
I Š S K I R T I N Ė  G A L I M Y B Ė  I Š B A N D Y T I  S A V O  J Ė G A S !

IDĖJOS EFEKTAS
 

TAVĘS LAUKIA:

Net dvi patyriminės
stovyklos;
Ekspertų
konsulatacijos ir
feedback sesijos;
Mentorių palaikymas;
Idėjų kūrimo ir
įgyvendinimo
mokymai:
Palaikanti
bendruomenė;
Ir galimybė atstovauti
Lietuvą!

Projektą rengia: 

PAGAUK IDĖJĄ
IR ATSTOVAUK LIETUVĄ
EUROPOJE!

 

PROJEKTO METU PAJUSI KUO GYVENA
VERSLAS IR TURĖSI REIKŠMINGĄ ĮRAŠĄ NE TIK
SAVO CV!
 
„VDU Verslo praktikų centras“ (VPC) drauge su „Junior
Achievement“ kviečia tave į 3 mėnesių idėjos kūrimo ir verslo
įkūrimo simuliacinę kelionę, kurioje tave lydės patyrusi
mentorių komanda.
 
„Junior Achievement“ sukaupta ilgametė praktika leis tau
patirti, ką reiškią drauge su bendraminčiais įsteigti ir valdyti
savo įmonę. Padės išsigryninti, kaip tavo asmeniniai talentai
galėtų būti panaudoti idėjų realizavime ir verslo kūrime.
 
O VPC garsėjančių patyriminių mokymų ir stovyklų metu
ugdysi svarbius įgūdžius ir formuosi inovatyvų požiūrį, kuriuo
pulsuoja dabartinė darbo rinka. Ši patirtis leis tau sėkmingai
kurti savo karjeros kelią, o darbo paieškose būti patraukliu
darbuotoju ir startuoti ne žemiausiose pozicijose.
Suprasdamas vidinį verslo gyvenimą būsi pranašesnis, išmoksi
vertinti rizikas ir dorotis su iššūkiais palaikančios
bendruomenės apsupty.
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Kurias dienas

rezervuoti? 

5 d.

12 d.

INTRO

OPEN renginys

21-23 d. Stovykla 1

Susitikimai su mentoriumi

Susitikimai su mentoriumi

Pasiruošimas tarpiniam pristatymui

14 d. Ekspertų feedback 1

Susitikimai su mentoriumi

Susitikimai su mentoriumi

Susitikimai su mentoriumi

Pasiruošimas tarpiniam pristatymui

4-5 d. Stovykla 2

18 d. Ekspertų feedback 2

24 d. Geriausių idėjų atranka

Susitikimai su mentoriumi

Pasiruošimas galutiniam pristatymui

8 d. FINAL PITCH VILNIUS

22 d. DIPLOMAI

Pasiruošimas galutiniam pristatymui

DALYVIŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

REGISTRUOKIS JAU DABAR:
https://forms.gle/gasXgXYGChLAtz9d7

 

 Užpildyti registracijos anketą:
https://forms.gle/gasXgXYGChLAtz9d7
 Galėti dalyvauti abejose stovyklose.
 Būti pasirengusiu dirbti grupėje. 

Jei turi socialinę, kultūrinę ar verslo idėją įvardink ją
pildydamas anketą, o mes padėsime tau suburti komandą.
Jei neturi idėjos, galėsi prisijungti prie jau esamos ir tau
patinkančios.
Jei neturi idėjos ir nenori prisijungti, galėsi burti
bendraminčių komandą, kuri projekto metu atras galimybę
ir įgyvendins drauge sukurtą idėją. 

KAS GALI DALYVAUTI?
 
IDĖJOS EFEKTE gali dalyvauti visi studentai arba ką tik
universitetą baigę asmenys. 
 
Norėdamas tapti dalyviu tu turi:
 
1.

2.
3.

 

O KAIP SU IDĖJA?
 
Komandos bus buriamos aplink vieną ar kitą idėją arba aplink
bendrą dominančią temą (pvz. zero waste). Tad:

It's not just about ideas it's about
making ideas happen!


