Baigiamasis savanorystės iniciatyvų renginys
AR SAVANORYSTĖ IŠGELBĖS NUO NEDARBO?

Konferencijos šeimininkas: Lietuvos verslo konfederacija
Konferencijos data: 2015 m. rugpjūčio 27 d. (ketvirtadienis)
Konferencijos trukmė: 9.00 – 15.00
Konferencija vyks: viešbutyje „Comfort Hotel“ (Kauno g. 14, Vilnius)
Registracija vyksta: iki 2015 m. rugpjūčio 24 d.
Registracijos nuoroda: http://bit.ly/1L5O0qz
Dėl papildomos informacijos kreipkitės: el. paštu leonas@gravitas.lt arba telefonu +370 662
21378.

Programa
8:00–9:00 Registracija
9:00–9:15 Konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis
9:15–9:45 Jaunimo situacija darbo rinkoje
Darbo biržos apžvalga apie jaunimo situaciją darbo rinkoje (naujausi duomenys)
Inga Liubertė, Lietuvos darbo biržos darbo išteklių skyriaus vedėja

9:45–10:15 Ko reikia, norint tapti konkurencingu darbuotoju?
Egzistuoja nuomonė, jog konkurencingumui darbo rinkoje įtakos turi ne tik įgytos specifinės specialybės
žinios, bet ir neformalūs gebėjimai. Kokie? Ar tikrai jie svarbūs integracijai į darbo rinką? Kokia
neformaliojo švietimo įtaka jaunam žmogui apskritai?
Laura Bačinskienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui

10:15–10:45 Ar gali savanorystė padėti mažinti nedarbą Lietuvoje?
Kokių veiksmų ir priemonių yra imtasi, siekiant prisidėti prie aktyvesnio jaunų žmonių įsitraukimo į
darbo rinką?
Gintarė Sabliauskaitė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento ES projekto „Jaunimo
savanoriška tarnyba“ koordinatorė

10:45–11:15 Jaunimo savanoriškos veiklos skatinimo iššūkiai ir galimybės
Tomas Sinica, Lietuvos verslo konfederacijos projektų direktorius

11:15–11:45 Kavos pertrauka
11:45–12:45 Diskusija: ką daryti, kad darbo rinkoje savanorystė būtų vertinama labiau?

Koks egzistuoja požiūris į savanorystę: ar įrašas apie savanoriavimą gyvenimo aprašyme yra svarbus? Kokios
kompetencijos yra reikalingos darbo rinkai? Ar savanorystė jauniems žmonėms suteikia reikiamų įgūdžių?
Ką daryti, kad darbo rinkoje savanorystė būtų vertinama labiau
Laura Duksaitė – Juškauskienė, įdarbinimo agentūros „MasterClass“ vadovė
Inga Liubertė, Lietuvos darbo biržos darbo išteklių skyriaus vedėja
Gintarė Sabliauskaitė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento ES projekto „Jaunimo
savanoriška tarnyba“ koordinatorė
Laura Bačinskienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Martinas Zaltauskas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius

12:45–13:15 5 praktiniai patarimai, kaip pristatyti darbdaviui savanorystės patirtį
Personalo atrankos specialisto patarimai, kaip geriausiai savanorystės patirtį galima perteikti gyvenimo
aprašyme, kokias įgytas kompetencijas akcentuoti, kaip žinoti, ko tikisi darbdaviai.
Laura Duksaitė – Juškauskienė, įdarbinimo agentūros „MasterClass“ vadovė

13:15–13:45 Kaip savanorystę paversti profesija: sėkmės istorija
Kaip savanoriška veikla bei jos metu įgyta patirtis padėjo siekti svajonių karjeros ar kurti verslą
Simas Jaskutėlis, „GoHisto“ programėlės kūrėjas

13:45–15:00 Konferencijos pabaiga ir pietūs
-Renginio vedėjas: žurnalistas Aurimas Perednis

Informacija apie projektą
Projekto informacija. Konferencija „Ar savanorystė išgelbės nuo nedarbo?“ organizuojama Lietuvos verslo
konfederacijos įgyvendinamo projekto „Savanorystės bendruomenių kūrimas ir vystymas“ rėmuose. Projekto
kodas: VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-006. Projekto partneriai: VšĮ Savanorių centras ir VšĮ Socialinių mokslų
kolegija. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projekto tikslas. Plėtoti neformaliojo švietimo paslaugų pasiūlą ir prieinamumą nedirbančio jaunimo tarpe
bei didinti užimtumo ir socializacijos formų įvairovę, taip įtraukiant jaunimą į aktyvią darbo rinką.
Projekto veiklos ir dalyviai. Projekte dalyvavo daugiau nei 500 jaunų nedirbančių ir nesimokančių žmonių.
Projekto dalyviai turėjo galimybę dalyvauti 3 dienų mokymuose, kurių metu buvo ugdomos socialinės,
profesinės ir karjeros valdymo kompetencijos, bei atlikti ne trumpesnę nei 200 val. savanoriškos veiklos
praktiką pasirinktoje organizacijoje. Daugiau informacijos apie projektą: www.savanoryste.gerapraktika.lt

Konferencijos

„AR SAVANORYSTĖ IŠGELBĖS NUO NEDARBO“
organizatoriai ir partneriai:

Lietuvos verslo konfederacija – didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija. Lietuvos
verslo konfederacija yra Tarptautinių prekybos rūmų (International Chamber of Commerce – ICC) oficialus atstovas Lietuvoje ir
dalyvauja Pasaulio rūmų federacijos (World Chamber Federation) veikloje.
Lietuvos verslo konfederacija atstovauja daugiau nei 3200 Lietuvos įmonių ir 23 Lietuvos verslo asociacijas. Lietuvos verslo
konfederacijos nariai sukuria per 23 proc. Lietuvos BVP. Daugiau informacijos internetiniame puslapyje www.lvk.lt

Socialinių mokslų kolegija yra nevalstybinė aukštoji mokykla, veikianti nuo 1994 metų. Įkurta privačios iniciatyvos pagrindu kaip
Nijolės Skučienės kalbų ir verslo vadybos aukštesnioji mokykla, 2001 metais ji tapo aukštąja neuniversitetine mokykla.
Kolegijoje vykdomos studijos pagal 20 studijų programų socialinių, fizinių mokslų ir menų studijų srityse. Veikia 5 katedros, kurios
rengia kompetentingus specialistus, vykdo mokslinę taikomąją veiklą, konsultuoja verslo įmones. Sužinokite daugiau įmonės
internetiniame puslapyje www.smk.lt

Savanorių centras– yra nevyriausybinė organizacija, skatinanti jaunimą dalyvauti savanoriškoje veikloje. Organizacija padeda
jauniems žmonėms susirasti savanorystės vietas, padeda įstaigoms rasti savanorių ir konsultuoja karjeros klausimais. Sužinokite
daugiau Savanorių centro „Facebook“ paskyroje http://on.fb.me/1h5fdwS

Lietuvos darbo birža vykdo įdarbinimo programas, konsultuoja karjeros klausimais ir padeda įtraukti jaunimą į savanorių tinklą.
Institucija taip pat padeda pradėti nuosavą verslą. Įstaiga tarnininkauja tarp verslo ir žmonių, ieškančių darbo. Sužinokite daugiau
Lietuvos darbo biržos puslapyje www.ldb.lt

