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WinOnLine europinis Erasmus+ KA2 projektas, 

prasidėjęs 2019 m. spalį, yra baigtas, o partneriams 

pavyko įgyvendinti visus užsibrėžtus tikslus.  
Norite sužinoti daugiau: 

▪ Pirmąjį naujienlaiškį rasite čia. 

▪ Antrąjį naujienlaiškį rasite čia. 

▪ Trečiajį naujienlaiškį rasite čia. 

 

Win On-Line 4th Transnational Meeting in Italy: 

WinOnLine europini Erasmus+ KA2 projektas, prasidėjęs 2019 m. spalį, yra baigtas ir visi projekto partneriai 
dalyvavo 4-ajame tarptautiniame susitikime, kuris vyko 2022 m. gegužės 16-17 d. Turine, Italijoje. Apid Torino 

projekto partneriai iš Italijos sėkmingai jį organizavo.  

Susitikimo metu partneriai aptarė projekto metu sukurto sąvado atnaujinimus, ar dar trūksta kokios nors 
informacijos kuriam iš projekto intelektinių produktų, projekto sklaidą, progresą ir tęstinumą užtikrinančias 
veiklas ir sėkmingą mokymų bei mentorystės programų pilotavimo procesą visose partnerių šalyse.  

Be to, kai kurie itin svarbūs punktai buvo įtraukti į projekto tvarumo planą, kuris bus saugomas 5 metus ir 
projektui pasibaigus.   

Antrosios susitikimo dienos pabaigoje partneriai susipažino su italų mentoriais ir kuruojamaisiais, kurie pristatė 
labai viltingą ir įkvepiantį progresą pasiektą mentorystės proceso metu.  

Galiausiai buvo patvirtintos projekto sklaidos renginių kiekvienoje šalyje partnerėje datos ir žemiau pateikiama 
šiek tiek informacijos apie juos.  

Norite sužinoti daugiau: 

▪ Pirmąjį naujienlaiškį rasite čia. 

 

 

https://winonline.training/
https://winonline.training/our-1st-newsletter/
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_2nd_Newsletter_final.pdf
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/05/WinOnLine_3nd_Newsletter_final.pdf
https://winonline.training/
https://winonline.training/our-1st-newsletter/
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Sklaidos renginiai: 

 
Ispanija: 

Laimei per pastaruosius mėnesius situacija dėl Covid-19 labai pasikeitė ir šį kartą mums buvo leista surengti renginį 
„Kaip tapti e-verslininku” gyvai ir be jokių apribojimų.   
 

Renginys vyko gegužės 20 d. 9:30 – 12:30 val.  

 

Renginys pasižymėjo gausiu dalyvių skaičiumi, kurie parodė didelį susidomėjimą šio renginio tema, o diskusijos vyko 

apie sunkumus su kuriais susiduria moterys, vyresnės nei 40 metų ir norinčios tapti e-verslininkėmis, bei skirtumus 
tarp tradicinio ir e-verslumo. Renginio metu buvo pristatytas Win On-Line projektas ir kuo jis gali būti naudingas 
moterims verslininkėms.  
 

Renginio dalyvių skaičius siekė 20 (25 iš viso, įskaitant pranešėjus ir atstovus iš Errotu) ir vyko Olarain viešbučio 
konferencijų salėje.  
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Italija: 

Erasmus+ projekto, kuriame dalyvavo partneriai YSAO iš Suomijos, P-consulting.gr ir Patras Moterų 
Sąjunga iš Graikijos, Eurosuccess Consulting iš Kipro, LŠMPS iš Lietuvos ir Errotu iš Ispanijos, pabaigoje 
projekto partneriai Apid Torino iš Italijos gali apibendrinti ir pasidžiaugti projekto pasiektais rezultatais. 
Šiuo tikslu ir buvo gegužės 12 d. surengtas projekto sklaidos renginys, kuriame dalyvavo asmenys iš 
pagrindinių suinteresuotųjų šalių, moterys verslininkės, ekspertės ir mentoriai, kurie pasidalino savo 
patirtimi apie projektą. 

Pirmiausia buvo pristatyta projekto partnerystė ir apibendrintos veiklos bei pasiekti rezultatai. Tada 
renginio dalyviai sužinojo daugiau apie naujų verslininkų ir mentorių išmoktas pamokas. Svarbiausia 
renginio dalis buvo minčių lietus apie projekto tvarumą bei verslininkų, naudos gavėjų ir suinteresuotųjų 
šalių tinklo įgalinimą. 

Renginyje dalyvavo apie 30 žmonių, o tai suteikia galimybę išplatinti mokymų programą ir mentorystės 
vadovą, kuris netrukus bus prieinamas oficialioje projekto interneto svetainėje bei Apid Torino interneto 

svetainėje su tiesiogine nuoroda.  

Kelias, kurį turi nueiti startuolis, norėdamas augti ant tvirtų pamatų, vis dar yra labai vingiuotas ir 
susiduria su daugybe problemų. Iš Italijos vyriausybės naujausioje ketvirčio stebėjimo ataskaitoje 

pateiktų skaičių apie sistemoje registruotus startuolius susidaro bendras vaizdas, kuris, nors ir atsigauna 

po pandemijos, vis dar nėra pakankamai teigiamas. Šioje sistemoje moterų verslumo vaidmuo yra labai 
svarbus Italijos startuolių ateičiai. 

Tačiau norint užtikrinti visišką naujų verslo iniciatyvų sėkmę, tokie projektai, kaip Win On-line partnerių 
įgyvendinami Erasmus+ programos paramos dėka, yra esminiai. Tokią pačią poziciją išreiškė ir paramos 
gavėjai, kurie anksčiau bandė užpildyti savo žinių spragas verslumo kompetencijų srityje. Pridėtinę vertę 
sukūrė jų dalyvavimas mentorystės sesijose, kuriose jie galėjo daug labiau įsigilinti į konkrečias temas su 
mentorių pagalba.  
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Kipras: 

„EUROSUCCESS, vieni iš projekto Win On-Line partnerių, gegužės 9 d. sėkmingai surengė nacionalinį 
projekto sklaidos renginį „Moterys imasi veiklos: e-verslumas”, kuriame dalyvavo daugiau nei 30 

moterų! Projektą pristatė EUROSUCCESS atstovai ir 3 jo mentorės - Elena Tanou, Eleni Ekkeshi ir Rita 

Karatzia. 

Renginyje daugiausia dėmesio buvo skirta verslumo skaitmeniniam sektoriui, kuris atsispindi ir 
mokymų programoje, kurią sukūrė visi partneriai. Mentorės pristatė tokias sritis, kaip skaitmeninė 
rinkodara, tinklų kūrimas, komunikacija ir buvimas internete socialinės žiniasklaidos dėka. Mokymų 
platforma ir medžiaga buvo pristatyta visiems renginio dalyviams bei papildyta, atsižvelgiant į 
kuruojamųjų, kurie dalyvavo bandomajame projekto etape, pastabas ir atsiliepimus.” 

 

Lietuva: 

Gegužes 12 d. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) organizavo projekto Win On-

Line baigiamąją konferenciją „Moterų verslumas”. 
Konferencijos metu buvo pristatyti Win On-Line projekto rezultatai – esamų novatoriškų ir 
veiksmingų moterų e-verslumo praktikų ir priemonių sąvadas, pasidalinta gerosiomis patirtimis, 
buvo aptarti mokymų programos iššūkiai, o jų dalyviai pasidalino patirtimi ir kokių žinių įgijjo. 
Konferencijos metu įvyko mentorių ir kuruojamųjų susitikimas. 
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Graikija: 

Erasmus+ KA2 Win On-Line projekto 

sklaidos renginys, kurį kartu organizavo 
projekto partneriai P-consulting.gr ir 

E.GY.PA, įvyko gegužės 19 d. Patre. P-

consulting.gr ir Patras Moterų Sąjunga 
nusprendė kartu suorganizuoti didelį 
renginį (konferenciją), kuriame dalyvautų 
valdžios institucijų, visuomeninių 
organizacijų ir suinteresuotojų šalių 
atstovai iš visos Graikijos.   
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Projekto partneriai pakvietė vietos ir regionų 

valdžios atstovus bei verslumo ir e-verslumo 

atstovus aptarti problemas su kuriomis 

socialiniu ir profesiniu požiūriu susiduria 
moterys, norėdamos tapti verslininkėmis. Taip 
pat siekė sustiprinti esamų tikslinių grupių ir 
suinteresuotųjų šalių tinklą. Buvo visuotinai 

priimta išvada, kad iššūkiai su kuriais susiduria 

moterys, vyresnės nei 40 metų, norinčios 
įsitraukti arba sugrįžti į verslo sektorių, yra 
dideli ir daugialypiai, tačiau šiuolaikinių 
moterų ateitis yra e-verslumas.  

Renginio dalyvių skaičius pranoko visus 
lūkesčius – iš viso 90, susidomėjimas projekto 

rezultatais buvo didelis ir su nekantrumu visi 

laukia kada visi duomenys bus atvirai 

prieinami visiems suinteresuotiems 

asmenims.  

https://winonline.training/partners/
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Sekite mus socialiniame 

tinkle Facebook! 

@winonline.eu  

Apsilankykite projekto 

internetinėje svetainėje! 

https://winonline.training/ 

https://www.facebook.com/winonline.eu
https://www.facebook.com/winonline.eu
https://winonline.training/
https://winonline.training/

