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BADGE: Pilotiniai mokymai – moterų verslumą
skatinantys seminarai Kaune
2014 m. lapkričio mėn. 18 ir 24 dienomis Socialinių
inovacijų fonde vyko praktiniai seminarai, skirti
paskatinti nepalankioje socialinėje padėtyje esančių
moterų verslumą – „Kaip pradėti verslą namuose“
ir“Kaip iš samdomos darbuotojos tapti verslininke“.

Šių seminarų tikslas – padėti moterims, esančioms
nepalankioje socialinėje padėtyje (bedarbėms, vyresnio
amžiaus moterims, vienišoms mamoms) sukurti savo
verslą. Šiais seminarais moterys yra skatinamos išdrįsti
patikėti savimi ir savo gebėjimais ir sukurti savo verslą
bei atrasti būdų, kaip verslą galima sėkmingai derinti su
šeimos gyvenimu.
Mokymus vedė Socialinių inovacijų fondo direktorė
Liudmila Mecajeva, turinti
ilgametę lektorės
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sėkmingam verslo vykdymui reikalingų įgūdžių
ugdymo srityje patirtį. Jai talkino Diana Bašinskaitė,
Socialinių inovacijų fonde vedanti užsiėmimus ir
individualias konsultacijas įsidarbinimo bei tam
reikalingų įgūdžių klausimais moterims, esančioms
nepalankioje socialinėje padėtyje.

Mokymų metu moterims buvo patariama, kaip įgyti
daugiau pasitikėjimo savimi bei savo gebėjimais, kaip
nusistatyti savo prioritetus bei juos įvertinti, jos buvo
mokomos nusistatyti savo tikslus, atpažinti galimas
kliūtis jiems įgyvendinti bei numatyti būdus, kaip jas
pašalinti, kad galėtų sėkmingai įgyvendinti savo
užsibrėžtą tikslą. Užsiėmimų metu buvo naudojama
novatoriška projekto partnerių sukurta mokymo
medžiaga, kurios dėka mokymuose dalyvaujančios
moterys įgyjo žinių, atitinkančių jų lūkesčius.

„Moterims reikia ypatingo paskatinimo ir paramos
pradedant savo verslą, nes jos, lyginant su vyrais,
rečiau imasi verslo iniciatyvos: bijodamos rizikuoti,
netikėdamos, kad pavyks ne tik sukurti savo verslą, bet
ir jį išlaikyti, suderinti su šeimos gyvenimu. Todėl
ketinančioms pradėti verslą
moterims susitikti,
pasikalbėti tarpusavyje, kad būtų išsklaidytos jų
abejonės, nepasitikėjimas savimi“ - teigė SIF direktorės
pavaduotoja Audronė Kisielienė.
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Tai stiprus motyvacinis užtaisas. Jaučiuosi taip, lyg
manyje būtų įžiebę ugnį ir aš tiesiog nekantrauju
pradėti įgyvendinti savo tikslus. Žinau, jog man
pavyks. Seminaro dalyvė

Mokymai vyko pagal ES projektą „BADGE – Verslo
konsultacijos ir mokymai moterims“.
Projekto tikslas yra skatinti nepalankioje socialinėje
padėtyje esančių moterų verslumą. Jame dalyvauja
organizacijos iš Graikijos, Kipro, Bulgarijos, Rumunijos,
Kroatijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos.
Mūsų šaliai atstovauja Socialinių inovacijų fondas (SIF).

Mes džiaugiamės, galėdamos padėti moterims,
esančioms
nepalankioje
socialinėje
padėtyje,
suteikdamos joms žinių ir pasitikėjimo savimi siekti
savo asmeninių ir profesinių tikslų. Puikiai suprantame,
kad sėkmingas verslo sukūrimas gali būti nepaprastai
sudėtinga užduotis, tačiau tikime, kad mūsų
mokymuose dalyvaujančios moterys trokšta pakeisti
savo gyvenimą ir tapti nepriklausomomis, sėkmingomis
verslininkėmis. Atsiliepimai, kuriuos išgirdome iš
seminaruose dalyvavusių moterų įkvepia ir mus tęsti
mūsų darbą. Antras pilotinių mokymų ciklas
planuojamas 2015 m. kovo mėnesį.

Trečiasis tarptautinis projekto partnerių
susitikimas Kaune
2015 m. gruodžio mėn. 10-11 d. Kaune, Socialinių
inovacijų fondo patalpose įvyko antrasis projekto
partnerių susitikimas. Jo metu partneriai aptarė
projekto veiklas bei pasiekimus, pristatė savo šalyje
įvykusių moterų verslumą skatinančių seminarų
rezultatus bei pasidalino mokymų metu iškilusiomis
problemomis bei jų sprendimo būdais.
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Visi partneriai sutiko, jog tokio pobūdžio mokymai yra
labai svarbūs moterims, ypatingai esančioms
nepalankioje socialinėje padėtyje. Dalyvaudamos
seminaruose moterys išmoksta geriau įvertinti savo
gebėjimus, asmenines savybes ir įsitikina, kad jos iš
tiesų gali įkurti savo verslą ir jį sėkmingai vystyti.
Apibendrinus visose projekto šalyse įvykusius
mokymus buvo atsižvelgta į besimokančiųjų
pageidavimą užsiėmimų metu pateikti ir praktinę
informaciją, susijusią su įmonės/savo verslo įkūrimu
bei verslo plano rengimu bei rinkodara ir nuspręsta
įtraukti pageidaujamas su verslumu susijusias temas į
kitų pilotinių mokymų darbotvarkę.
Ketvirtas, paskutinis partnerių susitikimas bei
tarptautinė konferencija numatyta 2015 m. rugsėjo
mėnesį Atėnuose, Graikijoje.
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