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Sužinokite,
kaip įkurti savo įmonę –
išlaisvinkite savo
verslo įgūdžius!

UTENOS
darbo rinkos
mokymo centras

RELESE projektas – reintegracija
į darbo rinką stiprinant verslumo įgūdžius
RELESE projektas vystomas pagal Leonardo da Vinci
naujovių perkėlimo programą. Projekto tikslas yra poreikiai žmonių, kurie iškrito iš darbo rinkos ir norėtų vėl
į ją grįžti, pradėdami savo verslą, tačiau neturi reikiamų
įgūdžių ir žinių. Nedarbo baimė bei pokyčiai šiandienos
darbo rinkoje skatina šiuos žmones ieškoti naujų būdų
rasti naują darbo vietą, arba, tiksliau, sukurti savąją.
Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas naujoviškas
verslumo mokymo kursas, kuris bus vykdomas Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje ir Portugalijoje.

RELESE kurso tikslai:
• Išmokyti kurso dalyvius, kaip pradėti savo verslą.
• Skatinti juos ieškoti naujų kelių bei
vystyti asmeninį kūrybiškumą.
• Teikti profesionalią paramą verslo projektų
įgyvendinimo metu.
• Padėti žmonėms sukurti savo darbo vietą bei
mažinti nedarbą.

RELESE kursas siūlo:
• Naujovišką mokymosi medžiagą ir metodiką.
• Galimybę mokytis bet kur ir bet kuriuo metu
mišraus mokymo kurso dėka.
• Naujoviškas mokymo ir konsultavimo programas
bei priemones.
• Asmeninę profesionalią pagalbą kuriant ir
įgyvendinant verslo projektus.
• Naujovišką mokymo ir kuravimo modelį skatinant
bei perimant verslumo kultūrą Europoje.
• Studijų trukmė - 6 mėnesiai.
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RELESE kurso moduliai:
•
•
•
•
•
•
•

Įmonė, komunikacija
Rinkodara
Finansavimas
Naujovių valdymas
Intelektinė nuosavybė
Projektų valdymas
Tarptautiškumas ir verslo planas

Kas gali kreiptis?
•
•
•
•

Įvairios profesinės kvalifikacijos bedarbiai asmenys.
Jauni specialistai, po studijų baigimo neradę darbo.
Tėvai po ilgų vaiko priežiūros atostogų.
Visi, siekiantys iš naujo įsilieti į darbo rinką!

Kaip kreiptis?
Svetainėje www.relese.eu
rasite visą reikalingą informaciją
apie RELESE mokymo kursą
ir registraciją.

