
 
 

Mokymai vietos veiklos grupių darbuotojams, atsakingiems už kaimo gyventojų aktyvinimą 
2018 m. kovo 16 – 17 d., Antalieptė, Inovatorių slėnis 

 
Vietos veiklos grupės (VVG), įgyvendindamos kaimo vietovių vystymui skirtą LEADER programą, susiformavo kaip 
kaimo plėtros ir kompetencijų centrai, kuriantys palankią aplinką ekonominiam, socialiniam, kultūriniam ir 
aplinkosauginiam kaimo  vystymui. VVG skatina ir pasitelkdamos įvairius finansinius išteklius remia kaimo 
gyventojus ir kaime veikiančias įmones bei organizacijas imtis veiksmų, reikalingų didinti VVG atstovaujamos 
vietovės patrauklumą verslui, gyventojams, turizmui, puoselėti gamtą, saugoti istorinį ir architektūrinį paveldą. 
Kviečiame VVG darbuotojus, atsakingus už kaimo gyventojų aktyvinimą, VVG viešųjų ryšių organizavimą į 
mokymus, skirtus idėjų vystymo ir naujų sprendimų paieškos kompetencijų tobulinimui.  
 
Mokymai skirti: VVG darbuotojams, atsakingiems už kaimo gyventojų aktyvinimą, animavimą, informacijos apie 
kaimo vystymo galimybes sklaidą, tiesioginį bendravimą su pareiškėjais, VVG viešųjų ryšių organizavimą.  
 
Remiantis sėkminga Socifaction programos patirtimi, norime padėti VVG kurti ir vystyti pažangias socialines 
inovacijas ir socialinio verslo idėjas. Programa siekiame sukurti regioninį socialinių inovacijų ir socialinio verslo 
konsultantų tinklą, padėsiantį skatinti socialines inovacijas regionuose.  
 
Mokymo tikslai: 

- pagilinti mokymo dalyvių žinias apie socialines inovacijas ir socialinį verslą; 
- suteikti darbo su socialinio verslo iniciatyvomis kompetencijas ir kūrybinius instrumentus; 
- pristatyti platesnį socialinių inovacijų, socialinio verslo ir žmogaus teisių lauką,  
- supažindinti su pažangiomis socialinėmis iniciatyvas ir gerąja socialinio verslo praktika; 
- rasti ir apjungti alternatyvius finansinius ir kitus išteklius; 
- padėti VVG tapti pažangiais kaimo vystymo ir kompetencijų centrais, skatinančiais ir remiančiais tvarias 

vietos plėtros iniciatyvas.  
 
Nauda, kurią suteiks mokymai ir dalyvavimas Socifaction tinkle: 

- suteikti įrankiai, padėsiantys efektyviau dirbti su vietos iniciatyvomis, kurti santykį tarp socialinių lyderių, 
bendruomenių ir vietos valdžios institucijų;  

- pristatyta ir išanalizuota skirtingų socialinių inovacijų patirtis, siekiant perimti gerąją jų praktiką; 
- sudaryta galimybė įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų stiprinant savo atstovaujamą organizaciją. 

 
Veiksmai: 

1. Dalyvių registracija  
Datos: iki 2018 m. kovo 9 d.  

2. Mokymai 
Datos: 2018 m. kovo 16-17 dienomis, Inovatorių slėnyje, Antalieptėje 
 
Dalyvavimas mokymuose nemokamas. Visas išlaidas (išskyrus dalyvių kelionę) padengia mokymų organizatoriai.  
 
Registracija – https://goo.gl/forms/hgBBHu8t5Nu1hdzU2  
 
  



Preliminari mokymų programa 
 

Kovo 16 d., penktadienis 
 

Laikas Tema 
10:00 – 11:00 Susipažinimas, programos pristatymas, mokymų dalyvių lūkesčiai 
11:00 – 12:00 VVG vaidmuo: funkcijos, darbų prioritetizavimas, turimi resursai. Vaidmuo 

santykyje su vietos gyventojais, valdžios institucijomis, verslu 
12:00 – 13:00 Pietūs 
13:00 – 15:00 Regionų plėtra ir regionų vystymasisi - koks santykis su strategijomis? Dvi Lietuvos 

- kaip regionai atrodys po 10 metų 
15:00 – 15:30 Kavos pertrauka 
15:30 – 17:00 Socialinės inovacijos ir socialinis verslas 
17:00 – 18:00 Vakarienė 
18:00 – 20:00 Filmo peržiūra ir diskusija 

 
Kovo 17 d., šeštadienis 
 

Laikas Tema 
8:00 – 9:00 Pusryčiai 

9:00 – 10:00 Skurdo konstruktas ir žmogaus teisės 
10:00 – 11:30 Socialinių inovacijų resursų laukas, resursų žemėlapis 
11:30 – 12:00 Kavos pertrauka 
12:00 – 13:00 Įrankių, padedančių kurti socialines inovacijas pristatymas ir praktinis pritaikymas 
13:00 – 14:00 Pietūs 
14:00 – 15:00 Įrankių, padedančių kurti socialines inovacijas pristatymas ir praktinis pritaikymas 

(II dalis) 
15:00 – 16:30 Komunikacija arba kaip pasiekti pareiškėjus, apie kuriuos nepagalvojome 
16:30 – 17:00 Kavos pertrauka 
17:00 – 18:00 Veiksmų plano sudarymas, mokymų programos uždarymas 

 
 
 
Kontaktai pasiteiravimui: 
Monika Juknienė, monika.jukniene@zmogui.lt, +37062322360 
 
Mokymus organizuoja 
 

   
 
socifaction Programos naujienas sekite  

  

 www.facebook.com/socifaction/  	socifaction.lt    
 
 


