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SEPTYNIŲ JŪRŲ KAPITONAI (7JK)- kompleksinis jaunimo verslumą skatinantis projektas.
Projekte yra integruoti skirtingi verslumo skatinimo metodai ir priemonės – paskaitos,
dirbtuvės, stovyklos, bendravimas su verslininkais, konkursai, verslumo kelionės, konsultacijos
ir t.t.

Kviečiame Jus dalyvauti projekto 7JK verslumo stovykloje, kuri yra III-sis projekto etapas.
Pirmame projekto etape PASIRENK VERSLUI pirminę atranką praėję dalyviai sudalyvavo
penkiose verslumo ir kūrybiškumo dirbtuvėse. Antrojo projekto etapo IŠAUGINK IDĖJĄ
metu dalyviai suformavo komandas savo verslo idėjų įgyvendinimui ir konkurso metu buvo
išrinktos ir į SUBURK KOMANDĄ stovyklą pakviestos 11 komandų. Projektą sudaro 7
etapai, kurie nuosekliai veda projekto dalyvius (Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus ir
dėstytojus) nuo asmeninių kompetencijų tobulinimo ir verslo idėjų formavimo iki verslo
planų parengimo ir verslo pradžios. Projekto pabaigoje geriausių dalyvių laukia verslo
kelionė į Amsterdamą.

STOVYKLOS TIKSLAS - paskatinti dalyvių ir verslo atstovų bendravimą neformalioje
aplinkoje. Stovykloje galėsite išgirsti 7JK dalyvių ir jų verslo idėjų pristatymus, pabendrauti
su Jus sudominusia komanda ir tiesiog puikiai praleisti laiką.

RENGINIO VIETA
Projekto verslumo stovykla vyks kaimo turizmo sodyboje „Kernavės bajorynė”, įsikūrusioje
unikalioje Lietuvos vietoje - Kernavėje.
Adresas: Kernavė, Širvintų raj.
Informaciją, kaip atvykti rasite čia: https://www.kernavesbajoryne.lt/kontaktai/

DALYVIAI
Stovykloje dalyvaus virš 40 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų. Iš viso į
stovyklą kviečiame apie 15-20 verslo atstovų.

KĄ REIKĖTŲ DARYTI TOLIAU?
Prašome padėti mums geriau pažinti Jus tam, kad galėtumėme pasiūlyti Jūsų interesus
labiausiai atitinkantį dalyvavimo projekte modelį. Prašome užpildyti trumpą anketą:
http://kapitonai.lt/mentoriams. Suprantame, kad esate užsiėmęs žmogus, taigi klausimų nėra
daug, tačiau prašome suteikti mums kiek įmanomą išsamesnę informaciją apie save.

Jūsų dalyvavimas projekte, pasidalijimas turima patirtimi - kilnus ir svarbus vaidmuo ugdant
Lietuvos ateities lyderius.

Galimi verslo atstovų vaidmenys:
1. Verslo atstovas – tai verslo (įmonės) arba kelių verslų įkūrėjas, savininkas arba
bendrasavininkas. Verslo atstovai dalijasi savo patirtimi su projekto dalyviais, teikia
visumines verslo kūrimo ir valdymo rekomendacijas. Mes manome, jog Jūsų patirtis versle
būtų naudinga ir įkvėptų projekto dalyvius, kurie siekia įgyvendinti savo turimas verslo
idėjas, todėl kviečiame Jus dalyvauti verslumo stovykloje ir papasakoti savo verslo sėkmės
istoriją ir kelią nuo idėjos vystymo iki jos įgyvendinimo jauniesiems būsimiems
verslininkams. Dalyvavimo tikimasi vasario 22 d. arba vasario 23 d.
2. Verslo mentorius – tai konkrečios taikomosios srities (pavyzdžiui, rinkodara, pardavimai,
WEB sprendimai ir panašiai) žinovas. Jūsų vaidmuo - asmeniškai globoti dalyvius ir/ ar
komandas, suteikti jiems patarimų, perteikti savo patirtį, padėti realizuoti jų verslumo
potencialą. Dalyvavimo tikimasi vasario 22 d.
3. Komisijos narys - stovyklos pabaigoje vyks verslo idėjų ir komandų konkursas, kurio
metu komandos vertinimo komisijai pristatys savo verslo idėjas ir komandos narius. pristatys
savo verslo idėjas. Konkurso tikslas - į kitą projekto etapą atrinkti labiausiai motyvuotas
komandas. Komisijos nario vaidmuo - susipažinti su komandų pristatymais, suteikti
grįžtamąjį ryšį ir, pagal vertinimo kriterijus, įvertinti komandų pristatymus. Dalyvavimo
tikimasi vasario 23 d.
Savo vaidmenį projekte laisvai galėsite pasirinkti ir vėliau, esant poreikiui, jį keisti.

INFORMACIJA
1. Pagrindinę informaciją apie stovyklą galite rasti mūsų Facebook paskyroje @7JK
2. Jei turite klausimų, kreipkitės nurodytais kontaktais:
Edita Sinkevičė, tel.: +370 61022774 arba info@kapitonai.lt

