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1. Apie ką?
Europinio projekto „PROMYSE“ tikslas - skatinti socialinį verslumą sveikatos priežiūros ir socialinės
rūpybos sektoriuose kaip alternatyvią galimybę jaunimui siekti savarankiškumo. Šio tikslo siekiama vystant
bedarbių jaunuolių, turinčių reikiamą išsilavinimą ir profesinę patirtį sveikatos priežiūros / socialinės
rūpybos sektoriuose, socialinio verslumo ir verslo įgūdžius bei teikiant informaciją apie socialinių įmonių
privalumus ir kuriamą pridėtinę vertę visai visuomenei. Projektas tęsis 24 mėnesius (2017 rugsėjis – 2019
rugpjūtis) ir yra finansuojamas pagal Europos Komisijos Erasmus+ programą.

2. Kodėl?
Daugelyje ES šalių patiriama ekonominė krizė ypatingai paveikė jaunimą. Dėl užsitęsusios ekonominės
krizės bei socialinės nelygybės jauni žmonės vis dažniau jaučiasi atstumti, visuomeninės vertybės nyksta ir
vis mažiau tikima, kad pokyčiai visuomenėje gali prasidėti nuo paprastų žmonių. Dėl šių priežasčių taip pat
mažėja studijų ir mokymų prieinamumas, taigi mažėja galimybių siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo.
Tuo pačiu metu su rūpyba susijusios išlaidos daugeliui šeimų tampa neįkandamos, o visas „trečiojo
sektoriaus“ (socialinės ekonomikos) potencialas vis dar iki galo neištirtas ir neįgyvendintas. Pastaraisiais
metais socialinės ekonomikos sektorius ES šalyse augo ir įgavo pagreitį; vis dažniau pripažįstama, kad
socialinėms įmonėms tenka svarbus vaidmuo sprendžiant visuomenines bei aplinkosaugos problemas ir
puoselėjant integracinį augimą. Nors jaunimas vis labiau domisi socialiniu verslumu, informacijos apie
socialinių įmonių valdymo pricipus bei socialinių įmonių steigimą dar trūksta. Verslumo mokymas
nepakankamai integruotas į švietimo sistemą, o daugelis jaunų žmonių neturi reikiamų įgūdžių ir negauna
lėšų bei paramos, kurie yra būtini norint įžengti į šiuolaikinio verslo pasaulį (pvz., verslo rėmimo paslaugų).
Tikimasi, kad socialinis verslumas padės atrasti tvarių ir perspektyvių alternatyvų sumažinti vis didėjantį
atotrūkį tarp pažeidžiamoms visuomenės grupėms (vaikams, pagyvenusiems žmonėms, neįgaliesiems ir t.
t.) skirtų sveikatos priežiūros bei socialinės rūpybos paslaugų paklausos ir pasiūlos.
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3. Kas?
6 organizacijos iš 5 šalių (Graikijos, Lietuvos, Italijos, Didžiosios
Britanijos, Belgijos) sudarė partnerystę, siekiant skleisti žinias,
remtis vienas kito patirtimi, taip pat gerosiomis praktikomis
nacionaliniame kontekste. Todėl projekto partnerystė sukuria
kompetencijos ir daugialypių tinklų kūrimo galimybes ES. Projektą
koordinuoja jaunimo projektų lyderis Tarptautinis institutas IARS,
o partneriai surinkti iš įvairių veiklos sričių, kurios prisidės prie
novatoriško modelio, skirto skatinti Europos jaunimo socialinį
verslumą, kūrimo.

www.canarywharf-consulting.com

4. Kaip?
Projektu „PROMYSE“ bus pagerinti jaunų perspektyvių socialinių verslininkų, ypač tų, kurių galimybės
ribotos, gebėjimai sėkmingai įsitraukti į socialinio verslumo veiklą. Projektas „PROMYSE“ skirtas:
• remtis geriausiomis patirtimis ir jas plėtoti bei dalintis šalyse partnerėse atrinktų sėkmingai
dirbančių socialinių įmonių veiklos modeliais;
•

vystyti integruotą internetinę priemonę (platformą verslo pažintims megzti ir tobulintis
savarankiškai) ir nuoseklią ES metodologiją jaunimo gebėjimams stiprinti, kuri gyvuos ir
projektui pasibaigus bei išsiskirs kaip geroji patirtis, kurią galimą perduoti kitiems;

•

atkreipti dėmesį į principu „iš apačios į viršų“ tenkinamus būtinus (dažniausiai krizės
sukeltus) poreikius sveikatos priežiūros ir rūpybos paslaugų srityse;

•

gerinti, vertinti ir sertifikuoti jaunimo įgūdžius (socialinius, pagrindinius arba orientuotus į
verslą), kad būtų pašalintas neatitikimas tarp neformaliojo lavinimo ir darbo rinkos
reikalavimų;

•

skatinti socialinį verslumą kaip alternatyvią galimybę siekti savarankiškumo, tuo pačiu
tenkinant būtiniausius socialinius poreikius;

•

skatinti socialinį verslumą kaip alternatyvią galimybę siekti savarankiškumo.

PROMYSE pagrindinė tikslinė grupė:
•

jaunuoliai, turintys išsilavinimą ir / arba profesinės patirties socialinės rūpybos ir
sveikatos priežiūros sektoriuje (ypač darbo neturintys jaunuoliai, tradiciškai patiriantys
socialinę atskirtį dėl savo ekonominės, socialinės ar kitokios padėties arba tautybės ir
pasižymintys talentu / didžiuliu noru vykdyti verslo veiklą);

•

bendruomeninės ir savanorių organizacijos;

•

socialinės rūpybos ir sveikatos priežiūros centrai;

•

socialiniai verslininkai, dirbantys socialinės rūpybos ir sveikatos priežiūros sektoriuje.

5. Kas toliau?
Remdamasis konsorciumo atliktu poreikių analizės rezultatų vertinimu, partneris ISCE & Co kartu su kitais projektu partneriais ir IARS Jaunimo Patariamąja Taryba šiuo metu rengia
mokymų schemą ir analizuoja siūlomus didaktinius modulius, mokymosi rezultatus ir mokymo programos tikslus. Po šio etapo, vadovaujant ISCE & Co, visi partneriai pradės ruošti
gebėjimų stiprinimo mokymo programą. Kursą sudarys teorinė medžiaga, tinkama savarankiškam mokymuisi, papildyta atvejų studijomis, gerąja praktika, klausimais ir užduotimis.
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