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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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 Supažindinti su įvairiomis skaitmeninėmis istorijomis –
sėkmingo verslo pagal gyvenimo būdą pavyzdžiais;

 Pristatyti verslo pagal gyvenimo būdą rūšis;
 Aptarti verslo istorijų struktūrą, jų pateikimo būdus ir

galimybę naudoti darbui su besimokančiaisias suaugusiais;

 Pristatyti atskirtį patiriančių asmenų verslo planų idėjas

Tikslas

NR. 2015-1-LT01-KA204-013404
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Sėkmės istorijų kaip AŠI formų naudojimas 

suaugusiųjų švietėjams tobulinant kompetencijas 
darbui su atskirtį patiriančiais asmenimis;
skatinant atskirtį patiriančių asmenų įsidarbinimą 
pagal jų gyvenimo būdą, pomėgius ir talentą;
darbui su įvairaus amžiaus žmonėmis formalaus 
ir neformalaus švietimo programose.
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Sąvokos aiškinimas

Nepalankiose sąlygose gyvenantys ir atskirtį 

patiriantys asmenys tai:

Žmonės, turintys  
fizinę ar protinę 

negalią
Asmenys, patiriantys 
mokymosi sunkumų

Asmenys, turintys 
ekonominių sunkumų

Asmenys, patiriantys 
kultūrinę atskirtį

Asmenys, turintys 
sveikatos sutrikimų

Asmenys, turintys 
socialinių problemų

Asmenys, gyvenantys 
nepalankiose 

geografinėse vietovėse



Sėkmės istorijos skaičiais

24

12



Verslo sėkmės istorijas galima rasti:

www.ace-erasmusplus.eu
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Istorijų pateikimas internetinėje 
svetainėje www.ace-erasmusplus.eu
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Sėkmės istorijos tinklapyje
www.ace-erasmusplus.eu
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Besimokančiojo dalis:
VGB sėkmės istorijų santraukos 
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Įvairios verslo pagal 
gyvenimo būdą rūšys:

Menai Maistas

Pramogos

Žemdirbystė

Grožis, 
sveikata

KitaPardavimai

Priežiūros 
paslaugos InterjerasAmatai
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Įvairios verslo pagal 
gyvenimo būdą rūšys:

Menai Maistas

Pramogos

Žemdirbystė

Grožis, 
sveikata

KitaPardavimai

Priežiūros 
paslaugos InterjerasAmatai
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Menai
Eglė Studinskaitė Eglės Studinskaitės pinjatų gamybos verslas Rašytinė
Viktor Dremsizov Aš ir mano fotokamera Video
Maria Aristidou Kai piešiniai kvepia kava Rašytinė
Gintvilė Giedraitienė Žolynai virsta meno kūriniais Rašytinė
Ciara Doone Rush Aistra žirgams ir fotografijai Rašytinė
Alexander Scott Žvilgsnis į pasaulį pro fotoaparato objektyvą Rašytinė
Grožis ir sveikata
Irena France Masažų ir eterinių aliejų terapija sveikatos gerinimui Video
Marius Lasinskas Ir žolė padeda uždirbti duoną Rašytinė
Amelia Zieminska Verslas pagal gyvenimo būdą – jūsų rankose Rašytinė
Piotr Kapłoński Grožio salonas Video
Jan Garrity Šiva joga jaunimui Rašytinė
Maistas
Monika Homa Nuo sveikos mitybos iki laimingo gyvenimo Rašytinė
Kay Wadud Tobula samosa – namų gamybos pyragėliai Video
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Skaitmeninės istorijos - sėkmingo verslo 
pagal gyvenimo būdą pavyzdžiai (1)
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Amatai
Lara Sophie Benjamin Laros papuošalai Rašytinė
Nicolas Tsangaras Medis virsta vyrų kaklo papuošalu Video
Marusia Ashikova Mano pomėgis, mano profesija, mano meilė Rašytinė
Biliyana Slavova Verslumo paveikslas Rašytinė
Anife Mahmud Energiją skleidžiantys rankų darbo papuošalai Rašytinė
Virginija Armonienė Vaikiškų žaislų mezgimas Rašytinė
Laura Kuprytė Sportinio ir laisvalaikio stiliaus drabužių gamyba Video
Romualda Galistienė Keramika – mano gyvenimo meilė Rašytinė
Jolanta Civilkaitė Aistra veltiniui Rašytinė
Interjeras
Paris Theodotou Pario verslas pagal gyvenimo būdą „The Collective“ Rašytinė

Adamos Karagiannis Medžio darbai kūrybiškai Video

Kristina Onyskaitė Kristinos Onyskaitės siuvimo verslas „Titina“ Rašytinė
Steph Kilshaw Rožinė tinkuotoja – profesionali tinkavimo paslauga Video
Cynthia Brown Sėkmė – tai įprastų dalykų atlikimas išskirtinai gerai Rašytinė
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Skaitmeninės istorijos - sėkmingo verslo 
pagal gyvenimo būdą pavyzdžiai (2)



No 2015-1-LT01-KA204-013404

Žemdirbystė
Stanoi Georgiev Žemdirbystė „Atgal į gamtą“ Video
Janina Marcinkevičienė Gėlininkystė Video
Pardavimai
Karolina Szczepanik Ką apie moteris pasako jų apranga? Rašytinė
Miłosz Kręt Pomėgis, tapęs verslu Rašytinė
Vaida Liaudenskienė Turizmo verslas pagal gyvenimo būdą Rašytinė
Pramogos
Stanisław Maciej Berger Šokių mokytojas Video
Gintautas Mikulevičius Pramoginio vandens turizmo organizavimas Video
Kita
Dimitar Panayotov Dimitaro verslas pagal gyvenimo būdą „Po tiltu“ Rašytinė
Hayley Patterson Gėlės ir vežimėlio nuoma Rašytinė
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Skaitmeninės istorijos - sėkmingo verslo 
pagal gyvenimo būdą pavyzdžiai (3)
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Rašytinės sėkmės istorijos šablonas

 Kaip žmogus pradėjo verslą?
 Kaip vystė verslą pagal gyvenimo būdą ir kaip sekasi dabar?
 Ką planuoja daryti toliau?
 Kontaktiniai duomenys,
 Fotografijos iliustracijai.

Sutikimai viešinti sėkmės istoriją ir asmeninius duomenis internetinėje erdvėje



Video sėkmės istorijos struktūra

 Vieningas šablonas;

 Orientacinė trukmė (5 min.);

 Aprašomoji dalis –
pasiskaitymui prieš vaizdo 
medžiagą; 

 Vaizdo medžiagoje 
nenaudojame subtitrų, kad 
neblaškytų dėmesio;

 Privalumas – besimokantysis 
gali bet kuriuo metu 
sustabdyti video istoriją ir 
skirti pakankamai laiko 
perskaityti informaciją.
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Informacija apie verslininką:

 Asmeninė informacija (vardas, pavardė; amžius; išsilavinimas 
(formalus ir neformalus); ankstesnė darbo patirtis; šeimyninė 
padėtis (neprivaloma); Kaip šeimos nariai įtakojo, palaikė norą 
kurti VGB, ar padėjo išlaikyti šeimyninio gyvenimo ir darbo 
balansą? 

 Informacija apie verslą (VGB rūšis, trumpas aprašymas, veiklos 
pradžia, veiklos vieta (namuose, on-line, biure); 

 Kodėl pradėjote būtent šį verslą? Kaip jūsų verslas susijęs su jūsų 
talentu, gebėjimu, pomėgiais, gyvenimo būdu?

 Kokia buvo jūsų finansinė situacija pradedant verslą? Ar turėjote 
tinkamą įrangą, priemones?

 Kas jus paskatino pradėti dirbti sau?
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Informacija apie verslininką:

 Kokią paramą jums teikė šeimos nariai?

 Kaip reklamuojate savo prekes/ paslaugas?

 Kaip vertinate savo pažangą?

 Ar jums reikia/ trūksta papildomų žinių, kaip vystyti savo verslą?

 Ar lankote mokymus, seminarus ir kokius?

 Kaip plėtėsi jūsų verslas? Ar dirbate vienas, ar turite partnerių?

 Kokį svarbiausią dalyką išmokote pradėjęs dirbti savarankiškai?

 Ką patartumėte žmogui, ketinančiam pradėti savo verslą? Kaip 
galėtumėte jį paskatinti?
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Verslininkai pagal gyvenimo būdą -
žmonės šalia mūsų

 Gintautas Mikulevičius –
kolegės Nijolės kaimynas;

 Jolanta Civilkaitė – atėjo į 
švietimo centrą siūlydama savo 
rankdarbius – drabužius iš 
veltinio;

 Marius Lasinskas – lektorius 
Kauno rajono TAU universitete;

 Šokių mokytojas iš Lenkijos 
Stanislaw Macej Berger – moko 
Radoslaw vaikus;

 Stanoi Georgiev– Rumyanos 
Shalamanovos (BG) tėtis
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Motyvai pradėti VGB

 Dažna VGB istorija prasideda nuo nesėkmės, kai dabartinis verslininkas 
buvo priverstas imtis naujos veiklos dėl nepalankiai susiklosčiusių 
aplinkybių: netekus ankstesnio darbo, padidėjus šeimai, sumažėjus 
pajamoms ir pan. 

 Jauni žmonės siekia tobulėti ir eiti į priekį. Samdomas darbas nesuteikia 
tokių galimybių, todėl pradedama dirbti savarankiškai.

 Jaunos mamos siekia daugiau laiko praleisti su vaiku, joms reikalingas 
lankstus darbo grafikas, kad galėtų derinti darbą ir šeimą bei realizuoti 
savo pomėgius;

 Žmonės, savo darbo vietoje nesijaučiantys laimingi. Ilgainiui supratę, kad 
gyvenimas yra per trumpas, kad švaistytum jį veltui ir darytum tai, ko 
nemėgsti. 
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Medžiagos testavimo/ mokymo 
kursų namų darbai

 Perskaityti savarankiško mokymo medžiagą “Verslo pagal 
gyvenimo būdą pagrindai” e-mokymosi platformoje 
www.ace-erasmusplus.eu

 Peržiūrėti video ir perskaityti rašytines sėkmingo verslo 
istorijas pasirinktinai e-mokymosi platformoje www.ace-
erasmusplus.eu. Pasirengti šių istorijų analizei.
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Sėkmės istorijų analizė

 Kas paskatino verslininką(-us) pradėti verslą? 

 Koks verslininko talentas, pomėgis ar gyvenimo būdas išryškintas 
sėkmės istorijoje (-se)? 

 Su kokiomis problemomis istorijos asmuo susidūrė ir kaip jas įveikė? 

 Kokie buvo reikalingi finansiniai ištekliai verslui pradėti?

 Kaip jis/ji reklamuoja savo paslaugas ar produktus? 

 Kaip pasikeitė jo/jos gyvenimo kokybė? 

 Kokios verslininko (-ės) asmeninės ir socialinės kompetencijos? 

 Kokią VGB istoriją, remiantis kitų žmonių patirtimi, galėčiau sukurti?

 Ką aš daryčiau kitaip nei istorijų veikėjai? 
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Medžiagos testavimo/ 
mokymo kursų namų darbai

 Pagilinkite žinias savarankiškai 
studijuodami medžiagą ir sėkmės 
istorijas projekto e-mokymosi 
platformoje

 Remdamiesi sėkmės istorijomis ir 
rekomendacijomis, parenkite veiksmų 
planą savo verslo pagal gyvenimo būdą 
idėjai įgyvendinti
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Rekomendacijos Veiksmų planui rengti 
 Žingsnis 1- Įvertinkite savo stipriąsias puses 

(talentą, gebėjimus, interesus, asmenines 
savybes), kurios būtų naudingos būsimam verslui 
pagal gyvenimo būdą 

 Žingsnis 2 – Trumpai aprašykite verslo pagal 
gyvenimo būdą idėją 

 Žingsnis 3 – Aprašykite, kokiomis komunikacijos 
priemonėmis ir kanalais jūs reklamuosite savo 
verslą

 Žingsnis 4 – Pateikite detalų savo galimų klientų 
aprašymą (tai jums padės sutaupyti laiko ir pinigų)

 Žingsnis 5 – Numatykite reikalingus finansinius ir 
žmogiškuosius išteklius kiekvienam veiksmų plano 
žingsnio įgyvendinimui 

 Žingsnis 6 – Pasirenkite būtiniausių darbų sąrašą
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VGB veiksmų planas: temos 

 LT1 – 7: bitininkystė, kapų priežiūra, naminės duonos kepimas su 
raugu pagal tradicinį receptą, rankdarbiai, vaistažolių auginimas;

 LT2 – 10: vaistinių žolelių rinkimas, džiovinimas; organizuoti 
muzikinius renginius vidutinio amžiaus žmonėms; privatus logopedo 
kabinetas; rankinių mezgimas, mokymas nerti; padėti tėvams 
nuvežti vaikus į mokyklą/darželį ir atgal į namus; vaikų priežiūros 
paslaugos namuose; namų/ butų valymo paslaugos; senjorų priežiūra 
jų namuose; spec. masažai dviratininkams; gėlių salonas.

 BG – 6: papuošalų gamyba, dekoratyvinis mezgimas, asmeninio 
sporto ir sveikos gyvensenos trenerio paslaugos, moteriškų drabužių 
dizainas; gobelenų gamyba; vokiškų ir belgiškų veislių šunų 
dresavimo paslaugos;
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 CY – 10: individualių dietų parengimas žmonėms su spec. valgymo 
poreikiais; kavos pertraukų organizavimo paslaugos; rankdarbiai; 
kūrybiškumo seminarai vaikams; ekologiškų produktų auginimas; 
rankų darbo dailės darbai; fotografo paslaugos; kelionių 
organizavimas; konditeriniai gaminiai; 

 PL – 6: baras su tradiciniais lenkų virtuvės patiekalais; gėlių ir 
smulkių dovanėlių parduotuvė; buhalterinės apskaitos paslaugos; 
fotografijos paslaugos šeimos šventėms, įmonių renginiams; 
tradicinio alaus darykla; dviračių servisas.

 UK – 6: alternatyviosios (holistinės) medicinos paslaugos; floristo 
paslaugos; moteriškų drabužių dizaino paslaugos; joga vaikams; 
masažo paslaugos darbo vietoje; manikūro ir pedikiūro paslaugos 
moterims ir vyrams.

VGB veiksmų planas: temos



Sėkmės istorijų veikėjų patarimai 
abejojantiems

„Atraskite veiklą, kuri teikia džiaugsmo 
ir ja užsiimkite kiekvieną dieną. Jei 
pomėgis taps verslu, niekada gyvenime 
nebedirbsite“. (Alexander Skot, CY)

„Svarbiausia – negalvoti, kad nieko 
nemoki ir ką pasakys kiti, stipriai 
tikėti savo svajone bei Dievo 
palaima ir žinoti, kad nėra padėties 
be išeities“ (Gintvilė Giedraitienė, LT)



No 2015-1-LT01-KA204-013404

Sėkmės istorijų veikėjų patarimai 
abejojantiems

„Nežiūrėkite į verslą kaip į pajamų šaltinį –
veikla turi teikti malonumą. Būkite drąsūs, 
kantriai laukite, kol jums nusišypsos sėkmė 
ir nuolat tobulinkite savo verslą“ 
(Monika Homa, PL)

„Tiesiog pradėkite. Siekite savo 
svajonės, susikurkite planą ir 
vykdykite jį“ (Jan Garrity, UK)
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Sėkmės istorijų veikėjų 
patarimai abejojantiems

Nedvejodami bandykite! Nesvarbu, koks būtų jūsų
verslas – atiduokite visą save. Viską darykite su
meile, iš laimės švytinčiomis akimis – be šių savybių
nepasieksite savo tikslų. Šiame gyvenime nesunku tik
miegoti, tačiau miegodami prarasite viską – ir tai, kas
gera, ir kas bloga“ (Marusia Ashikova, BG)

„Jei turi kokį nors mėgstamą užsiėmimą arba gebėjimą,
Dievulio duotą, panaudok duonai užsidirbti. Tai smulkus
verslas, ir nebus dideli pinigai, bet suteiks malonumą,
pripažinimą ir patogų, prasmingą gyvenimą. Ir nereikės ranką
ištiesus prašyti pašalpos ir jaustis nereikalingu. Tereikia
domėtis, dalyvauti įvairiuose renginiuose, mokytis, norėti
veikti ir turėti“ (Romualda Galistienė, LT)
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Linkime sėkmės, 
įdarbinant talentą versle !
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Stanoy Georgiev
verslo sėkmės istorija

 https://www.youtube.com/watch?v=LhgiWWdBKlM


