
 
 
Tyrimai rodo, kad socialinio
verslumo kursai ir mokymai
daugiausia organizuojami
verslo ir ekonomikos
studentams. Humanitarinių
studijų krypčių studentų
verslumas ugdomas mažiau. Dėl
to norėdami savo puikias idėjas
paversti verslo galimybėmis, jie
stokoja socialinio verslumo
įgūdžių.  
 
HILLARY projekto
įgyvendinimo metu bus sukurta
bendradarbiavimu paremta
mokymosi aplinka, kuri suburs
bendruomenę ir teiks
praktinius mokymus,
padėsiančius idėjas paversti
verslo galimybėmis. 

HILLARY	PROJEKTAS	

2018 m. gegužės 14–15 d. Milane įvyko
antrasis projekto partnerių susitikimas.
Pastarąjį organizavo Eurocrea Merchant
unikalioje BASE Milano bazėje, kuri skirta
skatinti kūrybiškumą ir koncentraciją,
įgūdžius reikalingus kuriant ir
įgyvendinant inovatyvius kultūros bei
kūrybinių industrijų projektus. 
 
Susitikime aptarta HILLARY projekto metu
rengiamų kursų struktūra ir turinys.
Numatyta, kad kursus sudarys 10 dalių:
Tikslas (Įvadas); Klientai ir vartotojai;
Rinkos tyrimai; Vertės pasiūlymas; Pajamų
planas; Rinkodaros planas; Pagrindinės
suinteresuotosios šalys; Pagrindiniai
ištekliai; Įgyvendinimas; Finansinis planas.
Iš kiekvienos kursų dalies bus pateikta
užduotis, padėsianti formuoti HILLARY
Strategiją – verslo planą, kuris leis idėjas
paversti verslo galimybėmis. 
 
Kitas partnerių susitikimas vyks Londono
Grinvičo universitete 2018 m. lapkričio 8–
9 d. 

ANTRASIS	PARTNERIŲ	
SUSITIKIMAS	MILANE

 
Konsorciumą sudaro 7
partneriai iš tiek pat šalių:
Valladolido universitetas
(Ispanija), Eurocrea Merchant
SRL (Italija), Stichting
Business Development
Friesland (Nyderlandai),
Grinvičo universitetas
(Jungtinė Karalystė), European
Centre for Women and
Technology (ECWT)
(Norvegija), Babele Create
Together SRL (Rumunija),
Vilniaus kolegija (Lietuva). 
 
Partneriai numatytas projekto
veiklas įgyvendins pagal
turimas žinias, kompetencijas
ir pasiekimus verslumo,
koučingo, mentorystės ir
socialinių inovacijų srityse
savo šalyje ir Europoje. 

PARTNERIAI	

Erasmus+ projektu HILLARY siekiama paskatinti studijuojančias moteris pasitelkti socialines inovacijas 
plėtojant savo kūrybiškumą. Projekto tikslas – ugdyti moterų socialinio verslumo įgūdžius.
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MORRIS FAMILY

NAUJIENOS	IŠ	GRINVIČO	UNIVERSITETO	

RENGINIAI	ISPANIJOJE	IR	JUNGTINĖJE	KARALYSTĖJE

„Pastaruosius 8 metus Grinvičo universitete sėkmingai vykdome 
studentų įkurtų įmonių konkursą. Prieš 3 metus dalyviams pradėjus 
kurti socialines įmones konkursas tapo itin populiarus. Dauguma 
dalyvių yra sveikatos, socialinės rūpybos ir verslo sričių studentės. Šiuo 
metu stengiamės įtraukti meno ir humanitarinių mokslų studentus 
siekdami pagerinti jų įsidarbinimo galimybes ir verslumo įgūdžius. 
Vykdant konkursą sužinojome, kad inovatyvaus turinio sėkmę itin 
pagerina skaitmeninis auditorijos įtraukimas. HILLARY projektas bus 
esminė mūsų strateginės iniciatyvos varomoji jėga. Taip pat norime, kad 
konkurso dalyviai taptų pasaulinės bendruomenės dalimi, padėsiančios 
jiems kartu kūrybiškai atrasti ir spręsti didelius iššūkius. HILLARY metu 
siekiame sukurti įrankius, kurie bus naudojami ir projektui pasibaigus.“ 

Valladolido ir Grinvičo universitetuose vykusių renginių metu paminėta 
HILLARY projekto pradžia. Juose apsilankė universitetų studentai, 
dėstytojai, kiti darbuotojai, inkubatorių ir Prekybos rūmų atstovai, 
socialiniai inovatoriai ir moterų socialinio verslumo organizacijos. 
Renginio metu pristatytas bendras projekto planas ir paaiškinta, kaip 
šis projektas padės būsimoms socialinėms verslininkėms. 

		PARTNERIAI

Projektą finansuoja Europos Komisija. Šis naujienlaiškis atspindi tik autorių nuomonę. Komisija nėra 
atsakinga už bet kokį galimą naujienlaiškyje esančios informacijos panaudojimą.
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