Verslumo skatinimas Lazdijų mieste
Informacinio renginio programa
Lazdijai, Kauno g.5, Viešbutis Gojus

Renginio pradžia 12:00 val.
Renginio metu dalyviai supažindinami su būsimais mokymais, atrenkama tikslinė grupė
tolimesniems mokymams, suderinamas mokymų tvarkaraštis.

Mokymų aprašymai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pažangūs kompiuterinio raštingumo mokymai. Trukmė: 48 ak. val.
Mokestinių lengvatų ir mokesčių specifika. Trukmė: 4 ak. val.
Verslo teisės, darbo teisės ir darbų saugos mokymai. Trukmė: 8 ak
Pozityvaus mąstymo strategijos. Trukmė: 8 ak. val.
Savasties paieškos ir asmenybės pažinimas. Trukmė: 16 ak. val
Vadovavimo ir komandos formavimo mokymai. Trukmė: 16 ak. val.
ES parama ir kiti finansavimo šaltiniai. Trukmė: 8 ak. val.

Iš viso: 108 ak.val
1. Pažangūs kompiuterinio raštingumo mokymai: Įvykdžius veiklą tikslinės grupės dalyviai įgys
kompiuterinio raštingumo pagrindus. Mokymų metu mokymų dalyviai mokomi, kaip išnaudoti
naujausius ir pažangiausius įrankius skirtus darbui su dokumentais, pristatymais, duomenų analize
ir komunikacija.
Aprašymas: Trukmė: 48 ak. val. (6 dienos po 8 ak. val.) Mokymų metu mokymų dalyviai
mokomi, kaip išnaudoti naujausius ir pažangiausius įrankius skirtus darbui su dokumentais,
pristatymais, duomenų analize ir komunikacija. Turinys:• Šiuolaikiniai įrenginiai, programinė
įranga ir panaudojimo galimybės (darbas grupėje ir įrangos pristatymas)• Office 365 pristatymas •
Efektyvus darbas su dokumentais naudojant MS Word kompiuteryje ir naršyklėje• Skaičiuoklės
naudojimas atliekant skaičiavimus ir duomenų analizę naudojant MS Excel kompiuteryje ir
naršyklėje• Šiuolaikinių pristatymų kūrimas ir prezentavimas auditorijai, bei nuotoliniu būdu
naudojant MS PowerPoint kompiuteryje ir naršyklėje• Efektyvus darbas komandoje ir komunikacija
naudojant MS Teams• Efektyvus darbas su El. paštu naudojant MS Outlook skirtinguose
įrenginiuose• Įrankių integravimas siekiant organizuoto darbo įmonėje.
2. Mokestinių lengvatų ir mokesčių specifika.
Mokestinių lengvatų ir mokesčių specifika skirtingose veiklos formose. Mokymų metu dalyviai bus
supažindinti su verslo veiklos formomis egzistuojančiomis Lietuvos Respublikoje, kokią veiklos
formą reikėtų pasirinkti pagal planuojamos veiklos modelį, kokia kiekvienos veiklos formos
mokestinė bazė.
Aprašymas: Trukmė: 4 ak. val. Aprašymas: Mokymų metu dalyviams bus paaiškinta kokios verslo
veiklos formos egzistuoja Lietuvos Respublikoje, kokią veiklos formą reikėtų pasirinkti pagal
planuojamos veiklos modelį, kokia kiekvienos veiklos formos mokestinė bazė.

3. Verslo teisės, darbo teisės ir darbų saugos mokymai
Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su verslo ir darbo teisė pagrindiniais aspektais, bei darbų
saugos pagrindais.
Aprašymas: Trukmė: 8 ak. val. (1 diena po 8 ak. val.) Aprašymas: Mokymų metu dalyviai
supažindami su verslo teisės pagrindiniais aspektais, bei jų taikymu verslo aplinkoje. Labai didelis
dėmesys mokymu metu skiriamas supažindinimui su darbo teise ir darbo sauga.
4. Pozityvaus mąstymo strategijos
Mokymų metu dalyviai bus supažindinami su įvairiomis tinkamo mąstymo ir galimybių
strategijomis, taikymo galimybėmis, kaip efektyviai išnaudoti asmenines mąstymo galias, siekiant
maksimalaus rezultato pasirinktoje veikloje.
Aprašymas: Trukmė: 8 ak. val. (1 diena po 8 ak. val.) Aprašymas: Mokymų metu dalyviai
supažindinami su įvairiomis tinkamo mąstymo ir galimybių strategijomis, taikymo galimybėmis,
kaip efektyviai išnaudoti asmenines mąstymo galias, siekiant maksimalaus rezultato pasirinktoje
veikloje. Turinys:• Pozityvaus mąstymo nauda ir samprata• Naudos elementai• Savo įsitikinimų
nustatymas• Vidinio dialogo įgarsinimas (praktinis patyrimas)• Pozityvaus mąstymo formavimas•
Ryšio su savimi stiprinimas (veidrodžio/atspindžio praktikos)
5. Savasties paieškos ir asmenybės pažinimas
Mokymų metu dalyviams perteikiama asmenybės pažinimo struktūra, ryšio tarp vidinio ir išorinio
pasaulio svarba, asmeniniai pasirinkimai ir suderinimai su išoriniu pasauliu, emocinio fono svarba ir
trukdžiai, streso lygio nustatymas ir valdymas.
Aprašymas: Trukmė: 16 ak. val. (2 dienos po 8 ak. val.) Aprašymas: Mokymų metu dalyviams
perteikiama asmenybės pažinimo struktūra, ryšio tarp vidinio ir išorinio pasaulio svarba, asmeniniai
pasirinkimai ir suderinimai su išoriniu pasauliu, emocinio fono svarba ir trukdžiai, streso lygio
nustatymas ir valdymas. Turinys:• Asmenybės pažinimas. Kas aš esu?• Mano ryšys ir vieta
pasaulyje• Savasties paieškų filosofija• Tikrosios ir netikrosios savasties atpažinimas• Meditacija,
kylantys jausmai, jų analizė• Kaukės arba socialiai priskirti vaidmenys ir lūkesčiai• Savasties
paleidimo ir išlaisvinimo technikos
6. Vadovavimo ir komandos formavimo mokymai
Įvykdžius veiklą tikslinės grupės dalyviai bus supažindinami su įmanomais vadovavimo modeliais,
vaidmenų derinimu, komandinės veiklos gerinimu, efektyvaus bendradarbiavimo įgūdžių
perteikimu.
Aprašymas: Trukmė: 16 ak. val. (2 dienos po 8 ak. val.) Aprašymas: Mokymų metu dalyviai
supažindinami su įmanomais vadovavimo modeliais, vaidmenų derinimu, komandinės veiklos
gerinimu, efektyvaus bendradarbiavimo įgūdžių perteikimu. Turinys:• Vadovo vaidmenys ir rolės•
Vadovo tapatybė, autoritetas, augimas• Vadovavimo stilius• Komandos formavimas, narių
sutelktumas ir bendradarbiavimas, motyvuojantys veiksniai• Bendravimas su darbuotojais, santykis
ir psichologinė atmosfera darbo vietoje, darbuotojų ugdymas• Veiklos gerinimas, darbo
efektyvumas, kylantys iššūkiai

7. ES parama ir kiti finansavimo šaltiniai
Įvykdžius veiklą tikslinės grupės dalyviai bus supažindinami su galimais verslo finansavimo
mechanizmais ir šaltiniais. Dalyviai bus supažindinti su priemonėmis kurių pagalba galima rasti
galimybę pritaikyti savo verslui ES finansavimą.
Aprašymas: Trukmė: 8 ak. val. Aprašymas: Mokymų metu bus pristatomi galimi verslo
finansavimo mechanizmai ir šaltiniai. Dalyviai bus supažindinti su priemonėmis kurių pagalba
galima rasti galimybę pritaikyti savo verslui ES finansavimą.

