
	
	
Socialinio verslo AKSELERATORIUS SOCIFACTION skelbia socialinių lyderių paiešką, kurie NORĖTŲ SPRĘSTI TAUTINIŲ MAŽUMŲ ir 
migrantų IŠŠŪKIUS LIETUVOJE! 

 
Socifaction, tai pirmoji socialinio verslo skatinimo programa, kurioje sprendimus opiausioms Lietuvos problemoms kūrė 
daugiau kaip 170 lyderių. 
 
Ieškome aktyvių žmonių, kurie nori taikyti naujus sprendimus, supranta tautinių mažumų ir migrantų problemas bei nori kurti 
ir vystyti savo socialinius verslus ar socialines iniciatyvas.  
 
Programa ieško 20 dalyvių, kurie:  

# degtų noru kurti pozityvius pokyčius savo aplinkoje ir savo bendruomenėje; 
# yra pasiruošę du mėnesius skirti savo laiką idėjos vystymui ir įgyvendinimui (ne mažiau kaip 3 – 4 valandas per 

savaitę); 
# nori telkti vietos bendruomenę, organizacijas ar pavienius asmenis, suprasdami, kad reikšmingiems pokyčiams 

reikia komandos; 
# turi motyvaciją inovatyviai spręsti tautinėms mažumoms ar migrantams Lietuvoje kylančius iššūkius; 
# ateityje socialinių inovacijų ar socialinio verslo kūrimą matytų kaip gyvenimo būdą ir pagrindinę veiklą. 

 
Socifaction programa įsipareigoja padėti:  

# naudojantis kūrybiniais metodais, sukurti idėją, kuri tau rūpėtų ir norėtum skirti jai savo laiką;  
# suprasti, matyti, mokėti pasitelkti ir sudėlioti resursus reikiamus idėjos įgyvendinimui; 
# suburti ir motyvuoti komandą; 
# suprasti platesnį socialinių inovacijų lauką, siekiant pritaikyti skirtingas praktikas. 

 
Kiekvienam dalyviui ar komandai bus priskirtas socialinio verslo ekspertas, kuris pirmuosius mėnesius lydės idėjos 
įgyvendinimo procese. 
	
Programos įgyvendinimo planas 

Dalyvių registracija  Iki sausio 17 dienos (imtinai) 
Dalyvių atranka  Rezultatai skelbiami sausio 19 dieną 

Socialinių lyderių mokymai – dalyvavimas privalomas visomis 
dienomis 

 Sausio 26 – 28 dienomis, Antalieptėje, Inovatorių slėnyje 

Individualus darbas su ekspertu  Nuo vasario 1 iki kovo 30 dienos 
	
Visi programos dalyviai bus įtraukti į Socifaction tinklą, esant poreikiui toliau ateityje konsultuojami socialinio verslo kūrimo 
klausimais, suteikiama išskirtinė galimybė dalyvauti ir savo idėjas pristatyti programos organizuojamuose pagrindiniuose 
socialinio verslo renginiuose – Socialinio verslo forumas, socialinių inovacijų festivalis BiZzZ ir kiti. 
	
Tavo registracijos laukiame iki sausio 17 dienos, registracijos anketa – https://goo.gl/forms/E11ua05c5YKWLV8j2  
 
Kyla klausimų ar Tau tinka programa ir Tu tinki programai? Rašyk ar skambink: 
monika.jukniene@zmogui.lt, +37067386642 
 
 
Socifaction socialinius 
lyderius ugdo 

Partneriai Programos naujienas sekite 

  

 

 www.facebook.com/socifaction/   

 socifaction.lt 
                

 


