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Pristatome antrąjį PROMYSE projekto
naujienlaiškį!

Jaunimo socialinės
antreprenerystės skatinimas
Su džiaugsmu pristatome jums antrąjį
PROMYSE projekto naujienlaiškį!

1. Apie projektą
Europinio projekto „PROMYSE“ tikslas - skatinti socialinį verslumą sveikatos
priežiūros ir socialinės rūpybos sektoriuose kaip alternatyvią galimybę jaunimui
siekti savarankiškumo. Šio tikslo siekiama a) vystant bedarbių jaunuolių, turinčių
reikiamą išsilavinimą ir profesinę patirtį sveikatos priežiūros / socialinės rūpybos
sektoriuose, socialinio verslumo ir verslo įgūdžius bei b) 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. 2-sis partnerių
Briuselyje

susitikimas

2-sis PROMYSE projekto partnerių susitikimas vyko
Briuselyje, 2018 m. gegužės 22-23 dienomis. Partneriai
detaliai aptarė pagrindinius tyrimo, atlikto Lietuvoje,
Jungtinėje Karalystėje, Belgijoje, Graikijoje ir Italijoje
rezultatus. Rezultatai buvo labai naudingi kuriant emokymosi platformos turinį. Taip pat partneriai turėjo
galimybę aptarti e-mokymosi platformos beta versijos
vizualiką. Taip pat buvo aptarti projekto finansiniai ir
komunikaciniai klausimai.

3. Tarptautiniai partnerių mokymai Vilniuje
Trumpalaikiai tarptautiniai projekto dalyvių mokymai vyko
Vilniuje, 2018 m. rugsėjo 3-7 dienomis. Per 5 mokymų
dienas dalyviai turėjo galimybę pasidalinti gerosiomis savo
šalių praktikomis, išbandyti dalį mokymosi platformos
modulių ir gerai susipažinti, pabendrauti ir išmokti naujų
dalykų. Mokymosi procesas vyko pristatant gerąsias
praktikas. Išbandant praktiškai modulius, vykdant užduotis
grupėse, aplankant socialinio verslo įmones Vilniuje ir
diskutuojant. Konkrečiau, mokymų programa apėmė:
socialinių kontaktų kūrimą ir komandos formavimą,
pasidalinimą praktikomis šalyse projekto partnerėse,
mokymosi modulių testavimą, kritinę refleksiją ir analizę.
Dalyviai mokymus apibūdino kaip smagią ir naudingą
patirtį, kuri jiems suteikė žinias ir įgūdžius reikalingus
PROMYSE projekto įgyvendinimui.

PROMYSE projekto gebėjimų stiprinimui skirta mokymosi programa e-mokymosi platformai šiuo metu jau yra parengta. Sekantys projekto partnerių
žingsniai bus: projekto e-mokymosi elektroninės platformos testavimas visose dalyvaujančiose šalyse; platformos tobulinimas ir užbaigimas iki 2018 m.
Spalio mėn. Tuomet jauni žmonės, turintys patirties ar išsilavinimą socialinėje ar sveikatos apsaugos srityse galės pradėti mokytis socialinės
anterprenerystės. Naudodami inovatyvius mokymosi metodus, sužaidybinimą, aukštos kokybės mokymosi medžiagą, dalyviai galės padidinti savo žinių
bagažą ir patobulinti įgūdžius reikalingus kuriant, valdant ir išlaikant socialinio verslo įmonę.
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