ACCESS ENTERPRISE
Poveikis ir vertinimas, padėties
analizė ir tvarumas
ES APIBENDRINIMAS

KONTEKSTAS
Verslumo plėtra yra svarbus reikalavimas siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio
augimo tikslo, nustatyto strategijoje „ Europa 2020“.
Programos Erasmus+ Strategines partnerystes suaugusiųjų svietimo srityje projekto
„ ACCESS ENTERPRISE“ tikslas - parengti strategijas visose valstybėse narėse,
siekiant padėti atskirtiems žmonėms iš marginalių grupių pasinaudoti verslo ir
savarankiško darbo galimybėmis ir padeti suaugusiųjų svietejams ir verslo pagalbos
specialistams įgyti naujų ir esamų įgudzių , kad veiksmingai remti siuos asmenis.
Projektą ACCESS ENTERPRISE - AE 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).
Kuriant mokymosi išteklius ir mokymo metodiką , uztikrinancią, kad verslo patarejai
galetų patenkinti besimokanciųjų poreikius, AE tikslas yra įveikti paramos trūkumą
nepalankioje padėtyje esantiems asmenims verslumo ir savarankiško darbo srityse.
AE metodika yra į asmenį orientuota paramos programa , leidzianti pazeidziamų grupių
zmonems patyrineti ir pradeti savarankiską verslą bei steigti įmones.
AE tikslai: žmonės iš pažeidžiamų grupių , žmonės, kurie yra pašalinti iš darbo rinkos, ir
profesionalai: treneriai, įmonių konsultantai ir verslo patarėjai
AE sukūrė 3 Intelektualius produktus (IO):
IO1: ES ataskaita apie valstybės paramą verslumui ir socialinės atskirties grupių
plėtrą
IO2: 5 Mokymo moduliai ir ištekliai verslo patarėjams / treneriams, dirbantiems su
marginalizuotų grupių žmonėmis
IO3: Poveikis ir vertinimas, padėties analizė ir tvarumo ataskaita

Poveikis ir vertinimas, padeties analize ir tvarumo
ataskaita (IO3)
ES SANTRAUKA
Šis dokumentas yra sukurtas šešių partnerių organizacijų, sukuriant nacionalines poveikio ir
vertinimo, pozicijos analizės ir tvarumo ataskaitas. Jie buvo sukurti IO3 partnerystės
sukurtų įrankių bandomojo etapo pabaigoje.

KOKS BUVO AE POVEIKIS?
Pirmiausia kiekvienas partneris apibendrino visus AE mokymo modulių ir metodikos
vertinimo rezultatus, kuriuos pateikė verslo konsultantai ir patarėjai, dėl galimo poveikio
jų asmeniniam ir profesiniam gyvenimui.
Vertinant metodikos veiksmingumą ir poveikį abiem tikslinėms
naudojamos keturios poveikio vertinimo priemonės:

grupėms , buvo

Mokymosi žurnalas: VERSLININKO KELIONĖ
Įgūdžių vertinimo sistema: aprašomi mokymai, mokymąsis ir tai, kaip jie
pritaikys įgytas žinias.

Rūšiavimo kotelės: DALYVIŲ LŪKESČIAI IR NUOMONĖS
Verslumo vizijos pokyčiai, susiję su jų įgūdžiais ir kompetencija bei
kasdieniu gyvenimu.

Vienos minutės lapas: PIRMINIS POJŪTIS
. Greiti atsakymai apie mokymus ir jų įtaką verslininkams (verslo patarėjams).

Klausimynas: Išanalizuoti ir įvertinti AE metodikos poveikį dalyvių - tiek verslo
patarėjų, tiek verslininkų iš marginalizuotų grupių - asmeniniam ir
profesiniam gyvenimui bei profesinių kompetencijų ugdymui

?

AR AE YRA TVARUS?
Antroje proceso dalyje ir sioje ataskaitoje kiekvienas partneris atliko tvarumo vertinimą. Mes
apibendrinome visų salių partnerių ansamblio parengtą padeties analizę, siekdami
optimizuoti artimiausius AE projekto žingsnius.
Šiai ataskaitai buvo sukurtos keturios papildomos tvarumo vertinimo priemonės

Ekspertų / tikslinės grupės interviu : Kokios yra dalyvių įzvalgos aktualiomis verslumo
temomis?

Fondų sąrašas: Pagrindinių finansinių šaltinių, kuriais kiekvienoje šalyje gali būti
remiamas AE programos įgyvendinimas, paieška ir kaupimas

SSGG analizė: Kokios yra stipriosios ir silpnosios AE pusės ? Kokia isorine įtaka gali kelti
grėsmę projektui ar jo naudai ?

Verslo atvejis : nustatyta apimtis ir planavimas kitiems projekto etapams.

KOKS BUVO PROJEKTO ACCESS ENTREPRISE
POVEIKIS?
Mes paklausėme verslo patarėjų …
Ar pasikeitė mąstysena/požiūris?
apie

90%
atsakė TEIGIAMAI *

... teigiamas poveikis darbe?
... naujos ar atnaujintos zinios?
... profesinio darbo pridetine verte?
... pokyciai asmeniniame gyvenime?
... teigiami pokyciai dalyvių gyvenime?
... numatyti rezultatai trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu?

Apie jų požiūrį į žmones iš pažeidžiamų grupių
apie

68%
atsakė TEIGIAMAI*

... įsitikinęs, kad dalyvaus busimoje veikloje?
... sąmoningumas ir zinios?
... supratimas pasikeite po mokymų?
... požiūris pasikeitė dėl mokymų?

Kaip sekėsi naudotis naujomis priemonėmis, procesais ir ištekliais?
apie

97%
atsakė TEIGIAMAI *

... naudinga mokantis?
... naujoviska prieigos metodika?
... naudinga darbe?

Kokia buvo lygiaverčio bendradarbiavimo patirtis?

apie

...realistiška:

92%

... įtrauke besimokanciųjų susidomejimo lygį?
... tvirtas?
... priskirti pokyciai?

atsakė TEIGIAMAI *

Kokia buvo darbo tarpkultūriniame kontekste patirtis ?
.

apie

84%

.. glaudesnis bendradarbiavimas tarpkulturiniame kontekste?
... praktika pagerėjo dėl darbo tarptautiniame kontekste?

atsakė TEIGIAMAI *

Apie jų įgūdžius ir kompetencijas

apie

80%
atsakė TEIGIAMAI *

... patobulejo
... aktualios darbui
... aktualios visam gyvenimui

Ir mes paklausėme Verslininkų…
Ar pasikeitė mąstysena ir požiūris?
apie

92%
atsakė TEIGIAMAI *

... teigiamas poveikis darbe?
... pasikeite poziuris į verslumą ir savarankiską darbą?
... daugiau pasitikejimo, norint pasiekti tikslus?
... teigiamas mąstymo pokytis?
... naujos zinios apie verslumą?

Apie jų verslumo suvokimą

apie

95%
atsakė TEIGIAMAI *

... pasitiki vystydamas verslo idėją?
... pasikeite suvokimas apie verslumą?
... verslumo savimones kurimas skatino buti labiau motyvuotais?
... teigiamas supratimas apie verslumo naudą?

Apie jų galimybę gauti paramą/grįžtamąjį ryšį
apie

92%
atsakė TEIGIAMAI *

... atsakyti į klausimus / abejones del verslumo?
... konsultantai / mentoriai gali atsakyti į klausimus?
... klausytis pateiktų atsiliepimų?
... grįžtamojo ryšio vertė atsižvelgiant į jo naudojimo ar ignoravimo
pasėkmes

Apie judėjimą į priekį su verslo idėja idėja
apie

85%

.. padėti parengti idėją?
... gali judeti į priekį?
... gali priimti sprendimą toliau įgyvendinant ideją?

atsakė TEIGIAMAI *

Apie jų įgalinimą: gebėjimą susitvarkyti kasdieniniame gyvenime
apie

90%
atsakė TEIGIAMAI *

... pagalba busimoje veikloje?
... įgytos zinios ir įgudziai naudingi kasdieniame gyvenime?
... labiau pasitiki savimi ir rizikuojate?
... įtraukiantis į kasdienį gyvenimą?

Apie jų verslumo, socialinius ir pilietinius įgūdžius ir kompetencijas
...pagerėjo?
...

apie

...
...

92%

...aktualus darbui?
aktualus visam gyvenimui?
naudingi profesionaliam darbui?

atsakė TEIGIAMAI *

*

teigiamai reiškia 4 skalėje 5 (atsakymai iš JK, Ispanijos, Lietuvos, Portugalijos ir Rumunijos).).

AR ACCESS ENTREPRISE TVARUS?
AE galimybių ir nuosmukių apibendrinimas
STIPRYBĖS

SILPNYBĖS

Į žmogų orientuota metodika

Žmonės iš pažeidžiamų grupių yra per plati tiksline

Žinios apie verslumą

grupe

Įrankiai, skirti įvertinti, ar verslumas yra tinkamas

Tiesioginio darbo trūkumas pandemijos metu

pasirinkimas
Struktūra pletoti verslo ideją
Poveikis visuomenei
Verslininkystės kultūros sklaida

GRĖSMĖS

Lankstus ir pragmatiškas poziuris

Finansavimo trukumas verslo idejoms įgyvendinti

Pažeidžiamų grupių integracija

Sunkumas gauti valstybinę ir privačią pagalbą
Informacijos apie verslumą trukumas ar klaidinga
informacija
Verslumo remimo politikos trukumas

GALIMYBĖS

Sunkumai derinant gyvenimo iššūkius su verslo

Faktinis AE metodikos poreikis

operacijomis

Papildomos paramos struktūros : organizacijos,
centrai ir programos

Pasitikėjimo ir motyvacijos stoka

Internetinės palaikymo grupės
Esama partnerystė su inkubatoriais ir mazmenines
prekybos padaliniais
Galimybe pletoti verslą remiantis projekto
idėjomis
Daugiausia finansinių

lėšų socialinems

programoms skiria viesasis sektorius
Dideja privačių ir viešųjų bei privačių
partnerysčių lėšos

Trūksta prieigos prie kokybiškų, prieinamų ir
lanksčių mažmeninės prekybos vienetų
Pasitikėjimo ir motyvacijos stoka
Kokybiškų, įperkamų ir lanksčių mažmeninės
prekybos patalpų trūkumas

Ar iš tikrųjų AE yra svarbus, aktualus?
Svarbiausios dalyvių įžvalgos…
„Gerai suformuota ir apibrezta programa neabejotinai padeda sukurti įtrauklesnę

aplinką verslumui, taigi ir socialinei sanglaudai “.
„Projektas„ Access Enterprise “yra budas paremti marginalizuotų grupių zmones suprasti
verslumą, buti savarankiškesniems ir paversti savo ir kitų idėjas bei viziją realybe ,
galvoti apie savarankisko darbo galimybes, visapusiškai dalyvauti visuomenės

gyvenime“
" Nuolatinės investicijos į verslumą yra butinos, nes naujas verslas sukuria daugiau
darbo vietų ir pateikia naujų idejų, kurios problemas išsprendžia geriau."

Kas bus toliau?
Idejos ir rekomendacijos del AE ateities…

★ Apibrezkite tikslinę grupę
★ Parduokite AE kursus kaip viesąją paslaugą savivaldybems
★ Konsultantai, turintys darbo patirties su tikslinemis grupemis
★ Konsultantai turetų buti motyvuoti ir įtraukti įveikti esamas kliutis
★ AV metodikos sklaida
★ Tęskite AE kaip mentorystes programą
★ Darbas su mokyklomis ir aukstosiomis mokyklomis
★ Teikti paramą verslo idejoms pletoti
★ Naujas projektas su e. mentorystes ar aukstesnio lygio verslumo kursais
★ Sukurkite socialinį tinklą su uzimtumo centrais ir kitomis vietos organizacijomis
★ Politikos formuotojai turetų siekti sukurti verslui palankią aplinką

ACCESS ENTREPRISE MOTO
Įkvepimas ateiciai ...

„Jei galite apie tai svajoti, niekas jusų negali sustabdyti. Sukurkite savo ateitį“.
„Inkliuzinio verslumo esme - remtis kiekvieno zmogaus verte ir aistromis
„Uoste esantis laivas yra saugus, taciau laivai statomi ne tam“. - Jonas A. Sheddas “
„Kad butum sekmingas, nereikia buti genijumi, vizionieriumi ar net absolventu. Jums reikia
tik programos ir svajones “Michaelas Dellas,„ Dell “įkurejas
„Tureti kantrybes, kantrybes ir kantrybes, mokytis is klaidų ir imtis lengvesnių dalykų“ Benone Viziteu
„Musų pagrindinis tikslas yra paremti pazeidziamus zmones, padaryti teigiamus ir
ilgalaikius jų gyvenimo pokycius.„ Merseyside Expanding Horizons “yra pasiryzusi buti
atgimimo dalimi!“

