Projekto veiklos

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį
pasiekti rodikliai

Teisinių, techninių ir (ar) organizacinių priemonių
NVO sektoriaus skaidrumui, viešumui ir (ar)
atskaitomybei užtikrinti kūrimas.

Išverstos 4 ugdymo programos.
Atnaujinta verslumo ugdymo JB programa, papildant
ją socialinio verslo turiniu.

Pateikti raštiški siūlymai ir (ar) rekomendacijos dėl
paskatų sistemos, užtikrinančios NVO ir
bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą,
sukūrimo ir veiksmingo viešųjų išteklių paslaugoms
teikti paskirstymo kompetentingai (-oms) valstybės
ir (ar) savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba)
įstaigai (-oms).
NVO, valstybės (savivaldybių) institucijų ir (ar)
verslo subjektų (pvz., įmonių) bendradarbiavimo
mechanizmų sukūrimas ir stiprinimas, siekiant
ilgalaikės strateginės jų partnerystės.

Nacionalinių NVO institucinių gebėjimų, reikalingų
dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus,
stiprinimas.

Pateiktas pasiūlymas Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai, 1vnt.
2. Pateiktas pasiūlymas Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerijai, 1 vnt.
3. Pateiktas pasiūlymas Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijai, 1vnt.
1. Bendradarbiavimo sutartis, 2019-05-06 su
Šalčininkų rajono savivaldybe.
2. Bendradarbiavimo sutartis, 2019-06-04 su
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerija.
3. Bendradarbiavimo sutartis, 2019-07-29 su
VšĮ „Versli Lietuva“.
1. Nacionalinio verslumo ugdymo tinklo
steigimas, 2019 m. birželis. Pasiūlymas
pateiktas socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai, švietimo, mokslo ir sporto
ministerijai, ekonomikos ir inovacijų
ministerijai.
Verslumo ugdymo klasteris yra specializuotas
tinklas, jungiantis šalies valstybės įstaigų, verslo
asocijuotų struktūrų, įmonių, ne pelno siekiančių
organizacijų, mokslo ir švietimo įstaigų atstovus,
kurio tikslas didinti verslumo ugdymo praktiką
Lietuvoje, jo kokybę ir poveikį. Verslumo
ugdymo klasteris, kartu su Lietuvos Junior
Achievement siekia, kad kiekvienas jaunuolis
turėtų turėti bent vieną praktinę 100 valandų
verslumo patirtį ir verslumo bei finansinio
raštingumo pagrindus prieš baigiant mokyklą.
1.

Atnaujintas savanoriškos veiklos
aprašas, 1vnt
2. Naujai parengta savanoriškos
veiklos sutartis, 3 vnt.
3. Vieno darbuotojo komandiruotė į JAV,
siekiant įgyti MVS valdymo
kompetencijų.
4. Surengti 3 darbuotojų ir organizacijos
valdymo organų susitikimai, siekiant
aptarti vykdomos veiklos efektyvumo,
programų įgyvendinimo poveikio
rezultatus, įsivertinti pasiteisinusias ir
nepasiteisinusias veiklas.
Kiekviename susitikime po 10 dalyvių.
1. Nacionalinės MMB mugės
nugalėtojų interviu;
1.

Video reportažai;
Mokytojų kvalifikacijos kėlimo
mokymai, 2019 m.
4. Nacionalinio verslumo ugdymo tinklo
pasirašymas, 2019 m.
5. Tarptautinio tyrimo rezultatai: išmokius
vaikus verslumo pagerėja ir kitų pamokų
rezultatai
6. Interviu TV3, LNK, LRT žinioms;
2019 m. balandis – gegužė.
Moksleivių verslumas.
7. LRT radijas, 2019 m. gegužė;
Moksleivių verslumas; Nacionalinė
mokomųjų mokinių bendrovių mugė.
8. 2019 08 16, 3 ketvirtis, internetinis
portalas „delfi.lt“, „Ar verslumo
ugdymas išgelbės pasaulį?“, socialinio
verslo poreikis ir nauda.
9. 2019 08 27, 3 ketvirtis, internetinė svetainė,
finansinio raštingumo ugdymas, naujų narių
įtraukimas į vykdomas veiklas.
10. 2019 m. rugsėjis-gruodis „Žinių radijo“
laida „Pinigai ant medžių neauga“ temos“
jaunimo verslumo skatinimas, socialiai
atsakingas verslas, darnaus vystymosi
tikslai, socialinis verslas.
11. 2019 m. gruodis „Kalėdinei mugei“
parengtas programos reklaminis
stendas, video, nuotraukų albumas.
12. IV ketvirtis naujienlaiškis su informacija
apie veiklas, pranešimai Facebook
paskyroje.
2.
3.

NVO vienijančių organizacijų (veikiančių
asociacijos ar jungtinės sutarties pagrindu)
institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti viešojo
valdymo sprendimų priėmimo procesuose,
stiprinimas ir mokymų, siekiant perduoti viešųjų
paslaugų teikimą NVO ir (arba gerinti viešojo
valdymo sprendimų priėmimą, organizavimas.
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9.

Apmokyta 80 organizacijos narių verslumo mokytojų;
Surengtas 1 seminaras. Seminaro metu
apmokyta 30 naujų narių, mentorių –
savanorių.
Apmokyta 150 moksleivių;
Sukurtas 41 socialinis verslas.
Mugėje pristatytos 44
bendrovės;
Paskaitas klausė 180
moksleivių.
Surengtas 2 dienų kvalifikacijos kėlimo
seminaras darbui su mokymosi valdymo
sistema.
„Kalėdinėje mugėje“ dalyvavo keturios
14-19 m. jaunimo socialinio verslo
bendrovių (16 mokinių).
JuniorSo verslo čempionatui suformuota
vietos socialinė problema, kurią mokiniai
sprendžia per socialinio verslo modelį
(dalyvauja 600 mokinių)

