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Įvadas
Verslumo plėtra yra svarbus reikalavimas siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio
augimo tikslo, nustatyto strategijoje „Europa 2020“.
Verslo pradžia tebėra nelengvas uždavinys ir tikrai reikia tikslinės paramos labiau
socialiai pažeidžiamiems žmonėms.
Nepaisant tikslinių grupių asmenims teikiamų palaikymo paslaugų ir teikiamų verslo
paramos paslaugų įvairovės, trūksta tokių nepalankioje padėtyje esančių asmenų
paramos paslaugų.
Programos "Erasmus+" strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje projektu
"ACCESS ENTERPRISE" siekiama parengti strategijas valstybėse narėse , siekiant remti
marginalizuotas grupes, kad jos galėtų pasinaudoti verslo ir savarankiško darbo
galimybėmis, ir padėti suaugusiųjų švietėjams ir verslo paramos specialistams ugdyti
naujus ir esamus įgūdžius ir visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.
Projektą ACCESS ENTERPRISE koordinuoja Merseyside Expanding Horizons, Jungtinė
Karalystė – UK su projekto partneriais iš Ispanijos (Formacion para el disarrollo e
insercion, sociedad limitada), Portugalija (Aproximar-cooperativa de solidariedade
social), Lietuva (SIF -Socialiniu Inovacijų Fondas), Graikija (Atėnų mokymosi visą
gyvenimą institutas Eastiki mi kerdoskopiki etairia) ir Rumunija (Centru Pentru
Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia).
Projekto rezultatai yra šie trys intelektiniai produktai (IO):

IO1 ‘State of Art" apžvalga dėl paramos verslui marginalizuotoms grupėms.

IO2 Mokymo moduliai ir ištekliai verslo patarėjams / treneriams,
dirbantiems su marginalizuotų grupių žmonėmis.

IO3 Poveikio ir vertinimo, padėties analizės ir tvarumo ataskaita.
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Tikslinės projekto grupės:
Žmonės, kurie yra nepalankioje padėtyje dėl lyties, negalios, rasės, etninės
kilmės, religijos.
Asmenys, kurie yra išstumti iš darbo rinkos.
Profesionalai: instruktoriai ir įmonių dėstytojai, palaikantys pirmiau
minėtas grupes.
Ši ES ataskaita yra IO1 rezultato, parengto nuo 2018 m. lapkričio mėn. Iki 2019 m.

Peržiūros tikslai buvo:
Nustatyti esamą paramą verslo startuoliams šalyse partnerėse, kad būtų suprastas
papildomas mokymas, parama ir informacija, reikalinga patarėjams, kad jie galėtų
geriau paremti marginalizuotų grupių žmones;
Suprasti kliūtis, su kuriomis susiduria atskirtų grupių žmonės, norėdami naudotis
pagrindinėmis verslo startuolių ir verslumo paramos paslaugomis;
Įvertinti paramos rūšį ir įgyvendinimo būdus, kurie suteiktų galių marginalizuotų
grupių žmonėms, suteiktų jiems sąlygas ir juos remtų, kad jie galėtų plėtoti verslo
idėjas ir savarankiško darbo galimybes.
Kiekvienoje iš šalių partnerių buvo įvykdytos šešios veiklos:
1 veikla. Dabartinės paramos ir spragų verslininkams iš atskirtų grupių įvertinimas;
2 veikla – Geriausios praktikos pavyzdžių, susijusių su parama verslui, verslininkų
švietimu ir susijusiomis priemonėmis, identifikavimas;
3 veikla – Atlikti dabartinius marginalizuotų grupių verslininkų demografinius
tyrimus;
4 veikla – Atlikti dokumentų tyrimus ir duomenų analizę vietos augimo sektoriuose;
5 veikla - Konsultacijos su verslo patarėjais ir verslo politikos formuotojais apie galimą
verslumo naudą;
6 veikla - Konsultavimasis su marginalizuotų grupių žmonėmis apie jų poreikius ir
galimybes pradėti verslą.
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Pirmiau minėtos veiklos rezultatai informuos mokymo modulius, kurie bus parengti ir
išbandyti IO2 – “Mokymo moduliai ir ištekliai verslo patarėjams ir (arba) treneriams,
dirbantiems su marginalizuotų grupių žmonėmis.”
Šią Europos mokslinių tyrimų ataskaitą sudaro dvi dalys: visų pirma, verslumo ir
marginalizuotų grupių verslininkų apžvalga nacionaliniame kontekste (1 skyrius – A1,
A2, A3 ir A4 veikla) antroji dalis – konsultacijų tyrimų, pagrįstų pusiau struktūriniais
pokalbiais su verslo konsultantais ir marginalizuotų grupių žmonėmis, rezultatai (2
skyrius – A5 ir A6 veikla).
Metodologija
Buvo naudojamos šios metodikos:
Dokumentų tyrimas ir duomenų analizė remiasi internetiniais moksliniais
tyrimais. Tai apima duomenų rinkimą iš esamų išteklių; ypač statistinę
informaciją, mokslinių tyrimų ataskaitas ir kitus viešuosius dokumentus (A1,
A2, A3 veikla).
Reikiamai informacijai gauti buvo naudojami pirminiai, antriniai ir tretinio tyrimo
metodai (4 veikla):
Pirminiai tyrimai - duomenys, surinkti tiesiogiai iš tyrimo objekto / srities, iš pirmų
rankų informacija;
Antriniai tyrimai – duomenys, surinkti iš kitų žmonių paskelbtų dokumentų ar atliktų
tyrimų;
Tretinis tyrimas – pirminių ir antrinių šaltinių konsolidavimas.
Informacijai rinkti partneriai naudojo „Excel" skaičiuoklės šabloną.
Lauko tyrimai – surinkta pirminė informacija naudojant interviu ir
klausimynais, skirtais verslo patarėjams ir marginalizuotų grupių žmonėms,
dalyvaujantiems projekte.
Tikslinės grupės tyrimai – interviu tarp nedidelių grupių, atlikti kompetetingo
moderatoriaus:


sužinoti verslo konsultantų/instruktorių nuomonę apie naudą verslumo, kaip
kelio marginalizuotoms grupėms patekti į darbo rinką, ir geriau suprasti
problemas, su kuriomis jie susiduria, ir bandyti rasti būdų, kaip reaguoti į šias
problemas (5 veikla);



suprasti apie kliūtis, paramą, kurią žmonės iš marginalizuotų grupių mato kuriant
verslą ir siekiant savarankiško darbo (6 veikla).
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1 SKYRIUS. DOKUMENTŲ TYRIMŲ SANTRAUKA
1 veikla. Esama parama ir verslininkų aprūpinimo spragos
Šie moksliniai tyrimai buvo atliekami nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis,
nustatant easama paramą verslumui visose šalyse partnerėse, daugiausia dėmesio
skiriant: tinkamumui, trukmei ir turiniui.
Toliau pateikiama tyrimo rezultatų santrauka:

Nacionalinis lygmuo
Teikiama
parama:

Teikia: Asociacijos, departamentai, fondai, kitos organizacijos, taip pat
ministerijos ir European socialinio ir verslumo skatinimo fondo
vadovaujančiosios institucijos.

Tinkamumas: Specialios programos, skirtos moterims, jauniems bedarbiams,
žmonėms su negalia; įvairios programos fiziniams asmenims,
dirbantiems pagal verslo liudijimą arba savarankiškai dirbantiems
asmenims, ir žmonėms, ketinantiems kurti verslą. Europos
finansuojamos programos - prioritetai marginalinei grupei. Specialios
programos migrantams (tik JK ir Ispanija)
Trukmė:

Dažniausiai 12 mėnesių. Europos Komisijos finansavimas trunka 36
mėnesius.

Turinys:

Bendra partnerių veikla: paskolos, finansinė parama, įranga,
mokymas, vyriausybės paskatos, verslo planavimas, kuravimas /
instruktavimas - visos programos priklausomos.
Graikija - Bedarbiai, gaunantys išmokas, privalo dalyvauti verslumo
seminaruose (Graikija)
Lietuva - nemokamos paramos paketas paramos gavėjams, apimantis
nemokamus mokymus, patarimus ir papildomą finansinę paramą.
Asmenų grupės, susiduriančios su sunkumais darbo rinkoje, gali gauti
didesnę darbo sąnaudų kompensaciją.
1. Dabartinių nuostatų verslininkams nacionaliniu lygmeniu santrauka
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Regioninis lygmuo
Teikiama
parama:

Apskričių, savivaldybių, institutų, universitetų, ne pelno organizacijų,
regioninių verslumo centrų turimos paramos programos ir lėšos.

Tinkamumas: Ilgalaikiai bedarbiai, moterys, neįgalieji, jaunimas (įskaitant NEET
jaunuolius), migrantai ir (arba) pabėgėliai (Jungtinė Karalystė,
Ispanija), psichikos sveikatos problemų turintys žmonės.
Trukmė:

1-3 metai

Turinys:

Paskolos (JK), Finansinė parama, Įranga, Mokymas, regioniniu lygiu
administruojamos vyriausybės paskatos, Verslo planavimas,
kuravimas / instruktavimas, verslo plėtra: naujų darbo vietų
įrengimas, IT įvedimas, mugės, konsultavimas, licencijavimas,
valdymas, paraiškų kompensavimas
2. Dabartinių nuostatų verslininkams regioniniu lygmeniu santrauka.

Vietinis lygis
Teikiama
parama:

Miesto savivaldybės, apskričių įdarbinimo agentūros, verslininkų
agentūros, įmonių centrass.
Graikijos darbo, socialinės apsaugos ir gerovės ministerija

Tinkamumas: Ilgalaikiai bedarbiai, Jaunimas (įskaitant NEET), Neįgalieji, Moterys,
Migrantai (JK, ES), Žmonės, turintys psichinės sveikatos problemų,
Žmonės iš marginalizuotos grupės (RO)
Trukmė:

Nuolatinis, Lankstus palaikymas

Turinys:

Paskolos (JK, GR), Finansinė parama, Įranga, Mokymas, Vyriausybės
paskatos, Verslo planavimas, Kuravimas / Instruktavimas.
Verslo
plėtros
sąlygos:
konsultavimas,
valdymas,paraiškų kompensavimas.

licencijavimas,

3. Dabartinių nuostatų verslininkams vietos lygmeniu santrauka.

Analizė parodė, kad yra verslumo programos visose šalyse, ypatingą dėmesį skiriant
marginalizuotoms grupėms, su specialiomis programomis migrantams, ypač Jungtinėje
Karalystėje ir Ispanijoje. Jungtinėje Karalystėje ir Portugalijoje parama yra nemokama
marginalizuotiems asmenims.
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2 veikla. Geriausios praktikos pavyzdžiai apie paramą verslui,
verslininkų švietimą ir susijusias priemones
Visi projekto partneriai kiekvienoje šalyje atliko SSGG - "Stipriųjų / silpnųjų pusių /
galimybių / grėsmių" (SWOT) analizę apie esamas programas, siekiant ištirti ir surinkti
penkis geriausios verslumo paramos praktikos pavyzdžius iš kiekvienos šalies partnerės.

1 virtualus kursas
3 verslo planavimo šablonai
1 paramos teikimas įmonei
Šio tyrimo rezultatai tiesiogiai informavo apie IO2 plėtrą.
Visose verslumo paramos schemose parama teikiama taip::
Rinkos tinklai ir jungtys

Bendruomenės
dalyvavimas

Mokymas

Valdymo
parama

Tinklai

Parama

Finansinės
konsultacijos

Gebėjimų stiprinimas

Paramos
sritys

Galimyė
naudotis
kapitalu

Paramos
priemonės

Mentorystės
paslaugos.

Partneriai nustatė verslininkams teikiamas paslaugas, konkrečiai skirtas tiems, kurie turi
žemo lygio verslumo įgūdžių (RO), studentams iš universiteto (ES) ir jaunimui (LT).
Portugalijos mokymo programa ypač rėmė imigrantų verslumą. Graikijos verslumo
mokymo programose daugiausia dėmesio skirta socialinei ekonomikai, ekologiškai
ekonomikai, turizmo sektoriui ir IRT sektoriui. Jungtinėje Karalystėje yra įvairių paramos
paslaugų verslininkams iš įvairių socialiai remtinų grupių, įskaitant paramą asmeniškai
ir grupei. Verslumas skatinamas kaip perspektyvus ilgalaikio nedarbo sprendimas.
Tačiau, nepaisant visų pirmiau minėtų pavyzdžių, yra atotrūkis tarp paramos, teikiamos
marginalizuotų grupių žmonėms, siekiant padėti jiems pradėti ir plėsti savo verslą.
Panašu, kad pagrindinė problema yra programų pritaikymas pažeidžiamoms
grupėms ir skirtingų paramos rūšių diferencijavimas pagal tą pačią schemą.
Marginalizuotoms grupėms teikiama parama turėtų būti struktūrizuota, prieinama,
orientuota į asmenį ir holistinė. Informuotumas apie aprūpinimą taip pat yra pagrindinis
klausimas žmonėms iš marginalizuotų grupių.
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3 veikla. Dokumentų tyrimai, pagrįsti dabartinės marginalizuotų grupių
verslininkų demografijos tyrimais.
Šiuo tyrimo tikslas buvo suprasti verslininkų demografiją pagal amžiaus, rasės, lyties,
negalios, kultūrinės tapatybės ir seksualinės orientacijos kategorijas.
Tyrimas rodo, kad įmonių skaičius padidėjo Graikijoje, Lietuvoje, Portugalijoje,
Rumunijoje: jų žmonės vis labiau užsiima naujų įmonių steigimu ir valdymu. Verslumas
vyrauja Didžiojoje Britanijoje, o pradedančiųjų verslą ženkliai auga. Verslumo santykis
Ispanijoje apskritai yra labai žemas.

Jungtinė
Karalystė

Ispanija

Portugalija

Lietuva

1 518 000

46 570 000

10 291 027

2 808 901

70 %

44 %

39 %

30 %

56 %

(2017 m. šalyje buvo
proc. gyventojų)

22.4 %

26.6 %

Neįgalūs verslininkai
(%)

17.78 %

Bendras gyventojų
skaičius
Verslininkės moterys
(% gyventojų)
Vyrai verslininkai
(% gyventojų)

Graikija

Rumunija

10 816 286

19.591 668

35 %

51 %

37 %

61 %

65 %

49 %

63 %

23.3 %

29.6 %

34.8 %

35.7 %

6.18 %

10 %

9.5 %

5.8 %

98

76

90

29

Socialinė įtrauktis

MVĮ skaičius 1000
gyventojų
nefinansinio verslo
sektoriuje 2017 m.1

40

67

(ES 28–57)
4 lentelė. Pagrindinė marginalizuotų grupių verslininkų demografija.

1

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a435b6ed-e888-11e8-b690-01aa75ed71a1
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Lytis
Vyrų ir moterų verslumo procentinė dalis nerodo didelių skirtumų. Kaip parodyta
aukščiau pateiktoje lentelėje (Error! Reference source not found.), versle paprastai
labiau vyrauja vyrai nei moterys partnerių šalyse , išskyrus Jungtinę Karalystę.
Įmonių skaičius
MVĮ skaičius 1000 gyventojų nefinansinio verslo sektoriuje 2017 m. buvo didesnis nei ES,
išskyrus Jungtinę Karalystę ir Rumuniją. Tačiau 2įmonių skaičius didėja visose partnerių
šalyse. Verslininkų skaičius yra didžiausias nuo 18 iki 30 iki 30- 49 metų amžiaus visose
salyse, isskyrus Jungtinę Karalystę (informacijos nera).
Verslininkų skaičius
Rumunijoje jaunų verslininkų skaičius sumažėjo, kaip pranešama, per pastaruosius
metus dėl didesnio apmokestinimo. (RO). Informacijos apie marginalizuotas verslininkų
grupes Rumunijoje ir Portugalijoje nėra. Ispanijos verslininkų santykis apskritai yra labai
mažas.
Nėra informacijos apie tai, kiek verslininkų siekia paramos pradėti savo verslą
Portugalijoje. 84% Ispanijos žmonių ir 50% rumunų siekia paramos pradėti savo verslą.
Didelė dalis mažųjų įmonių (27 %) Jungtinėje Karalystėje ieško patarimo internetiniuose
šaltiniuose. Vienas iš trijų lietuvių norėtų patys kurti verslą, o 48% teigė, kad norėtų, kad
jų vaikai tęstų verslininko karjerą.

2

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a435b6ed-e888-11e8-b690-01aa75ed71a1
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4 veikla. Vietos augimo sektorių analizė
Šia veikla siekta nustatyti vietos ekonomikos augimo zonas kiekvienoje partnerių
teritorijoje.
Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad visose šalyse partnerėse yra informacijos apie
ekonomikos augimo zonas: daug duomenų šaltinių ir veiksminga informacija apie
socialinį, aplinkosauginį, teritorinį ir ekonominį poveikį.
Tarp šaltinių partnerių šalyse buvo nustatyta, kad:
Šalių statistikos portalai teikia nacionalinius, regioninius ir (arba) vietos
statistinius duomenis, visų pirma apie aplinkos apsaugą ir energetiką,
geografinius duomenis, gyventojus ir socialinę statistiką, mokslą ir
technologijas, ekonomiką ir finansus, verslo statistiką, žemės ūkį,
medžioklę, miškininkystę ir žvejybą.
Nacionaliniuose ir vietiniuose įmonių portaluose pateikiama išsami
nacionalinių ir vietos augimo sektorių analizė: informacija apie pagrindines
pramonės šakas, skirtingus sektorius, aukščiausias įmones pagal sektorius,
rinkos tendencijas, įvairias su verslumu susijusias temas, taip pat teikiamos
nemokamos konsultacijos pasaulinėmis įmonėmis, suinteresuotomis verslu;
Mokslinių tyrimų portalai (pvz., fondai, ekonominė apžvalga) skatina
mokslinius tyrimus apie dabartinių šalies ekonomikos ir jos sektorių
problemas ir perspektyvas.
Kiti leidiniai (pvz., "Ekonomikos naujienos", verslo vadovai ir kt.) teikia
informaciją apie ekonomines įžvalgas, verslo tendencijas, sėkmės istorijas,
augimo sektorius.
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2 SKYRIUS. KONSULTACINIS TYRIMAS
Šiame skyriuje apibendrinama situacija apie paramą verslumui marginalizuotoms
grupėms šalyse partnerėse. Ji apima konsultacijas su verslo konsultantais ir įmonių
politikos formuotojais dėl galimos verslumo naudos ir konsultacijas su marginalizuotų
grupių žmonėmis apie tai, kaip jie mato savo poreikius ir galimybes pradėti verslą.

5 veikla. Konsultacijos su verslo patarėjais ir įmonių politikos
formuotojais
Šių diskusijų ir (arba) konsultacijų tikslas buvo:
Nustatyti dalyvių (verslo patarėjų, esamų verslininkų, instruktorių, mentorių)
požiūrį apie verslumo, kaip kelio marginalizuotoms grupėms patekti į darbo
rinką, naudą,
Giliau suprasti problemas, su kuriomis susiduria marginalizuotos grupės, ir
identifikuoti potencialius prendimus.
Teikti informaciją apie tai, kokią paramą žmonės gauna ir kokią paramą jie galėtų
gauti, taip pat nustatyti paramą, kurią jie turėtų suteikti žmonėms iš
marginalizuotų grupių.
Kiekvienas partneris savo šalyse organizavo po vieną tikslinę grupę, kurioje būtų ne
mažiau kaip penki dalyviai (verslo patarėjai, esami verslininkai, instruktoriai, mentoriai),
taip pat penkių dalyvių grupę pusiau struktūrizuotiems interviu. Pokalbiai vyko tiesiogiai
arba telefonu.
Visi dalyviai turėjo ankstesnės darbo su projekto tikslinėmis grupėmis patirties ir
turėjo aiškų supratimą apie verslumą bei jo naudą.
Verslo pradžia yra ilgas procesas, apimantis specifinius įgūdžius ir žinias. Verslininkams
reikia aistros, motyvacijos ir noro rizikuoti. Nepriklausomybės troškimas ir stiprus
iniciatyvumo jausmas, lyderystė, kritinis ir kūrybinis mąstymas, stiprūs bendravimo
įgūdžiai ir emocinis intelektas yra sėkmingo verslininko bruožai.
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Yra keletas kliūčių, trukdančių pradėti ir vykdyti verslą arba net neleidžia to padaryti.
Marginalizuotų grupių žmonės visų pirma suvokia daug kliūčių, pavyzdžiui,
patirties trūkumą, tinkamas žinias, finansavimą, kalbos barjerus ir diskriminaciją,
taip pat nesėkmės baimę.
Atsižvelgiant į šias problemas ir kliūtis, tampa aišku, kad marginalizuotų grupių
žmonės turi specifinius ir didėjančius mokymo ir konsultavimo paramos
poreikius.
Graikijos partneriai nustatė, kad sėkmingos paramos verslumui programos
sudedamosios dalys turėtų išlikti vienodos nepriklausomai nuo socialinės grupės.
Buvo manoma, kad toliau nurodyti
marginalizuotas grupes:

papildomi elementai yra svarbūs remiant

Draugiškos mokymosi
aplinkos kūrimas

Tvirtas etinis aspektas, siekiant
sąžiningai patarti dėl asmens
verslo idėjos perspektyvumo

Nauji ir inovatyvūs
mokymo metodai,
tinkami grupei

Instruktavimas specialiai padidinti
verslininko savigarbą
ir padėti jiems
nustatyti tikslus

Bendradarbiavimas su
marginalizuotų grupių paslaugų
teikėjais, kad jiems būtų suteikta
visa jiems reikalinga parama
(kalbų kursai, IRT įgūdžiai,
minkštieji, apskaitos įgūdžiai)

Sėkmės istorijos iš
kitų marginalizuotų
grupių, kaip būdas
motyvuoti ir įkvėpti
juos verslumui

Verslo patarėjo ir
mentorių
tarpkultūrinis ir
daugiakultūrinis
įgūdis

Platesnė praktinė parama
(pvz., būstas, konsultacijos dėl
išmokų.)
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6 veikla. Konsultacijos su marginalizuotų grupių žmonėmis
Šios veiklos tikslas buvo geriau suprasti kliūtis, kurias žmonės iš marginalizuotų
grupių mato patys plėtodami verslą ir suprasti kliūtis, su kuriomis jie susiduria, kad
galėtų pasinaudoti pagrindinėmis darbo rinkos galimybėmis, ir galiausiai apie paramos
rūšį, kuri suteiktų joms galių, leistų ir remtų jų galimybes plėtoti verslo ir savarankiško
darbo galimybes.
Kiekvienas partneris savo šalyse organizavo 3 tikslines grupes, kuriose dalyvavo apie 15
dalyvių – marginalizuotų grupių žmonės. 90 dalyvių iš viso išreiškė savo nuomonę
pirmiau minėtomis temomis.
Pagrindinės apklaustų verslininkų iš marginalizuotų grupių charakteristikos yra:

20

marginalizuotos
grupės
dalyvių: migrantai, moterys,
NEET
jaunuoliai,
psichikos
sveikatos problemų turintys
jaunuoliai (JK)

15

marginalizuotos
grupės
dalyvių: migrantai, moterys ir NEET
(Ispanija)

6

bedarbiai ir 7 romų tautybės
moterys tarp 28 ir 58 metų
(Portugalija)

10

dalyvių: migrantai (5 romų
tautybės dalyviai)

10

moterų 18–35 metų amžiaus
grupėje – 6 moterys 55 metų ir
vyresnių
amžiaus
grupėje
(Lietuva)

9 žmonės su negalia,
6 bedarbiai (Rumunija)

Pagrindinės motyvacijos pradėti verslą buvo: turėti daugiau darbo stabilumo, noro
samdyti / padėti kitiems žmonėms. Papildomos motyvacijos buvo: užsidirbti pinigų,
išreikšti save, taip pat realizuoti hobį, būti nepriklausomiems, kurti ateitį savo gyvenime,
kažką kurti, pasiekti tikslą, tikėti, kad verslas klestės, ir potencialiai bus kažkas, kas liks
vaikams. Be to, verslumas yra neatidėliotinas jų užimtumo ir pajamų poreikio
sprendimas nereikalaujant formalios kvalifikacijos (mokyklinio laipsnio ir t.t.), kaip
reikalaujama apmokamame darbe.
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Dalyviai atkreipė dėmesį į tai, kad technologinis mokymas apskaitos, rinkodaros ir teisės
aktų srityse yra būtinas. Be to, jiems reikia mokymų ir žinių apie tai, kaip parengti
verslo planą nuo pradžios iki pabaigos; IRT (ypač "Microsoft Office" programos),
interneto ir socialinių tinklų naudojimas. Be to, reikia paramos, kad būtų galima
suprasti, kaip laikomasi mokesčių ir nacionalinio draudimo reikalavimų. Galiausiai,
galimybė gauti nuolatinę paramą, kai verslas bus pradėtas, laikoma gyvybiškai
svarbia.
Dalyviai turėjo aiškią idėją pradėti savo verslą: steigti slaugos namus, vaikų darželius,
privačius vaikų namus, senelių namus, sporto klubą, nekilnojamąjį turtą, maitinimo
įmones, fotografiją, paramą vaikams su negalia, įskaitant gyvenamuosius atokvėpius ir
alternatyvias terapijas.
Tačiau marginalizuoti žmonės susiduria su daugybe kliūčių įgyvendint šias idėjas,
kurių pagrindinės yra:
Nuo ko pradėti, ypač aktualu teisiniai klausimai;
Nesėkmės baimė, pvz. nepasitikėjimas savimi ir įsitikinimas, kad verslas gali
būti skirtingas, kilti psichologinės kliūtys;
Žinių stoka;
Paslaugų insrtruktoriaus ar finansų / verslo patarėjo trūkumas;
Finansinės kliūtys ir teisės aktai kaip finansavimo trūkumas, labai dideli
mokesčiai;
Sunku užtikrinti finansavimą ir paskolas;
Maži siekiai ir menkas pasitikėjimas savimi;
Jaučiant, kad nebuvo tikimasi, kad jiems pasiseks.
Portugalijos tikslinės grupės dalyviai nustatė skirtingus iššūkius:
 Vaikų priežiūros pareigų vertinimas gali turėti įtakos verslo kūrimui, išskyrus
atvejus, kai yra vaikų darželis ar panašios patalpos, kuriose veikia įmonė.
 Buvimas vietoje, kurioje nėra pakankamai išteklių ir per daug izoliuota, gali būti
kliūtis kuriant verslą, nes transportas ir turimi ištekliai yra svarbūs kintamieji, į
kuriuos reikia atsižvelgti kuriant verslą, tačiau jie nėra lygūs mieste ir kaime.
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IŠVADOS
Verslumo plėtra yra svarbus reikalavimas siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio
augimo tikslo, nustatyto strategijoje „Europa 2020“. Mažos įmonės sudaro didelę šalių
partnerių ekonomikos dalį.
Įmonių skaičius išaugo Graikijoje, Lietuvoje Portugalijoje ir Rumunijoje. Verslumas
vyrauja Jungtinėje Karalystėje, o pradedančiųjų verslą skaičius sparčiai auga. Verslumo
santykis Ispanijoje apskritai yra žemas, tačiau prognozuojama, kad 2017 m. - 2019 m.
MVĮ pridėtinės vertės ir užimtumo nefinansinio verslo sektoriuje pokyčiai bus teigiami.
Panašius rezultatus galima rasti 2017–2018 m. metinėje ataskaitoje dėl Europos MVĮ.3
2008–2017 m. 28 ES valstybių narių MVĮ skaičius padidėjo 13,8 %. Pradedančių MVĮ
skaičius žymiai viršija faktinį MVĮ gyventojų skaičiaus padidėjimą dėl didelio MVĮ
„mirtingumo“. Tikimasi, kad 2018 m. Ir 2019 m. ES-28 MVĮ augimas bus šiek tiek lėtesnis
nei 2017 m.
Žmonės iš pažeidžiamų grupių dėl savo savybių susiduria su daugiau kliūčių nei bet kas
kitas; jie dažnai praleidžia būtinas technines, teisines, finansines, verslo,
administracines žinias, kurias gali apsunkinti kalbos barjerai ir diskriminacija. Be to,
asmens "baimė nesėkmėms" elementas yra pagrindinis barjeras.
Nors Access Enterprise projekto partnerių šalių verslumo parama teikiama pagal
vyriausybės, apskričių ar savivaldybių MVĮ programas, kuriose derinama techninė ir
finansinė parama, šios paramos gavimo procesas yra gana sudėtingas ir reikalauja
specifinių žinių, kurių pažeidžiami žmonės visada neturi. Statistika pagal 2018 m. „SBA
Sheet & Scoreboard“ (Europos Komisija) rodo, kad padėtis dėl galimybės gauti
finansavimą pagal Europos Sąjungos vidurkį, yra žemiausias Rumunijoje, Graikijoje ir
Portugalijoje, lygus – Jungtinėje Karalystėje, didesnis - Lietuvoje.
Šiuo ametu dabartinis verslumo paramos teikimas nėra labai sėkmingas, ypatingą
dėmesį skiriant unikaliems ir (arba) individualiems marginalizuotų grupių žmonių
poreikius. Specialios programos migrantams egzistuoja tik Jungtinėje Karalystėje ir
Portugalijoje, bet yra gerų pavyzdžių: pvz., programos, kuriose ypatingas dėmesys
skiriamas jaunimui ir moterims, į programą įtraukiant priemones, palengvinančias jų
socialinį ir profesinį įsiterpimą į darbo rinką ir galimybes pradėti savo verslą. Jungtinės
Karalystės ir Portugalijos marginalizuotos grupės gali dalyvauti programose, kurias
remia miestų tarybos arba Europos struktūriniai fondai, netaikant šioms grupėms jokio
mokesčio.

3

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a435b6ed-e888-11e8-b690-01aa75ed71a1
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Be didėjančio skaičiaus projektų, susijusių su verslumu, mokymusi internetu, geriausios
praktikos pavyzdžiais, įvairiais duomenų šaltiniais, turintys daug ir naudingos
informacijos apie ekonomines sritis, verslo sektorius, švietimo pranašumus, - trūksta
galimybių jais naudotis ir trūksta sisteminės informacijos apie paramos ir mokymo
galimybes visose šalyse partnerėse.
Kadangi verslo patarėjai turi aiškų supratimą apie verslumą ir jo naudą, jie nėra
gerai pasirengę remti žmones iš pažeidžiamų grupių. Reikia pritaikyti priemones,
kad jos būtų labiau daugiakultūrės ir suteiktų lankstesnį mokymosi būdą, apimantį
mokymą, patarimus ir tolesnius veiksmus.
Nepaisant iššūkių ir kliūčių, moksliniai tyrimai rodo, kad verslumas gali būti
perspektyvus ir veiksmingas sprendimas savarankiškam darbui nepalankioje
padėtyje esantiems žmonėms.
Surinktų duomenų analizė patvirtina tyrimo motyvaciją, matymą, kuri paskatino tyrimą,
t.y. poreikį mokymo modulių, kurie bus sukurti ir išbandyti verslo patarėjų, dirbančių su
marginalizuotų grupių žmonėmis, kad būtų sukurtos sąlygos ir galimybės jiems pradėti
verslą, sukurti tikrai prieinamas holistines programas, apimančias visus verslo pradžios
ciklo etapus nuo idėjos iki prekybos.
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1 priedas – Fotogalerija

Nuotrauka 1. Tikslinė grupė Jungtinėje Karalystėje

Nuotrauka 2. Tikslinės grupės Lietuvoje

Nuotrauka 3. Tikslinė grupė Ispanijoje – dalyviai

Nuotrauka 4. Tikslinė grupė Rumunijoje - projekto
pristatymas

Nuotrauka 6. Interviu Lietuvoje
Nuotrauka 5. Tikslinė grupė Graikijoje
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Nuotrauka 8. Tikslinė grupė Rumunijoje – dalyvių
apžvalga

Nuotrauka 7. Tikslinė grupė Jungtinėje Karalystėje –
dalyvių apžvalga

Nuotrauka 10. Interviu Lietuvoje
Nuotrauka 9. Tikslinė grupė Graikijoje – dalyviai

Nuotrauka 11. Tikslinė grupė Graikijoje
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Į asmenį orientuota parama, leidžianti savarankiškai dirbti ir pradėti verslą pažeidžiamų grupių žmonėms

Access Enterprise Project Coordinator:

Merseyside Expanding Horizons Limited
Liverpool, United Kingdom
info@expandinghorizons.co.uk
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