
		
SOCIALINIO VERSLO AKSELERATORIUS 

 

Ieško Lietuvą drebinančių idėjų! 

Startuoja jau trečias socialinio verslo akseleratoriaus „Socifaction“ ciklas, kurio 

metu su jaunų socialinių verslininkų ir ekspertų komanda suteiksime žinių, 

praktinių patarimų ir padėsime pamatus Jūsų socialinio verslo idėjoms.  

 

Ši kartą dėmesį skirsime jauniems žmonėms, kurie kiekvieną dieną susiduria 

su socialine atskirtimi, kurių galimybės aktyviai veikti yra apribotos aplinkos, 

infrastruktūros pritaikymo ir aplinkinių žinių stokos. 

 

įkvėpimui - gerosios praktikos 

TRAVELEYES 

PULP FRICTION SMOOTHIE BAR PROJECT 

DANCE SYNDROME 

 

Kviečiame registruotis renginio dalyvius:   

jaunus žmones iš visos Lietuvos  (14 - 30 metų) turinčius negalią ir norinčius 

kurti geresnę aplinką sau ir aplinkiniams, taikyti alternatyvius sprendimus ir 

kurti tvarius socialinius verslus.  

Sėkmingo socialinio verslo pagrindas - gebėjimas gerai suprasti problemą ir 

veiklos naudos gavėjus. Tikime, kad Tu gali atrasti efektyviausią sprendimą ir 

jį paversti į tvaraus verslo idėją. 

 



KAS JŪSŲ LAUKIA? 

Pažintiniai susitikimai 
Susitikimai bus organizuojami vasario mėn.  
 
Susitikimų metu bus pristatoma socialinio verslo koncepcija, galimybės, 
aptariamos jūsų išskiriamos problemos ir galimos verslo idėjos, jei 
užsiregistravai vienas - tikėtina, atrasi socialinio verslo idėjos partnerių 
 
Tarptautiniai intensyvūs socialinio verslumo mokymai/ kūrybinės 
dirbtuvės 
Kovo 15 - 20 dienomis, Vilniuje 
 
Pagrindinės renginio dalys: 
Kūrybinis mąstymas, inovacijų kūrimo metodikos 
Socialinio verslo modelio formavimas  
Pardavimų strategijos 
Santykis su valstybinėmis institucijomis 
Efektyvus verslo idėjų pristatymas 
 
Mentorystė/ Ekspertiniai susitikimai 
Balandžio 1 - Liepos 1 
 
Kiekvienai verslo idėjai, komandai pagal poreikius ir veiklos sritis 
priskiriamas mentorius (verslo, NVO atstovas) su kuriuo yra organizuojami 
individualūs susitikimai 
Ekspertiniai susitikimai skirti gilinti žinias specifinėse srityse, organizuojami 
kartą per mėnesį 
 
Idėjos įgyvendinimas/ Socifaction alumni tinklas 
 
Ekspertinė parama reikalinga socialinio verslo vystymui - bendravimas su 
kitais akseleratoriaus dalyviais, išoriniais ir vidiniais ekspertais, 
akseleratoriaus ekspertiniai renginiai ir alumni susitikimai 
 

	

Pagrindiniai Socifaction tinklo eskpertai: 

	
Fionn Dobbin (Latvija) - vieno pažangiausių socialinio verslo Latvijoje 
„Mammu“ įkurėjas, „Stokcholm school of Economics“ dėstytojas, pasaulinio 
socialinių verslininkų ir socialinio verslo ekspertų tinklo „Grameen creative 
labs“ atstovas. 
 
Andželika Rusteikienė (Lietuva) - socialinio verslo ekspertė, asociacijos 
„Investors' Forum“ komunikacijos ir strateginių projektų vadovė, Gerinorai.lt 
partnerė 
 



Arūnas Survila (Lietuva) - žmogaus teisių ir socialinio verslo ekspertas, 
Nacionalinio socialinės integracijos instituto programų vadovas, Socialinio 
taksi programos kūrėjas. NVO Avilio ir Inovatorių slėnio direktorius. 
 
Phil Tulba (UK) - socialinio verslo konsultantas, vieno didžiausių Europoje 
BMX, riedlenčių ir dviračių parko, socialinio verslo, direktorius. 

 
registracija 
 
Visos su renginiu susijusios ekspertinės, susitikimų, kelionės, apgyvendinimo 
ir maitinimo išlaidos bus padengtos renginio organizatorių. 
 
Registruotis kviečiame organizacijų atstovus, jaunų žmonių komandas ar kaip 
pavienius būsimus socialinio verslo kūrėjus. 
 
Norinčius dalyvauti kviečiame iki vasario 4 dienos susisiekti su Monika 
Stankevičiūte. 
 
 

Kontaktai: 
El. p. monika.stankeviciute@zmogui.lt 
Tel. 867386642 
 
organizatoriai 
 

		 			 							 	
	
	
programą finansuoja 
 

 
 

 
Socifaction - tarptautinis socialinio verslo akseleratorius prasidėjo 2015 metų 
pradžioje, Lietuvoje ir Latvijoje. Veiklose jau dalyvavo 38 jaunų žmonių 
komandos, kurios šiai dienai sėkmingai vysto savo socialinių verslų idėjas. 
Daugiau informacijos apie programą galima rasti adresu socifaction.com 
 
Daugiau informacijos apie socialinį verslą Lietuvoje galite rasti adresu 
socialinisverslas.lt 


