
TINKLŲ KŪRIMAS Modulis Nr. 6

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl

Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Projekto tikslas

Projekto „Moterų iš etninių mažumų įgalinimas per socialinio verslo

įmones“ (EMwoSE) tikslas – padidinti moterų iš etninių mažumų

užimtumą, suteikiant joms žinias, praktinius įgūdžius ir konsultacijas,

reikalingas norint įsitraukti į socialinio verslo įmonių pasaulį.

Siekdama šio ambicingo tikslo, EMwoSE projekto komanda atsižvelgė į

kliūtis, su kuriomis potencialiai susiduria sudėtingomis sąlygomis gyvenanti

moteris: dabartinės įsidarbinimo sąlygos, įgūdžių spragos, psichologinės ir

kultūrinės kliūtys.
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Turinys
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11. Atvejo analizė

• Partneriai

Sveiki atvykę į šeštąjį modulį!

Čia Jūs rasite informacijos apie 

tinklų kūrimą.

Tinklai gali būti individų ar 

organizacijų grupės, kurios turi 

bendrų interesų ir suvokia, kad 

dirbdamos kartu gali pasiekti 

abipusės naudos.

women from ethnic minorities in social enterprise



1. Kas yra tinklų 
kūrimas?
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Tinklų kūrimas 
yra susijęs su 
ryšiais tarp 
žmonių.

Tinklų kūrimas – tai grupelių 
arba žmonių  grupė, skirta 
dalytis informacija ir ištekliais, 
siūlyti paramą vienas kitam ir 
veikti kaip kolektyviniam balsui.



2. Tinklų kūrimo tipai

5

Neformalus

Formalus (agentūros)

Profesinės asociacijos

Socialinės medijos

Privalumai: socialiai struktūruotas; leidžia neoficialiai dalintis
informacija, ištekliais ir patekimu į rinkas, o taip pat – užmegzti
kontaktą su bendraminčiais ir pradiniais kontaktais.
Trūkumai: gali būti ad hoc, efektyvumas varijuoja, sudėtingas
valdymas.
https://www.linkedin.com/pulse/definition-difference-formal-
informal-networks-chantal-van-kempen/

Privalumai: daugiau struktūros, informacija koordinuojama, yra
lyderystė. Santykiai, susieti taisyklėmis / sutartimis.
Trūkumai: reikalingas laikas ir kartais – finansinės investicijos.
Galimas konkurencingumas tarp narių. Tai gali skatinti sutelkti
dėmesį į savo interesus, o ne į patį tinklą. Griežta taisyklių
grandinė.

Privalumai: gali pasiūlyti paramą, finansinę pagalbą, palaikymą,
viešuosius ryšius / marketingą, ilgalaikį planavimą, karjeros
galimybes, geriausią praktiką, įžvalgas apie naujas tendencijas,
profesinį tobulėjimą.
Trūkumai: mokama narystė, valdyba, nustatomos taisyklės ir
sutartys. Konkretus sektorius.

Privalumai: informacija skleidžiama greičiau, nei bet kuriose kitose

medijose; padeda darbdaviams, darbuotojams ir ieškantiems darbo;

įgalina asmenis vykdyti socialinius pokyčius ir sukurti socialinę naudą

bendruomenės lygiu.

Trūkumai: įgalina skleisti nepatikimą ir melagingą informaciją;

vartotojai gali būti linkę į socialinę izoliaciją, egzsituoja saugumo

pažeidimo rizikos, tokios kaip kompiuteriniai įsilaužimai.

https://socialnetworking.procon.org/

https://www.linkedin.com/pulse/definition-difference-formal-informal-networks-chantal-van-kempen/
https://socialnetworking.procon.org/
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Globalus Europos Nacionalinis Regioninis Vietos

Lygiai

Žmonės / organizacijos, kilę iš to paties

regiono, yra labiau linkę įsitraukti ir būti

efektyvesni, kadangi turi vienas apie kitą tam

tikrų žinių, o jų charakteriai ir reputacija yra

pavojuje.

(Saxena ir Ilbery 2008)



Geras tinklų 
kūrimas = 

Gerų santykių 
kūrimas
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Kuriant santykius svarbus pasitikėjimas

Pasitikėjimas skatina sandorius ir daro įtaką asmeninėms 
rekomendacijoms

https://www.thelocal.it
/20161115/networking
-in-italy-more-than-
just-aperitivo

Paskaitykite:Tinklų kūrimas

Santykiai
Karjera

Galimybės

Kolegos

Bendri interesai

Bendruomenės

Sėkmė

Ryšiai

Gebėjimas 
sutikti ir 
priimti

Kontaktai

Interneta
s

Vizitinės 
kortelės

https://www.thelocal.it/20161115/networking-in-italy-more-than-just-aperitivo


3. Prisijungimo prie tinklų 
privalumai
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Palaikymas –
patarimai, 

ištekliai, žinios, 
dalijimasis 
informacija

Kompetencija – tinklų 
kūrimo ekspertai gali 

pasiūlyti savo 
paslaugas už 
nemokamą / 

sumažintą kainą

Kova su izoliacija / 
žinių stoka 

kontaktuojant su 
panašiu verslu

Verslo 
nukreipimas ir 
patikimumas, 

didesnė derybinė 
galia

Klientų ir verslo 
partnerių 

pritraukimo 
būdai

Socializacija, 
psichologinis 
palaikymas

Abipusė nauda

Dalijimasis informacija,
kontaktais, galimybėmis
patekti į rinkas

Tokios paslaugos kaip finansinės
konsultacijos, paraiškos dotacijoms
gauti, apskaita, marketingas,
valdymas

Užmegzkite ryšius su 
panašiai mąstančiais 
žmonėmis.

Daugiau verslo
galimybių kaip
grupei, o ne kaip
asmeniui

Didesnė prieiga prie
rinkų, kitų verslų ir
potencialių klientų,
bendruomenių

Galimybė susirasti draugų, pasinaudoti
mokymų ir mentorystės galimybėmis,
diskutuoti apie iššūkius ir siūlyti
sprendimo būdus



Tinklų kūrimo privalumai
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Tinklų 
kūrimas

Inovacijos –
aptarkite 

naujas idėjas 
ir galimybes

Bendruomenišku
mo jausmas –
veikimas kartu 
siekiant naudos 

visiems 

Bendras 
tikslas –
bendros 

vertybės ir 
vizija

Bendradarbiavimo 
marketingas –

abipusei naudai

Keitimasis –
idėjomis, 
ištekliais, 

informacija

Teigiamas 
ekonominis 
poveikis –

akcijų 
išlaidos, pvz.: 
marketingas

Veikite kaip 
kolektyvinis 
balsas!

Kriterijai – turi 
būti naudingi 

visoms 
suinteresuotoms 

tinklo šalims 



Bendradarbiavimo 
marketingas =
suburia daug 
suinteresuotųjų šalių ir jų 
išteklius abipusei naudai

„Ballyhoura Development Company“ turizmo skyriuje

https://visitballyhoura.com/ išplėtotas bendradarbiavimo

marketingas, kurio imasi turizmo verslai Ballyhoura

regione.

Tokiu būdu susiejamos lankytinos vietos, renginiai,

veiklos, apgyvendinimo ir maisto tiekėjai, siekiant, kad

visiems regionams būtų naudinga skatinti ir skleisti

turizmą visame regione.

„Ballyhoura Development“ parama reiškia, kad šios

įmonės gali naudotis savo socialinės medijos atstovais

(su nuorodomis į išorines rinkas), o kiekvienas verslas

reklamuoja vienas kitą ir palaiko ryšį su vietos verslu bei

bendruomenėmis. Tai yra galimybės, kurių atskirai

įmonės negalėtų sau leisti.
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Socialinio 
verslo įmonė 

Airijoje

Istorijos 
mylėtojai

Nuotykių 
ieškotojai

Šeimos

MaistasŽygeiviai

https://visitballyhoura.com/


4. Tinklų kūrimo iššūkiai

• Didžiausias dėmesys gali būti skiriamas vietos projektams

išorinių galimybių sąskaita. (Czernek 2013)

• Tai gali sukelti klišes ir kovas dėl valdžios. (Kneafsey 1998)

• Tvirtai įsigalėję tinklai gali būti socialiai atsiskyrę vietos

lygmeniu. (Saxena ir Ilbery 2008)
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Tinklų kūrimas



Bendradarbiavimo 
kliūtys
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Silpna lyderystė

Konkurencija

Negebėjimas dirbti kartu

Nepasitikėjimas ir įtarinėjimas bendradarbiaujančių 
partnerių tarpe

Nepakankamos žinios ir patirtis

Teigiamų pavyzdžių trūkumas

Interesų grupės, turinčios savo tikslus ir poreikius

(grafikas sudarytas remiantis Czernek 2013; McGuinn and Higgins 2017)



5. Kaip prisijungti prie tinklo?
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POREIKIS: 

IDENTIFIKUOKITE SAVO 
POREIKĮ – KODĖL NORITE 

PRISIJUNGTI PRIE 
KONKRETAUS TINKLO?

LAIKAS: 

KIEK LAIKO JUMS REIKIA. 
NUSTATYKITE, AR TURITE 

KĄ PASIŪLYTI ŠIAM 
TINKLUI

TYRIMAS: 

SEKTORIUS, KURIAME 
DIRBATE, ATRASKITE 

ESAMUS TINKLUS TOJE 
SRITYJE

TYRIMAS: 

ESAMI TINKLAI AR 
ASMENYS, JAU ESANTYS 

TINKLE

Kiek laiko galite skirti, 
pvz.: dalyvavimas 
susitikimuose, 
renginiuose, atsakymas 
į el. laiškus ir pan.
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KAIP GALITE 
PASIEKTI 

TINKLĄ – PER 
INTERNETINĘ 

SVETAINĘ, 
SOCIALINĘ 

MEDIJĄ, 
TELEFONĄ, 
RENGINĮ, 

ASMENIŠKAI?

SEKITE 
SOCIALINIUOSE 
TINKLUOSE IR 
ĮSITIKINKITE, 
AR TINKLAS  

YRA TINKAMAS 
JŪSŲ 

ORGANIZACIJAI

SUSISIEKITE SU 
TINKLU IR 

PRISISTATYKITE

PALAIKYKITE RYŠĮ 
– DALYVAUKITE 
SUSITIKIMUOSE, 

SEKITE 
SOCIALINIUOSE 

TINKLUOSE, 
UŽDUOKITE 

KLAUSIMUS IR 
PAN.

SKIRKITE LAIKO 
RYŠIŲ SU 
TINKLU 
PLĖTRAI

PAKVIESKITE 
NAUJŲ 

ŽMONIŲ 
PRISIJUNGTI

ĮVERTINKITE 
SAVO INDĖLĮ IR 

GAUNAMĄ 
NAUDĄ 



6. Kaip renginio metu sukurti tinklą?

Prisistatymas lifte
• Nurodykite savo vardą ir savo 

organizacijos pavadinimą

• Pasiruoškite keletą trumpų sakinių 
apie tai, kuo užsiima Jūsų organizacija

• Nurodykite, ar galite būti sekami 
socialiniuose tinkluose

• Paduokite savo vizitinę kortelę
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Parašykite savo ir savo 
organizacijos prisistatymą 
situacijai lifte.
Laiko turite tik 1 minutę!!!

Iššūkis



Susipažinkite su naujais žmonėmis

Sudominkite

Dalyvaukite

Atsakykite į klausimus

Užduokite klausimus
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Pasiūlykite 
padėti

Sukurkite 
pasitikėjimą

Toliau 
kontaktuokite
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• Strategiškai atsirinkite, kuriuose 
renginiuose dalyvauti

• Neužsibūkite su pažįstamais žmonėmis

• Efektyviai išnaudokite laiką

• Užduokite klausimus

• Užbaikite neproduktyvius pokalbius

• Palaikykite kontaktą po renginio

Stephen N. Davis
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Tinklų kūrimo veiklos

TINKLAS

Tolimesnis 
kontaktavimas 

po tinklo 
renginio – el. 

paštu / telefonu

Pristatykite Jūsų 
verslo poveikį –

pirmieji įspūdžiai 
yra svarbiausi

Taikykitės į 
konkrečius 

žmones – tuos, 
kurie būtų 

naudingi Jūsų 
versluiSocialinius

pokalbius 
paverskite 

į verslo 
pokalbius

Dalyvaukite –
tinklo 

renginiuose 
bendraukite 
su žmonėmis

Tyrinėjimas –
dalyvaukite 

tinkamiausiuose 
renginiuose ir 

žinokite, kokia yra 
Jūsų tikslinė grupė

Heather Townsend
https://www.slideshare.
net/hj_townsend/cima-
jan-2015-building-your-
network-for-life

https://www.slideshare.net/hj_townsend/cima-jan-2015-building-your-network-for-life
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7. Tinklų kūrimo įgūdžiai

Bendravimas –
aktyvus klausymasis 

– bendraukite su 
žmonėmis, 

užduokite klausimus

Pristatymas –
užtikrintas viešasis 
kalbėjimas. Svarbu 

pasiruošti ir 
praktikuotis

Vizija – turėkite 
idėjų ir pasidalinkite 

jomis. Aiškiai 
nurodykite, kas Jus 

motyvuoja

Derybų įgūdžiai –
ugdykite ryšį, 

identifikuokite 
alternatyvias 

galimybes

Įtikinimo įgūdžiai –
strateginis 

veiksmų 
planavimas

Socialiniai įgūdžiai – emocinis 
intelektas, įskaitant empatiją 

(kitų jausmų suvokimą), 
toleranciją kitiems žmonėms 

ir jų idėjoms, entuziazmą, 
motyvaciją

Tinklų kūrimo įgūdžiai Kokias stiprybes / 
įgūdžius galite suteikti 
tinklui? Pasitikrinkite:

www.viacharacter.or
g 



Tinklų kūrimas 
nuotoliniu būdu –
daugiau 
informacijos rasite 
Modulyje Nr. 3

Nauda: 

• Didesnis, globalus pasiekiamumas!

•Prieinamumas visą parą, visus metus

•Greitesnė analizė

•Lengviau atrasti tai, ko ieškote
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Iššūkiai:
•Kūno kalba yra svarbus 
bendravimo aspektas
•Humorą ir kalbėjimo toną sunku 
išreikšti elektroniniuose laiškuose 
/ tekstuose / „Twitter“ 
trumposiose žinutėse
•Daugelis žmonių pirmenybę 
teigia gyvam bendravimui

8. Tinklų kūrimas nuotoliniu būdu



Patikimumas Matomumas

Asmeninis 
prekės 
ženklas

Sėkmingo 
tinklo 

sukūrimas
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Heather Townsend

Perteikia Jūsų asmeninę 
istoriją ir tai, kas Jus išskiria 
iš kitų. Asmeninis prekės 
ženklas tapo itin svarbiu dėl 
socialinių tinklų 
populiarėjimo

„Apibūdinkite save „Twitter“ 
trumpojoje žinutėje“….tik 140 
simbolių pristatyti savo versiją –
savo asmeninį prekės ženklą 
kitiems! 

Iššūkis

Kas sudaro Jūsų asmeninį prekės ženklą?
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Heather Townsend

Patikimumas Matomumas

Asmeninis 
prekės 
ženklas

Sėkmingo 
tinklo 

sukūrimas

Kaip išliekate matomas savo tinkle?

Kokia yra Jūsų įprastinė rutina 
palaikant ryšį tinkle?



9. Kultūriniai iššūkiai

• Venkite žargonų, slengo ar šnekamosios 
kalbos frazių

• Atraskite temas, kurios būtų įdomios 
visiems

• Stebėkite situaciją ir prisitaikykite

• Įsitikinkite, kad yra abipusis supratimas –
nemanykite, kad „taip“ visada reiškia 
„taip“
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10. Tinklų kūrimo pavyzdžiai

https://www.socialenterprise.ie/
https://www.socialenterpriseni.org/

Sukurta keleto pirmaujančių
Airijos socialinio verslo įmonių
praktikų ir rėmėjų, siekiančių
tapti šio sektoriaus ir jo narių
lyderiu tiek nacionaliniu, tiek
tarptautiniu mastu.

Šiaurės Airijos socialinio verslo įmonių ir
socialinių verslininkų atstovaujamoji
grupė. Teikiami ryšiai, palaikymas, plėtra
ir tvarumas gyvybingiems verslams,
siekiant sukurti socialinius pokyčius visoje
Šiaurės Airijoje.

https://www.socialenterprise.ie/
https://www.socialenterpriseni.org/


https://senscot.net/about-us/the-sens/
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Palaiko vietinius socialinio verslo įmonių tinklus
– aktyvių socialinio verslo įmonių grupes, kurios
reguliariai susiburia ketindamos didinti
galimybes sau ir socialinio verslo sektoriui.

https://www.nationalenterprisenetwork.org/

Jungtinės Karalystės tinklas,
atstovaujantis, vienijantis ir
palaikantis įmonių
organizacijas, agentūras,
prekybos rūmus, vietos
valdžios institucijas ir kitus
specialistus.

https://senscot.net/about-us/the-sens/
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https://pwnglobal.net/

Globalus žmonių tinklas,
paspartinantis lyčių pusiausvyros
lyderystę versle ir visuomenėje
tobulinant ir kuriant tinklus.

https://www.ewmd.org/

Tarptautinis ne pelno siekiantis tinklas –
pagrindinis tikslas yra padidinti moterų
matomumą ir dalyvavimą aukštesnėse
pozicijose versle ir visuomenėje. EWMD tiki,
kad valdymo kokybę galima padidinti ir
praturtinti skatinant moterų dalyvavimą ir
įvairovę.

https://pwnglobal.net/
https://www.ewmd.org/


11. Atvejo analizė: HerGenuity Afrika

https://www.wevideo.com/hub#editor/17879
55359/publish
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http://hergenuityafrika.org/

Toluwanimi Akaehomen 

https://www.wevideo.com/hub%23editor/1787955359/publish
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Peržiūrėkite šį itin įdomų 
TED pokalbį spustelėję 
aukščiau esančią 
nuorodą!

https://www.ted.com/talks/wendy_woods_collective_coop
eration_in_the_social_sector?utm_campaign=tedspread&ut

m_medium=referral&utm_source=tedcomshare

Peržiūrėkite šiuos 
vaizdo įrašus!



Šaltinių sąrašas

• https://www.ewmd.org/

• https://www.nationalenterprisenetwork.org/

• https://pwnglobal.net/

• https://senscot.net/

• https://www.socialenterprise.ie/

• https://www.socialenterpriseni.org/

• https://visitballyhoura.com/

• https://www.linkedin.com/pulse/definition-difference-formal-informal-networks-chantal-van-kempen/

• https://www.educba.com/networking-strategies/

• https://socialnetworking.procon.org/

• https://www.entrepreneur.com/article/302630

• https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183

• https://www.business.qld.gov.au/running-business/marketing-sales/managing-relationships/networking
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Partneriai

31
women from ethnic minorities in social enterprise

https://emwose.eu/partners-stakeholders/archivio-della-memoria/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/padagogische-hochschule-freiburg/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/glyndwr-university/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/vsi-inovaciju-biuras/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/limerick-institute-of-technology/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/uluslararasi-hayat-boyu-ogrenme-dernegi/
https://emwose.eu/partners-stakeholders/institute-of-entrepreneurship-development-ied/

