
    

 

NVO FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO SOCIALINĖS 

VEIKLOS SRITYSE MOKYMAI 

 

 

Atstovaujate bendruomenę, asociaciją ar kitą nevyriausybinę organizaciją? Siekiate, kad jūsų 

organizacija taptų finansiškai nepriklausoma? Europos Sąjungos finansuojamų projektų vis 

mažėja ir toliau mažės, todėl kviečiame į nemokamus mokymus, kuriuose: 

MOKYMŲ 

TIKSLAI: 
 bus supažindinama su NVO sektoriaus organizacijų finansinio 

savarankiškumo galimybėmis; 

 išanalizuotos organizacijų esamos ir galimos socialinės veiklos; 

 NVO sektoriaus atstovai supažindinami su socialinio verslumo 

principais; 

 siekiama stiprinti bendruomenių partnerystę su kitomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos savivaldos institucijomis 

vykdant socialines veiklas vietos gyventojams; 

 skatinama organizacijų narius savo veikloje ugdyti gerąją socialinio 

verslumo patirtį, vykdant socialines veiklas; 

 diskutuojant įvardinamos galimos socialinio verslo idėjos socialinių 

veiklų vykdymo srityje konkrečiose organizacijose; 

 pateikiami ir išanalizuojami socialinių veiklų vykdymo, NVO 

sektoriaus verslumo pavyzdžiai. 

KVIEČIAME: Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų atstovus iš Lazdijų, 

Druskininkų, Varėnos, Pasvalio, Kupiškio, Anykščių, Panevėžio rajonų. 

MOKYMAI VYKS: 

 

 

2016 11 29 PASVALYS 

2016 11 30 PANEVĖŽYS 

2016 12 01 KUPIŠKIS 

2016 12 02 ANYKŠČIAI 

2016 12 05 LAZDIJAI 

2016 12 07 DRUSKININKAI 

2016 12 08 VARĖNA 

REGISTRACIJA: Norintys dalyvauti mokymuose prašome registruotis užpildant anketą 

internete (SPAUSTI ČIA) arba el. paštu info@konsultusmokymai.lt 

Konkreti mokymų vieta bus patikslinta užsiregistravusiems dalyviams. Mokymai, kavos pertraukėlės 

ir pietūs nemokami. Dalyviams išduodami pažymėjimai. 

Papildoma informacija el. paštu info@konsultusmokymai.lt arba telefonu 8 647 39 535. 

Mokymai organizuojami LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu. 

Mokymus vykdo VšĮ „Konsultus mokymai“. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdchgds62e7XOaubnkGTk04EvlPxGR4El8p2bQfJ3dibIXeLg/viewform
mailto:info@konsultusmokymai.lt
mailto:info@konsultusmokymai.lt


    

 

MOKYMŲ „NVO KOMPETENCIJŲ FINANSINIO SAVARANKIŠKUMO 

SOCIALINĖS VEIKLOS SRITYSE UGDYMAS“  

PROGRAMA 

Mokymų trukmė 8 akademinės valandos (vienos dienos mokymai) 

8.30 – 9.00 Registracija 

9.00 – 10.30 I mokymų sesija 

Susipažinimas. Prisistatymas, seminaro tikslai, darbotvarkė, lūkesčiai. 

NVO sektoriaus teikiamos socialinės paslaugos: esama situacija. 

Šiandieninė socialinių paslaugų teikiamų nevyriausybinių ir bendruomeninių 

organizacijų situacija, bendradarbiavimas su vietos valdžios institucijomis 

teikiančiomis socialines paslaugas ir koordinuojančiomis tokių paslaugų 

teikimą savivaldos lygmenyje. 

 

10.30 – 10.45 Kavos pertrauka 

10.45 – 12.15 II mokymų sesija 

NVO sektoriaus teikiamos socialinės paslaugos: galimybės. 

Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimo 

galimybes su kitomis organizacijomis, verslo sektoriaus įmonėmis, vietos 

savivaldos institucijomis, bendradarbiavimo principai. 

 

12.15 – 13.00 Pietūs 

13.00 – 14.30 III mokymų sesija 

Nevyriausybinės organizacijos finansinis savarankiškumas. Finansinio 

savarankiškumo nauda, principai. Organizacijos pajamų šaltiniai, jų 

planavimas. Socialinio verslumo pavyzdžiai. 

 

14.30 - 15.00 Kavos pertrauka 

15.00 – 16.30 IV mokymų sesija 

Socialinio verslumo iniciatyvų įgyvendinimas. Konkrečių socialinių 

verslumo idėjų kūrimas ir vystymas. Reikiamų atlikti veiksmų įvardijimas 

kiekvienai organizacijai. Tęstinumo užtikrinimas. 

Seminaro apibendrinimas.  

 


