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Veiklos organizuotos dviem 
etapais. Vieną etapą sudarė mo-
tyvacinis renginys „Verslo pusry-
čiai“, neformaliojo švietimo mo-
kymai profesiniams įgūdžiams 
įgyti „Verslo pietūs“, po jų daly-
viams skirtos 3 val. individualių 
konsultacijų, neformaliojo švie-
timo mokymai praktiniams įgū-
džiams įgyti „Verslo vakarienė“, 
edukacijos ir praktika organi-
zacijose, baigiamasis renginys 
„Verslo skonis“. Po kiekvieno 
etapo penki dalyviai rinkosi sa-
vanorystę Utenos įmonėse ir or-
ganizacijose.

Projekto įgyvendinimo pra-
džioje Utenos kolegijoje įkurta 

„Verslo degustacija“ dalyviams: žinios, praktika, 
savanorystės patirtis, naujos pažintys bei darbo vietos 

Šią vasarą baigtas Utenos kolegijos projekto „Verslo 
degustacija“ veiklų įgyvendinimas, kuris tęsėsi 2018–
2020 m. Projektu siekta didinti bedarbių ir ekonomiškai 
neaktyvių darbingų jaunų asmenų galimybes įsitvirtinti 
darbo rinkoje ugdant verslumo įgūdžius ir pasirenkant 
užimtumui didinti skirtas iniciatyvas. Viso projekto metu 
įvairiose veiklose dalyvavo užimtumo tarnybos dalyviai, 
studentai ir vaikus auginančios mamos. 

moderni profesinių ir praktinių 
įgūdžių įgijimo erdvė. Joje tiks-
linės grupės dalyviams vyko di-
džioji veiklų dalis: savęs paži-
nimo ir verslumo mokymai, IT 
įgūdžių tobulinimas, supažindini-
mas su sveika gyvensena, indivi-
dualios konsultacijos. Praktinės 
veiklos bei edukacijos organi-
zuotos Utenos miesto įstaigose: 
sporto klube „RL Gym“, tradicinių 
amatų centre „Svirnas“, VšĮ „Taip 
kitaip“ „Pokšt“ erdvėje. 10 daly-
vių savanorystės įgūdžius tobu-
lino Utenos rajono gyvūnų mylė-
tojų draugijoje, Krašto apsaugos 
savanorių tarnyboje, Neforma-
laus ugdymo centre, Maltos or-

dino pagalbos tarnyboje. Iš viso 
projekto veiklose dalyvavo be-
veik 80 jaunuolių.

Dalyvė Judita Ščiukienė džiau-
gėsi, kad turėjo progą sudalyvauti 
mokymuose, kuriuos rekomenda-
vo Užimtumo tarnybos konsultan-
tė. Judita teigė: „Mokymų prane-
šėjai įkvėpė pasitikėti savimi ir 
siekti tikslų. Kol buvo sustabdyti 
mokymai karantino metu, pavyko 
susirasti darbą, į kurį anksčiau dėl 
pasitikėjimo savimi stygiaus tikrai 
nebūčiau pretendavusi. Taip pat 
sutikau daug bendraminčių, su 
kuriais buvo smagu pabendrauti 
mokymų pertraukėlių metu.“

Mokymų dalyvis Paulius Ma-
laiška į šį projektą pateko, kai 
kovo mėnesį neteko darbo. Pau-
lius apibendrindamas savo daly-
vavimą teigė: „Pats projektas la-
bai patiko, nes teko pažinti daug 
naujų žmonių. Mokymai buvo 
naudingi: daugiau sužinojau apie 
sveiką mitybą, iš naujo susipaži-
nau su  socialinio tinklo „Face-

book“ galimybėmis, puslapio kū-
rimu, interneto puslapių dizaino 
taisyklių etika, spalvų kontras-
tais, produkto pateikimu vartoto-
jui. Likusioje šio projekto dalyje 
daugiau kalbėjome apie asme-
nines žmogaus savybes, savęs 
pažinimą bei teigiamą vertini-
mą, siekiant pilnaverčio gyveni-
mo ir savo tikslų. Apie patį pro-
jektą galiu atsiliepti tik teigiamai, 
antrąkart vėl dalyvaučiau.“

Projekto vadovė Vaida Stepo-
nėnienė pastebėjo, kad projek-
to rezultatai pranoko lūkesčius. 
„Džiugu, kad didžioji dalyvių da-
lis, dar nebaigusi dalyvauti pro-
jekte, jau įsidarbino. Keli daly-
viai patys susikūrė sau darbo 
vietas, kiti pradėjo studijuoti. 
Nustebino, kad kai kurie daly-
viai, jau įsidarbinę, panoro tęs-
ti veiklas ir dalyvauti mokymuo-
se bei edukacijose. Visi dalyviai 
labai gerai įvertino Utenos ko-
legijos Verslo ir technologijų fa-
kulteto lektoriaus Sauliaus Kro-
malco mokymus ir individualias 
konsultacijas, kitus mokymus ir 
praktikas bei kolegijos partnerio 
Neformalaus ugdymo centro or-
ganizuotą savanorišką veiklą“, – 
teigė vadovė Vaida.

Projektas parengtas ir įgy-
vendintas atsižvelgiant į Utenos 
miesto veiklos grupės 2016–2022 
m. vietos plėtros strategiją, kuria 
siekiama pagerinti vietines įsidar-
binimo galimybes ir didinti ben-
druomenių socialinę integraciją. 

Projektas finansuojamas Eu-
ropos socialinio fondo ir Lietu-
vos Respublikos valstybės biu-
džeto lėšomis. Projekto trukmė 
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Su dalyviais dirba lektorius Saulius Kromalcas

Praktinė veikla tradicinių amatų centre

Pabaigus mokymus su projekto vadove Vaida Steponėniene


