
MODULIS NR. 4

ASMENINIO VERSLO 
VALDYMAS

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.

PRAKTINIAI 
PRATIMAI
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Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Paskirstykite dalyvius į

grupeles
Nėra 5 min.

Dalyviai apsvarstys žingsnius,

kurių reikia laikytis pradėjus

savo verslą, bei potencialius

iššūkius, kliūtis ir pokyčius.

2. Aptarkite porose:

Kiekviena grupelė turi nustatyti

teisingą šešių žingsnių, kaip

pradėti savo verslą, tvarką.

Popieriaus lapai su 

atspausdintomis ir toliau 

pateiktomis strėlėmis 

kiekvienam dalyviui / 

grupei

20 min.

3. Atėjo laikas aptarti

rezultatus. Kokia yra teisinga

strėlių tvarka ir ar joje yra kas

praleista? Ar mums reikia

papildomų žingsnių pradedant

savo verslą? Kur gali iškilti

sunkumų?

Nėra 20 min.

PRATIMAS NR. 1: ŠEŠI VERSLO VALDYMO ETAPAI
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KAIP PRADĖTI IR VALDYTI SAVO VERSLĄ ŠEŠIAIS ETAPAIS –
ATITINKAMAI EILĖS TVARKA IŠDĖSTYKITE STRĖLES
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KAIP PRADĖTI IR VALDYTI SAVO VERSLĄ ŠEŠIAIS ETAPAIS –
ATITINKAMAI EILĖS TVARKA IŠDĖSTYKITE STRĖLES
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PRATIMAS NR. 2: TRIJŲ ŽODŽIŲ UŽDUOTIS

Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Paskirstykite dalyvius į grupeles Nėra 5 min.

Dalyviai apmąstys turimą asociaciją

pasirinktiems žodžiams ir sukurta

istorija. Kokios yra istorijos

stiprybės ir silpnybės?

2. Darbas grupelėje:

kiekviena grupė iš krūvelės pasiima tris

uždengtus popieriaus lapelius, ant kurių

parašyta po daiktavardį, pvz. finansai,

personalas, valdyba, išlaidos, įgūdžiai,

strategija, planas ir kt.

Šie trys daiktavardžiai dabar turėtų būti

spontaniškai integruoti į maždaug trijų

minučių istoriją. Tuomet kitos grupės

turi atspėti, kurie terminai buvo

pasirinkti.

Popierius ir rašikliai 20 min.

3. Dabar laikas pristatyti rezultatus.

Kiekviena grupė pateiks savo istorijas ir

argumentuos savo pasirinkimus.

Nėra 20 min.
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PRATIMAS NR. 3: PASKIRTOS GRUPĖS TECHNIKA

Veikla
Priemonė

s
Laikas Rezultatas

1. Padalinkite grupę į 3-5 komandas.

Kiekviena grupelė gaus klausimą: kokie yra tipiški valdymo

iššūkiai? Kaip Jūsų socialinio verslo įmonė augs per metus?

Kaip ši plėtra paveiks Jūsų darbo aplinką? Kas valdys verslą?

(valdymo rūšys) Kokios personalo struktūros Jums reikės?

Kokioje vietovėje bus socialinio verslo įmonė ir kodėl?

Popierius ir rašiklis 20 min.

Kiekvienas dalyvis supras, kaip
svarbu prieš pradedant socialinio
verslo įmonę žinoti, kokios yra
valdymo struktūros, kokia yra
socialinio verslo misija bei kokie yra
iššūkiai ir galimybės priimant
sprendimus dėl personalo,
žmogiškųjų išteklių, vietovės,
finansų. Taip pat svarbu stebėti
grupės dinamiką, kadangi daugelis
sprendimų įvyksta būtent grupėse.

2. Kiekvienas dalyvis užrašo duoto klausimo idėjas ir

sprendimus. Kiekviena idėja pristatoma ir fiksuojama

atskirai. Kiekvieną idėją grupė įvertina ir aptaria.

Kiekvienas dalyvis sudaro pristatytų galimybių reitingą.

Popierius plakatui 

ir rašikliai

5 min. kiekvienam 

dalyviui,

bendras laikas visai

grupei – 20 min.

3. Pasirinkimas: Individualūs vertinimai sujungiami į grupinį

reitingą. Reitinge aukščiausią poziciją užėmusi idėja

priimama kaip grupės sprendimas.

Visa grupė aptaria veiklos rezultatus.

Nėra 20 min.
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PRAKTINIS PRATIMAS – SOCIALINIO VERSLO ĮMONĖ – PER 10 MINUČIŲ UŽPILDYKITE LENTELĘ

Misija
Koks  yra  Jūsų nepakeičiamas siekis i r tikslas? Tai turėtų būti įsišakniję ir susiję su Jūsų asmenine misija. 
Išmatuokite visus savo sprendimus i r atspirties taškus, kad įsitikintumėte, jog jie palaiko šią misiją.

+ Išoriniai veiksniai
Kam dar naudinga tai , ką
darote ir kuo tai yra naudinga?
Kam Jūs padedate?
Analizuojant tai galima
identi fikuoti potencialius
papildomus pajamų srautus ,
bandant pagauti dalį šios
vertės .

Problema
Kokios yra kri tinės tikslinės
grupės problemos (žvelgiant iš
jų perspektyvos)?

Pagrindinės veiklos
Kokios yra pagrindinės veiklos ,
kurias atliekate?

Vertės pasiūlymas
Kokią vertę suteikiate savo
tikslinei grupei (žvelgiant iš jų
perspektyvos)?

Naudos gavėjų 
santykiai
Kokie yra šie santykiai? Nuo
asmeninių iki automatinių.

Naudos gavėjai
Kam Jūs kuriate vertę? Kas yra
„ankstyvieji įsivaikintojai“, t. y.
žmonės , kuriems reikia mūsų

sprendimų, kuriuos jie
greičiausiai pradės taikyti?

Sprendimas
Kaip galima išspręsti šias
problemas?

Pagrindinė metrika
Kokie yra skaičiai , kuriais Jūs
matuojate savo sėkmę ar
nesėkmę?
Apsvarstyki te socialinį poveikį
i r finansinę metriką. Kartais

mažiau yra geriau.

Kanalai 
Kaip gali te pasiekti tikslinę
grupę? Kaip Jūs pris tatote
prekes ar paslaugas?

Pagrindiniai 
partneriai
Kas yra pagrindiniai Jūsų
partneriai? Kokia pagrindine
veikla jie užsiima?

- Išoriniai veiksniai
Kokį nenumatytą poveikį
darote tikslinei grupei ,
suinteresuotosioms šalims i r
kitiems žmonėms arba
ins titucijoms?

Stenkitės jį sumažinti i r
įsi tikinki te, kad turi te teigiamą
balansą.

Išlaidų struktūra
Kokie yra  pagrindiniai Jūsų išlaidų elementai?

Finansinis tvarumas
Kokie yra  skirtingi šaltiniai, kuriuos naudojate, kad gautumėte pajamas?


