudarys 100 valandų įvairiapusis media mokymo modelis, suskirstytas į:
20 val. e-mokymo, kurį sudaro 6 valandos mokymosi internetu ir 14 valandų savarankiško darbo. Mokymosi internetu metu informacija bus teikiama, naudojant
audiovizualines priemones. 4 X 15 minučių video įrašų moduliai bus taikomi 1-6 moduliams kartu su savarankiško darbo užduotimis.
40 valandų mokymosi auditorijoje, skirtų 1-6 moduliams. Mokymas sudarytas iš 12 praktinių užsiėmimų/seminarų – 2 vienam moduliui su atitinkamais
atsiskaitymais.
40 valandų verslo ugdymo, skirto išklausyti 7 modulį.

