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Daugeliui mūsų mentorystės terminas yra
pažįstamas darbovietėje ar bendruomenėje. Bet
tik visai nesenai mentoriaus sąvoka ištrūko iš
darbovietės į rinką. Sąvoka „verslo mentorystė“
apima platų veiklų ir paslaugų spektrą, pradedant
nuo nuoširdaus tikėjimo verslu ir tolesne jo
sėkme.
Daugelis sėkmingų antreprenerių daugelį savo
pasiekimų priskiria iš mentoriaus sulauktai
paramai. Richard‘as Branson‘as vis dar tvirtina,
kad Sero Freddy Laker‘io palaikymas ir tikėjimas
buvo viena pagrindinių jo sėkmės priežasčių oro
bendrovių industrijoje.
Verslo mentorystė yra santykiai tarp verslo
savininko(ų) ir to, kuris turi verslo patirties ir veda
asmenį ar komandą per sprendimų priėmimą,
parodo būdus, kaip pagerinti verslą, užduoda
sudėtingus klausimus ir motyvuoja siekti geresnių
rezultatų – visa tai patikimų santykių ribuose.
Kadangi viršuje dažnai lieki vienas, verslo
mentoringas gali suteikti partnerį - tą, su kuriuo
galima dalintis požiūriais ir kuris išmano savo
sritį.
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Verslo mentorius reikalingas, kuomet
pradedamas verslas, ar kuomet auginamas
jau esantis. Verslo mentorius stimuliuoja
naujas id"jas ir palaiko i#bandant jas,
i#bandant naujus vadybos metodus,
inovacijas, eksporto b%dus.

VERSLO MENTORIAUS NAUDA
• Verslo mentorius padeda atsitraukti nuo verslo
Verslo mentorius gali pad"ti pamatyti Bbendr$ vaizd$C ir nustatyti stiprybes, silpnybes, galimybes ir
gr"smes, kurias gali patirti verslas turizmo sektoriuje. Mentorius taip pat padeda suprasti vietos kultūrą
ir sąygas bei atveria galimybes siekti inovacijų.
• Verslo mentorius gali palaikyti ir dalintis id%jomis per augimo faz)
S"kmingas, augantis verslas sukelia naujus i##%kius, kaip nauj& darbuotoj& samdymas, kapitalo paie#ka ir
naujos rinkos. Verslo mentorius gali teikti specifi#k$ param$, dalintis veiksmingiausiomis priemon"mis,
tinkan*iomis turizmo sektoriui, nurodyti galimas nes"kmes ir suteikti pasitik"jimo.
• Verslo mentorius &vertins j-s$ id%jas
Labai svarbus verslo mentoriaus vaidmuo yra klausytis, stimuliuoti ir mesti i##%k(. Tai padeda verslo
savininkui formuoti savo id"jas ir priimti savo sprendimus apie tai, kaip padidinti savo turizmo verslo
konkurencingum$. Vien tai tur"t& pad"ti priimti geresnius sprendimus.
• Verslo mentorius skatina verslo savinink* &sitraukti & versl$ tinklus
Verslo mentorius padeda pl"toti verslo tinklus, profesionalus ir klientus pasirinktame sektoriuje. Verslo
mentoriai n"ra konsultantai ir jie neu'ima finansinink&, teisinink& ar bankinink& viet&.
• Verslo mentorius laiko verslo savinink* atsakingu
Verslo mentorius automati#kai nei#spr)s vis& verslo sunkum&. Verslo savininkui vis tiek reik"s pa*iam atlikti
darb$ ir investuoti laik$ ir pastangas, norint (gyvendinti poky*ius. Mentorius pad"s i#sikelti tikslus ir svarbius
etapus, bet tik verslo savininkas bus atsakingas u' j& pasiekim$.
• Verslo mentorius padeda verslo savininkui b-ti susitelkusiam & tikslus
Labai lengva nukrypti nuo vadovavimo verslui. Verslo mentorius pasir%pins, kad neb%t& nukrypstama nuo
svarbi& darb&.
• Verslo mentorius meta i,,-k& verslo savininkui
Kartais verslo savininkai gali u'strikti ir nejud"ti ( priek(. Verslo mentorius meta i##%k# status quo ir padeda
asmenims imtis veiksm& padidinti peln$ ir pagerinti standartus.
.
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VERSLO MENTORIAUS VAIDMUO IR ATSAKOMYB"S
• Mentoriai perduoda savo sugeb%jimus mokiniams, bet nedaro darbo u( juos. J& tikslas
mokinius vesti link saviveiklos, siekiant u'sibr"'t& tiksl&. Gal& gale, juk antrepreneriai vadovauja
besikei*ian*iai organizacijai ir priima sprendimus.
• Mentoriai vengia tipi,ko vadybos konsultavimo: B*ia tavo problemos, o *ia mano sprendimas
jomsC.
• Naudoja vertinamuosius klausimus 1 kolaboruoja besikei*iant ir pasitelkiant tai, kas geriausiai
veikia organizacijoje.
• Vysto svarbius pa,nekesius. Gird"dami tai, k$ mokinys sako ir ko nesako, klausin"dami pagal tai,
k$ i#girdo, u'duodami reikiamus klausimus, reikalaudami ai#kumo ir besidalindami tuo, k$ 'ino ir
jau*ia A taip provokuojan*ios diskusijos (vyksta per kelias minutes, ne m"nesius.
• Mokiniams parodo juos pa0ius. Kuo geriau bet kas supranta save, tuo geresnius sprendimus jie
priima. Mentorius padeda atrasti dovanas, talentus, vertybes, poreikius ir svajones, bei padeda
suprasti, kas motyvuoja ir (kv"pia. To rezultatas yra i#silavin)s anterpreneris, greitai judantis link
savimon"s
• I,pl%0ia geriausias mokinio pastangas, ir skatina juos per ma'esn( laiko tarp$ pasiekti daugiau, nei
jie gal"t& pasiekti patys. Mentoriai veikia kaip katalizatorius ir akseleratorius ir skatindamas mokin(
siekti daugiau, nei jie padar" ar mano galintys padaryti.
• Parodo, kas i, tikro yra. Mentoriai pasikliauja steb"jimu, intuicija ir ('valga, padedant mokiniams
jud"ti ( priek(. Tod"l kuo daugiau mentorius dalyjasi tuo, k$ mato, jau*ia ir girdi, tuo daugiau vert"s
sukuriama mokiniui. Da'nai menkiausios, pa*ios subtiliausios detal"s gali b%ti did'iausiais signalais
ir katalizatoriais mokinio verslui.
• Kovoja u( mokin&. Kuo labiau mentorius kovoja u' mokin( visuose lygmenyse ((skaitant j& veiksmus,
progres$, svajones, bruo'us, (sipareigojimus, dovanas, savybes), tuo labiau mokinys jau*iasi
padr$sintas ir labiau tik"tina, kad jam pasiseks. Mentoriui nepakanka tik skatinti. Kuomet mentorius
kovoja u' mokin(, jis kuria daug auk#tesnio lygio palaikym$.

