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1. Projekto rezultatai
Europinis projektas „PROMYSE“ per pastaruosius du metus skatino socialinį verslumą sveikatos
priežiūros ir socialinės rūpybos sektoriuose kaip alternatyvią galimybę jaunimui siekti savarankiškumo.
Tai buvo daroma tyrimų, seminarų ir renginių pagalba. Išliekantis projekto rezultatas – tai gebėjimų
vystymo e-mokymų platforma, sudaranti galimybes jauniems žmonėms mokytis socialinės
antreprenerystės ir vystyti verslumo įgūdžius. Projektas yra finansuojamas pagal Europos Komisijos
Erasmus+ programą ir tęsėsi 24 mėnesius (2017 rugsėjis – 2019 rugpjūtis).
Projekto konsorciumą sudaro šios organizacijos:
•
•
•
•
•
•

2.

The IARS International Institute (UK)- projekto koordinatorius
DIESIS Coop (BL)
KMOP (GR)
Canary Wharf Consulting (UK)
VŠĮ Diversity Development Group (LT)
ICSE-Co. (IT)

Gebėjimų vystymo e-mokymų platforma

Gebėjimų vystymo e-mokymo platforma (https://e-learning.promyse.eu/)
buvo testuojama jaunų žmonių, turinčių išsilavinimą ar patirtį sveikatos ar
socialinės globos sektoriuose. Testavimas vyko visose projekto partnerių
šalyse. Šiuo metu platforma jau gali naudotis visi, kurie nori užsiimti socialinės
antreprenerystės veiklomis, pasinaudodami inovatyviais mokymosi metodais
ir aukštos kokybės mokymų medžiaga. Platformoje esanti medžiaga apima
mokymus apie socialinio verslo kūrimą, valdymą ir veiklos užtikrinimą. Du iš
mokymų kursų yra Lietuvių kalba: „Į vartotoją orientuotas dizainas paslaugų
teikime“ ir „Sveikatos ir socialinės apsaugos sektorius“.

3. Kvietimas į baigiamąją projekto konferenciją
„PROMYSE“ projekto tarptautinė baigiamoji konferencija vyks Londone (JK), š.m. liepos 17 d., kaip dalis
IARS 7-sios tarptautinės konferencijos. Tai bus tęstinio mokymosi akreditaciją turintis renginys, kuriuo
siekiama daryti įtaką nacionaliniams ir Europiniams politikos formavimo barjerams pristatant įrodymais
grįstus sprendimus ir leidžiant išgirsti balsus, kurie diskusijose girdimi retai. Antroji konferencijos diena
skirta „Promyse“ projektui ir fokusuosis ties jaunimo socialine atrepreneryste ir verslumo įgūdžiais.
Dalyvavimui konferencijoje galima gauti 200 Eur stipendiją. Daugiau informacijos galima rasti čia:
https://www.iars.org.uk/content/7IARSconference.

4. Baigiamasis susitikimas ir e-knyga
“PROMYSE” projekto baigiamasis susitikimas vyks Londone (JK), 2019 m/ liepos 18 d. Jame partneriai turės galimybę reflektuoti projekto rezultatus ir palikimą. Šiame kontekste, IARS
išleis e-knygą, kurioje bus pristatyti projekto rezultatai visose penkiose šalyse, tyrimų rezultatais, platformos testavimo rezultatai, visos su tuo susijusios užduotys ir pasiekimai. E-knygos
vieną dalys sudarys projekto rezultatų santraukos Anglų kalba iš visų projekto partnerių, kitą dalį sudarys išsamios projekto įgyvendinimo ataskaitos nacionalinėmis kalbomis (Anglų,
Lietuvių, Graikų, Italų ir Prancūzų).
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