
MODULIS NR. 5

FINANSAVIMAS

PRAKTINIAI 
PRATIMAI

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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Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Suskirstykite dalyvius į

grupes
Nėra 5 min.

Dalyviai apmąstys kampanijas,

kurios lieka jas mačiusiųjų

atmintyje. Raskite bendrus

veiksnius ir supraskite, kas

veikia, o kas ne.

2. Diskusijos poromis:

Kiekviena grupė turi išskirti 5

sėkmingų ne pelno siekiančių

lėšų rinkimo kampanijų

pavyzdžius.

Popierius ir rašiklis 

kiekvienam dalyviui
20 min.

3. Rezultatų aptarimas.

Paaiškinkite, kodėl jos

pasiteisino ir raskite jų

panašumus. Kokias bendras

stipriąsias puses galime

įžvelgti visose?

Nėra 20 min.

PRATIMAS NR. 1: LĖŠŲ RINKIMO KAMPANIJŲ ANALIZĖ



PRATIMAS NR. 2: VAIDMENŲ ATLIKIMAS
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Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Suskirstykite grupę į 4 komandas. Viena

komanda atliks investuotojų vaidmenį,

kitos 3 komandos bus 3 socialiniai

verslai, kuriems reikia finansavimo...

Rašymo lenta, popierius 

ir rašikliai
20 min.

Tikslas – padėti dalyviams
suvokti, kaip svarbu turėti
aiškias idėjas ir kriterijus, kad
projektas būtų sėkmingas ir
apskritai, kaip visa tai yra
svarbu veiksmingam tikslų
įgyvendinimui.

2. Investuotojų grupė turės panaudoti

skirtą laiką apmąstyti atrankos kriterijus.

Socialinio verslo grupės turi nubraižyti

pristatomą projekto idėją.

Rašymo lenta, popierius 

ir rašikliai
5 min. kiekvienai grupei,

bendras laikas – 20 min.

3. Pasirinkimas: investuotojų komanda turi

priimti ir paaiškinti pasirinkimą iš

pateiktų projektų. Visa grupė aptaria

veiklos rezultatą.

Nėra 20 min.



Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Pradėkite klausdami dalyvių, ar jie žino, kas

yra norų sąrašas (angl. bucket list), t. y.

tikslų, kuriuos žmogus nori pasiekti

gyvenime, sąrašas. Paprašykite dalyvių savo

užrašuose sudaryti norų sąrašą.

Popierius ir rašiklis 

kiekvienam dalyviui

15 min.

Dalyviai sužinos, kodėl svarbūs

trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir

ilgalaikiai finansiniai tikslai; kokius

veiksmus jie gali atlikti, norint

pasiekti tuos tikslus; ir kaip įveikti

bendras kliūtis. Užsiėmimo

pabaigoje dalyviai geriau suvoks,

kaip tvirtas finansinių sprendimų

priėmimas gali padėti jiems

pasiekti savus gyvenimo tikslus.

2. Pakvieskite dalyvius pasidalinti savo

sąrašais ir lentoje įrašyti kai kuriuos dalykus

su aiškia finansine dalimi (pvz.: įstoti į

kolegiją, aplankyti Paryžių). Tada aptarkite,

kuriuos iš tikslų galima pasiekti greičiausiai

ir kodėl.

Lenta 5 min. kiekvienam 

dalyviui

3. Iššūkis mažesnėms dalyvių grupėms. –

Paprašykite jų suskirstyti tikslus į tris

kategorijas: trumpalaikiai (norint pasiekti

per mažiau nei šešis mėnesius), vidutinės

trukmės (per mažiau nei metus) ir ilgalaikiai

(ilgiau nei per metus). Paprašykite dalyvių

paaiškinti savo suskirstymus.

Nėra 20 min.

PRATIMAS NR. 3: NORŲ SĄRAŠAS
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PRATIMAS NR. 4: STEBĖK – ANALIZUOK – MOKYKIS
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Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Padalinkite grupę į mažas komandas.

Kiekviena komanda turi peržiūrėti po

vieną iš vaizdo įrašų, esančių EMwoSE

projekto Youtube kanale ir nustatyti

finansinius sprendimus, pateiktus

istorijose.

Suraskite panašumo taškus ir supraskite

padarytas klaidas bei stipriąsias šių

patirčių puses.

Popierius plakatui, rašikliai, 

pieštukai, kompiuteris arba 

išmanusis telefonas 

kiekvienai grupei

20 min.

Dalyviai analizuoja tikras

verslininkių patirtis ir

problemas. Panašumų /

skirtumų identifikavimas,

dalijimasis idėjomis.

2. Kiekviena grupė turi pateikti savo

idėjas apie peržiūrėtas patirtis, savo

analizę.

Popierius plakatui, rašikliai, 

pieštukai, kompiuteris arba 

išmanusis telefonas 

kiekvienai grupei

5 min. kiekvienai grupei,

bendras laikas – 20 min.

3. Grupinė tematinė diskusija, kokie yra

rastų finansinių sprendimų panašumai

ir skirtumai?

Nėra 10 min.

https://www.youtube.com/channel/UCkZM9BU1KG7sxs_SS4kcHFA/videos


PRATIMAS NR. 5: FINANSŲ ,,MEDŽIOKLĖ“
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Veikla Priemonės Laikas Rezultatas

1. Padalinkite grupę į mažas komandas. Kiekviena

komanda turi pasirinkti vieną iš socialinių verslų iš

tų, kurie buvo analizuojami projekto metu ir

pristatyti EMwoSE projekto Youtube kanale

Popierius plakatui, 

rašikliai, pieštukai, 

kompiuteris arba 

išmanusis telefonas 

kiekvienai grupei

15 min.

Dalyviai bandys

finansuoti realią idėją

pasitelkdami interneto

galimybes.

2. Pasirinkdami vieną iš modulio 13 puslapyje esančių

platformų, pabandykite rasti finansuotojus.

Popierius plakatui, 

rašikliai, pieštukai, 

kompiuteris arba 

išmanusis telefonas 

kiekvienai grupei

30 min.

3. Aptarkite, kodėl pasirinkote tam tikrą socialinį

verslą, kodėl pasirinkote užsiėmimo metu naudotą

platformą.

Nėra 15 min.

https://www.youtube.com/channel/UCkZM9BU1KG7sxs_SS4kcHFA/videos

