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Harmoningos asmenybės institutas

KVIEČIA ORGANIZACIJŲ LYDERIUS Į
Integralinės erdvės konferenciją

“XXI amžiaus renesansas:
inovatyvios mokymosi ir bendradarbiavimo formos”
BENDRUOMENINĖS VALIUTOS PROJEKTAI
Ekonomika-Verslas-Mokslas-Švietimas-Kultūra
Organizacijos-Moksleiviai-Studentai-Senjorai

Konferencija įvyks viešbutyje Le Meridien Vilnius

Konferencijos idėja suformuota
Harmoningos asmenybės instituto surengtų idėjos aptarimų –
“HAI pusryčių” metu, dalyvaujant 46-ių verslo, viešųjų
organizacijų ir valstybės institucijų lyderiams.

Integralinės konferencijos unikalumas
• Konferencijoje INTEGRUOSIS
• ekonomikos, finansų, psichologijos, vadybos, meno, švietimo sritys, formuodamos
VISUMINĮ MATYMĄ,
GYVYBĖS IR SOCIUMO LOGIKOS BALANSĄ
organizacijų ir visuomenės VYSTYMUISI.
• Konferencijoje POST-INDUSTRINĖS EKONOMIKOS TENDENCIJAS ir GILUMINĘ PINIGŲ
PSICHOLOGIJĄ nagrinės ir BENDRUOMENINĖS VALIUTOS veikimą pristatys “Euro tėvu”
vadinamas bendruomeninės valiutos projektų kūrėjas prof. Bernardas Lietaeras (Belgija).
• Organizacijų galimybių kontekstą išplės Nobelio premijos teikimo ceremonijos koncerto
pagrindinio eksperto, menotyrininko, smuikininko prof. Michailo Kaziniko (Švedija)
paskaita-koncertas, skatinantis EMOCINĮ-VEIKLINĮ MĄSTYMĄ.
• MOKINIAI IR STUDENTAI pristatys prieš konferenciją surengto moksleivių forumo įžvalgas
apie inovatyvias mokymosi formas, kuriant mokyklą, kurioje mokomasi gyventi.
• Pranešimus skaitys VERSLININKAI, MENININKAI, VIEŠŲJŲ ORGANIZACIJŲ LYDERIAI IR
VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ATSTOVAI.
• Bendruomeninės valiutos iniciatyvos bus formuojamos į bendruomeninės valiutos
projektus, kuriuose kviečiami prisijungti konferencijos dalyviai.

Konferencijos pranešėjai - svečiai

Prof. Michailas Kazinikas
Muzikantas, muzikologas, kultūrologas, rašytojas,
režisierius, aktorius, radijo laidų vedantysis,
pagrindinis Nobelio premijos teikimo ceremonijos
koncerto pagrindinis ekspertas, Stokholmo dramos
instituto ir Aukštosios verslo mokyklos Stokholme
profesorius.
Prof. Michailas Kazinikas kartu su televizijos laidų
studija „Igorio Šadchano dirbtuvės“ išleido daugiau
kaip 70 filmų ciklą „Ad libitum arba LAISVAME
SKRYDYJE“, atskleidžiantį įvairių Vakarų Europos
muzikos epochų ir krypčių kompozitorių kūrybą.
Dvylika pirmųjų šios serijos filmų sukurti Švedijos
televizijos AXESS TV užsakymu ir transliuoti
nacionalinės Švedijos kultūrinės programos
rėmuose. Vienas šio ciklo filmas skirtas Mikalojui
Konstantinui Čiurlioniui.

Prof. Bernardas Lietaeras
Finansininkas, mokslininkas ir verslininkas, gerai žinomas pasaulio
finansiniuose sluoksniuose. Berklio universiteto profesorius, JAV ir
Belgijos universitetų dėstytojas. Papildančiųjų valiutų „plaukiojančių
kursų sistemos“ kūrėjas, įvairių šalių vyriausybių konsultantas.
Daugiau nei 25 metus dirbo valiutų sistemoje. Buvo Belgijos
elektroninės mokėjimų sistemos prezidentas, „Hedge Gaia“ fondo
generalinis direktorius ir vyriausiasis treideris. 1990 m. laikraštis
„Business Week“ suteikė jam „pagrindinio pasaulio treiderio“ titulą.
Europoje Bernard Lietaer vadinamas „Euro architektu“, nes dalyvavo
bendros Europos valstybių valiutos kūrimo ir išleidimo į apyvartą
programoje. Prisidėjo rengiant ir įgyvendinant bendros Europos
valiutos sistemos konvergencijos mechanizmą Belgijos Centriniame
banke.
Išleido 15 knygų, kurios buvo išverstos į 18 kalbų, tarp jų „THE FUTURE
OF MONEY: A New Way to Create Wealth, Work and a Wiser World“
(„Pinigų ateitis: naujas kelias į turtą, pilnavertį darbą ir protingesnį
pasaulį“), „THE SOUL OF MONEY: Beyond Greed and Scarcity“ („Pinigų
siela“) ir „OUR FUTURE ECONOMY: money and Sustainability“ („Mūsų
ateities ekonomika“).

Konferencijos programa. Rugsėjo 28 d. - Inovatyvios mokymosi formos
Laikas

Veikla

8:30-9:00 val.

Registracija, rytinė kava.

9:00-9:30 val.

XXI-ojo amžiaus viduramžiai ir renesansas. Panoraminis ir paradoksalus mąstymas,
talentų atskleidimas, kompleksinis mokymas.
(prof. Michailas Kazinikas, paskaita su muzikiniais intarpais)
Šiandien mes susiduriame su “sukarpyto mąstymo” problema. Pasaulį mes matome
“gabaliukais”, atskirais fragmentais, neįžvelgiame visumos, sistemos. Visuminiam
pasaulio suvokimui mums reikalingas “panoraminis mąstymas”, naujų, inovatyvių
idėjų gimimui – “paradokslaus mąstymas”. Pasaulio genijų gyvenimas ir kūryba
padeda suprasti ir išjausti panoraminio ir paradoksalaus mąstymo vystymo erdves.
Panoraminis ir paradoksalus mąstymas leidžia gimti neordinarinėms įžvalgoms,
idėjoms ir padeda išeiti iš aklaviečių.

9:30-10:00 val. Mokykla, kurioje mokomasi gyventi.
Mokinių ir studentų pranešimai iš LR Švietimo ir mokslo ministerijoje surengto forumo
“ATEITIES MOKYKLA: ką galime padaryti šiandien?
Yra dvi logikos: gyvenimo ir sociumo, yra du mentalitetai: gyvenimo lyderio ir sistemos
žmogaus, yra dvi mokyklų paskirtys: ruošti gyvenimui ir ruošti egzaminui. 2011 m.
gegužės mėn. HAI surengtame atviros erdvės forume “Ateities mokykla”, kuriame
dalyvavo 130 Lietuvos mokyklų komandų, verslininkų, LR Švietimo ir mokslo
ministerijos atstovų, iškelta mokyklos, kurioje mokomasi gyventi, kūrimo įžvalga. Kaip
patys mokiniai ir studentai mato mokyklą, kurioje jie norėtų mokytis?

Konferencijos programa. Rugsėjo 28 d. - Inovatyvios mokymosi formos (tęsinys)
Laikas

Veikla

10:00-10:40 val.

Veiklos šiandien: “Ko dabar reikia mokytis?”
• ”Talentingų vaikų ugdymas Nacionalinėje moksleivių akademijoje“, Eglė
Daunienė, Nacionalinės moksleivių akademijos (NMA) direktorė.
• "Robotikos mokykloje atsiranda nuoširdus susidomėjimas mokslu - noras išrasti”,
Saulius Vasiliauskas, “Baltic Orbis” generalinis direktorius.
• "Vaikai kuria muziką multiplikaciniams ir meniniams filmams ČIA ir DABAR“,
perkusininkas Arkadijus Gotesmanas.
• “Moksleiviai, mokytojai, tėvai – improvizacija judesio ir autentiško šokio
bangoje“, aktorius Andrius Žebrauskas.

10:40-11:10 val.

“Besikeičiantis mokymosi kontekstas: aktualiausi šiandienai bendrieji asmenybės
gebėjimai ir jų ugdymo keliai”. Industrinės epochos suformuoti įpročiai stabdo
jaunimo vystymąsi. Ką darome toliau?

Prof. dr. Rimvydas Jasinavičius, Mykolo Romerio universiteto profesorius, Vilniaus
miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentas, Lietuvos
pramonininkų konfederacijos prezidiumo narys. R. Jasinavičius yra 176 išradimų bei
daugelio mokslinių ir publicistinių straipsnių autorius, įvairių mokslo ir technikos
premijų laureatas.
11:10-11:30 val.

Kavos pertraukėlė.
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Laikas
11:30-12:30 val.

Veikla
Mokymasis, mokant kitus: abipusio mokymosi sistema ir pasauliniai pavyzdžiai
Prof. Bernardas Lietaeras

Prof. Bernardas Lietaeras yra bendruomeninių valiutų projektų kūrėjas ir
propaguotojas, formuojantis apibusio mokymos sistemas įvairiose pasaulio šalyse.
Bendruomeninių valiutų projektuose išsiplečia mokymosi samprata ir vaidmuo.
Brazilijos švietimo valiutos projekte vyresnių klasių moksleiviai moko jaunesnius,
už tai gaudami bendruomeninę valiutą, kuri gali būti panaudojama aukštosios
mokyklos studijoms apmokėti. Šie ryšiai formuoja naujus santykius tarp mokyklos
mokinių, gerina jų rezultatus – to pasekoje visuomenė sulaukia geriau pasirengusių
jos ateities kūrėjų. Abipusio mokymosi sistemos gali būti projektuojamos,
įtraukiant senjorų patirties perdavimą, verslo ir švietimo integraciją, ir pan.
12:30-13:30 val.

Improvizuota erdvė dialogui – nauja kūrybinio bendravimo forma.
Rezonansinių idėjų aptarimas grupelėse, Andrius Žebrauskas, Rasa Balčiūnienė

13:30-14:30 val.

Pietūs

14.30-16.30 val.

Pinigų psichologija: kodėl geros idėjos nesirealizuoja? Prof. Bernardas Lietaeras
Prof. Bernardas Lietaeras yra gerai žinomas ekspertas, pasiekęs finansų pasaulio
aukštumas. Jis yra gavęs laikraščio „Business Week“„pagrindinio pasaulio
treiderio“ titulą, jis vadinamas „Euro architektu“. Susipažinęs su Marijos
Gimbutienės veikalais, prof. Bernardas Lietaras įsigilino į pinigų prigimtį ir juose
veikiančius archetipus, ko pasekoje, jis iš esmės pakeitė savo veiklą - pradėjo
propaguoti bendruomeninę valiutą kaip galimą sprendimą verslo, bendruomenės
veiklose nestabilios pasaulinės ekonomikos sąlygomis.
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Laikas

Veikla

16:30-17:00 val.

Kavos pertraukėlė

17:00-17:30 val.

• "Gyva Lietuva”: ekologinė žemdirbystė, švari gamyba, darni architektūra,
alternatyvi energetika, socialiai atsakingas verslas ir biomimikrijos mokslas.
Indrė Kleinaitė - ekonomistė, tarptautinės darnaus vystymosi specialistų
asociacijos narė, nepriklausoma atsakingo verslo ekspertė, nominuota "Lietuvos
Metų Moteris 2008" rinkimuose Metų Iniciatyvos kategorijoje. 2007 m. Europos
Komisijos atstovybė Lietuvoje "žaliausia" Lietuvos vizija išrinko Indrės Kleinaitės
kūrinį "Gyva Lietuva“. Indrė yra projekto “Gyva.Lt” įkūrėja.
• Gyvybės ir sociumo logika: kaip pasiekti priešybių vienybę?
HAI įkūrėja Rasa Balčiūnienė.
• Gyvos žinios: ar šiuolaikiniam žmogui vis dar reikia tiesos?
Vilius Adomaitis, AM Viltėja direktorius.
TIESOS paieška, kuri dažnai sutapatinama su "teisybės paieška", daugeliui žmonių
yra tolimas filosofinis, socialinis arba savotiškai "moralizuojantis" klausimas.
Tiesa ("tiesiai iš...") yra vienintelis šaltinis, kuriame galime atrasti tai, ko iš esmės
trokštame - gyvenimo, veiklos prasmės, pasitenkinimo bei savęs realizavimo.
Gyvos žinios - tai siekis pažinti tiesą ir savimi patirti Gyvenimo logiką. Žmonijos
istorijoje daugybė iškilių žmonių tam paaukojo savo gyvenimus. Dabar mes galime
ne tik siekti tiesos, bet turime ir kriterijus kaip ją atpažinti. Galbūt tai yra dovana
XXI a. žmogui?
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Laikas

Veikla

17:30-18:00 val.

Kūrybinė veikla grupėse: Idėjų laukas “GYVOS ŽINIOS”.

18:00-19:00 val.

Prof. Michailo Kaziniko ir pasaulinio pianistų elito atlikėjo Aleksejaus Botvinovo
koncertas.

“Muzika kaip kultūros dalis yra dar vienas amžinybės ir atgimimo liudijimas.
“Tebūnie!” – sako J.S. Bachas, L. Van Bethovenas, V.A. Mocartas, P.I. Čaikovskis, S.
Rachmaninovas.

Konferencijos antros dienos programa – kitame puslapyje.

Konferencijos programa. Rugsėjo 29 d. - Inovatyvios bendradarbiavimo formos
Laikas

Veikla

9:00-9:30 val.

Judesio banga: 5 ritmai, aktoriaus Andriaus Žebrausko organizuojamas užsiėmimas,
žadinantis kūno intelektą.

9:30-10:00 val.

Atotrūkis nuo natūralumo: atkurkime šakninius ryšius su gamta,
Prof. dr. Rimvydas Jasinavičius, Mykolo Romerio universiteto profesorius, Vilniaus
miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentas, Lietuvos
pramonininkų konfederacijos prezidiumo narys.

10:00-11:30

N. Kondratjevo ekonominio augimo kreivė. Bendruomeninės valiutos projektų
kūrimo struktūra ir eiga. Lietuva – šalis, į kurią vykstama mokytis,
Prof. Bernardas Lietaeras
Praėjusio šimtmečio pradžioje rusų ekonomistas N. Kondratjevas paskelbė apie
ekonominio augimo kreivę, kuri nusakė jau įvykusius pokyčius pasaulio
ekonomikoje: perėjimą iš atskirais laikotarpiais dominavusios elektros, automobilių,
chemijos pramonės į informacinių technologijų amžių. Šeštąja banga vadinamas
pokytis vyksta jau dabar – tai perėjimas iš informacinių technologijų į
psichosocialinės gerovės etapą (well-being), kuriame pagrindinį vaidmenį vaidina
“minkštosios” technologijos. Šiame etape formuojasi ir nauji ekonomikos dalyvių
santykiai - svarbų vaidmenį čia vaidina bendruomeninė valiuta kaip motyvuojantis
mainų veiksnys.

11:30-12:00 val.

Kavos pertraukėlė.

12:00-14:00 val.

HAI pusryčių metu sukurtos naujų mokymosi formų ir bendruomeninės valiutos
projektų iniciatyvos:
(tęsinys kitame lape)
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Laikas

Veikla

12:00-14:00 val.
(tęsinys)

HAI pusryčių metu sukurtos naujų mokymosi formų ir bendruomeninės valiutos
projektų iniciatyvos:
• Kaip vystyti organizacijos žmonių potencialą? Kaip motyvuoti? Kaip formuoti
atvirumą ir pasitikėjimą organizacijose?
INICIATYVA: „Organizacijų bendradarbiavimo ir mentorystės kultūros vystymo
erdvė“
Pranešėjai:
Harmoningos asmenybės instituto įkūrėja Rasa Balčiūnienė:
"Organizacijų bendradarbiavimo ir mentorystės kultūros idėja“
“Tegros investicija” prezidentas Rinardas Goda:
“Organizacijos žmonių potencialo vystymas,įvertinant nematerialias pastangas“

“Alna Software” direktorius Artūras Gruodis:
"Kompetencijų mainų nauda verslui“
Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis:
“Viešųjų ir verslo organizacijų patirčių mainų nauda”

Konferencijos programa. Rugsėjo 29 d. - Inovatyvios bendradarbiavimo formos (tęsinys)
Laikas
12:00-14:00 val.
(tęsinys)

Veikla
HAI pusryčių metu sukurtos naujų mokymosi formų ir bendruomeninės valiutos
projektų iniciatyvos (tęsinys):
• Kaip integruoti jaunąją kartą į verslą?

INICIATYVA: „Praktinų kompetencijų centras: verslo, mokslo, organizacijos žmonių,
jaunimo ir senjorų bendradarbiavimas“
Pranešėjai:
Harmoningos asmenybės instituto įkūrėja Rasa Balčiūnienė:
"Praktinių kompetencijų centro idėja “
Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos įkūrėja Daiva Daugvilienė:
“Inovatyvaus praktinių kompetencijų centro kūrimo principai”
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė:
“Mokslo ir verslo organizacijų sinergija“

“Mars Lietuva” personalo vadovė Dalia Vitkuvienė:
"Nauda verslo organizacijoms“
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų
departamento direktoriaus pavaduotoja Birutė Miškinienė:
“Darbdaviai – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos kientas”

Konferencijos programa. Rugsėjo 29 d. - Inovatyvios bendradarbiavimo formos (tęsinys)
12:00-14:00 val.
(tęsinys)

HAI pusryčių metu sukurtos naujų mokymosi formų ir bendruomeninės valiutos
projektų iniciatyvos (tęsinys):
• Kaip ruošti jaunąją kartą? Kaip atskleisti vaikų gebėjimus?
INICIATYVA: „LIETUVOS JAUNIMO KELIAS KŪRĖJŲ LINK“
Pranešėjai:
Asociacijos “Infobalt” inovacijų vadovas Andrius Plečkaitis:
“Informacinės technologijos pakeičia mokymosi galimybes”
VšĮ “Kitas variantas” vadovas Tomas Kaulinskas:
“Ilgalaikės savanorystės tradicijų kūrimas. Praktinė patirtis”
Nacionalinės moksleivių akademijos (NMA) kūrybos vadovas Arūnas Matačius:
“Šiandien būtina moksleivius integruoti į organizacijas. Gyvoji teorija”.
Nacionalinės moksleivių akademijos (NMA) direktorė Eglė Daunienė:
"NMA ir “Fermento” bendradarbiavimo patirtis“

14:00-15:00 val.

Pietūs

15.00-17.00 val.

Dalyvių darbas grupėse (“World Cafe”) – pirmi projektų žingsniai.

17:00-17:30 val.

Konferencijos apibendrinimas.

17:30-18:00 val.

Pokalbiai prie vyno taurės.

Konferencijos iniciatyvų detalizacija
PROGRAMA „GYVŲ ŽINIŲ BIBLIOTEKA “

1. Kaip vystyti organizacijos žmonių potencialą? Kaip motyvuoti? Kaip formuoti atvirumą ir
pasitikėjimą organizacijose?
INICIATYVA: „Organizacijų bendradarbiavimo ir mentorystės kultūros vystymo erdvė “
Šiandien dauguma įmonių nebeturi dvasios, joms reiktų atsisakyti deklaruotinų šūkių ir remtis tuo, kas yra tikra.
Organizacijos galėtų apsijungti kurti gyvomis formomis (tikrais dalykais) paremtą subalansuotą ekonomiką. Kiekviena
organizacija turi savo stipriąją patirtį, kurią kitos organizacijos galėtų įsisavinti patyriminio mokymosi metu. Vyktų
kompetencijų mainai ne tik tarp verslo organizacijų, bet ir tarp viešųjų, mokslo, verslo įmonių. Tai kurtų
bendradarbiavimą ir ugdytų viešųjų organizacijų socialinį verslumą. Organizacijos galėtų viena kitą konsultuoti, keistis
patirtimi įvairiuose lygiuose, bendroje erdvėje kelti skirtingų sričių klausimus, kaip inovatyviai spręsti ir vystyti
„minkštuosius“ dalykus KARTU. Kiekviena organizacija turi perteklinį laiką, kuris galėtų būti išnaudojamas mainams ir
organizacijos žmonių vystymui. Tokiu savaiminiu būdu plistų ir mentorystės kultūra. Organizacijų kompentencijų
mainai vyktų bendruomenine valiuta, kuri atliktų funkciją: „Gauni tada, kai turi ką duoti”.

Atskirai veikiančios organizacijos

A
ORGANIZACIJA B
ORGANIZACIJA C

ORGANIZACIJA

Unikali organizacijos A
kompetencija
Unikali organizacijos B
kompetencija
Unikali organizacijos C
kompetencija

PAVYZDYS: “Unikalių organizacijų kompetencijų manai”

Apsijungusios organizacijos
bendruomeninės valiutos projekte
GYVŲ ŽINIŲ BIBLIOTEKA
Organizacijos, pasidalinę savo
kompetencijomis, įgyja galimybę
įsisavinti kitų organizacijų kompetencijas
– vyksta
GYVI ŽINIŲ MAINAI
kuriuos vykdyti motyvuoja
BENDRUOMENINĖ VALIUTA.

Kompetencija A +
Kompetencija B +
Kompetencija C +

Konferencijos iniciatyvų detalizacija
2. Kaip integruoti jaunąją kartą į verslą?
INICIATYVA: „Praktinių kompetencijų centras: verslo, mokslo, organizacijos žmonių,
jaunimo ir senjorų bendradarbiavimas”
Baigę aukštąsias mokyklas, gauname teorinį kompetencijų įvertinimą. Šiandien yra didžiulis atotrūkis tarp mokymų
programų ir darbdavių poreikių. Šioje iniciatyvoje būtų suformuota praktinių bendrųjų ("kietųjų" ir minkštųjų" ) ir
profesinių kompetencijų įsisavinimo sistema. Ypatingas dėmesys būtų skiriamas "minkštosioms" (asmenybinėms)
kompetencijoms. Į šį kompetencijų virtualų centrą suplauktų pirmos iniciatyvos organizacijų duomenys: būtų aišku,
kuri organizacija yra kurios kompetencijos gyvoji mokykla. Praktinių kompetencijų centras sudarytų sąlygas jaunam
žmogui pas praktikus įsivertinti savo gebėjimus ir trūkstamas kompetencijas įgyti realioje organizacijoje už
bendruomeninę valiutą, kurią bus gavęs mokydamas už save jaunesnius. Organizacijų žmonės, keisdami savo darbo
pobūdį, žinotų, kur jiems reikia pasimokyti, kad perėjimas į naujas veiklas būtų sklandus. Senjorai savąsias
kompetencijas galėtų perduoti jaunimui ir organizacijos žmonėms už bendruomeninę valiutą, kurią dovanotų savo
anūkams ar vaikaičiams.

3. Kaip ruošti jaunąją kartą? Kaip atskleisti vaikų gebėjimus?
INICIATYVA: „LIETUVOS TALENTŲ KELIAS KŪRĖJŲ LINK“
Lietuvai labai reikia „kūrėjų“ – žmonių, kurie gali surasti mūsų problemoms reikalingus sprendimus. Visas pasaulis
susiduria su tokiais iššūkiais, kurie reikalauja nepaprastų patobulinimų. Kyla poreikis iš esmės pakeisti žaidimo
taisykles. Tik ekspertai, įvaldę tam tikrą sritį taip, kad jie ne tik išmano toje srityje veikiančius dėsnius, jie suvokia ir
jaučia tos srities esmę ir dvasią, todėl pajėgūs tą sistemą keisti. Reikia 10 metų specializuoto kasdienio darbo, gero
mokytojo ir vidinės aistros, kad žmogus taptų pajėgus sukurti tokius originalius dalykus, kurie keistų pasaulį. Kitaip
tariant – savo talento išlaisvinimui reikia daug laiko ir pradėti reikia anksti – jau mokykloje ir tęsti studijose. Ekspertai
mokosi mokydami kitus, todėl bendradarbiavimas su jaunais žmonėmis yra gyvybiškai būtinas naujų dalykų kūrybai.
Šioje projekto iniciatyvoje moksleiviai, studentai galėtų mokyti jaunesnius moksleivius tam, kad už bendruomeninę
valiutą gautų sau mentorių/mokytoją verslo organizacijose. Ten galėtų gilinti specifines žinias, įgyti praktinę patirtį, o
mokymas jaunesniųjų būtų tikslinga laisvo laiko investicija. Aktyvūs verslo bendruomenės atstovai formuoja
iniciatyvas, kurios užpildo spragas, ko šiandien trūksta mokyklose. Bendruomeninė valiuta skatintų platesnį sistemos
atsiradimą. Savanorystės atlygis būtų savųjų kompetencijų vystymas.

Kokia nauda mano organizacijai prisijungti prie INICIATYVŲ?
Pilnesnis potencialo panaudojimas:
Prisijungdama prie iniciatyvų organizacija pilniau
išnaudos savo vidinį potencialą – esami resursų rezervai
kurs pridėtinę vertę organizacijos veikloje.

Papildomos vystymosi galimybės:
Prisijungdama prie iniciatyvų organizacija prisijungs prie
GYVŲ ŽINIŲ projektų kūrimo, įgydama galimybę įsisavinti
kitų organizacijų praktikoje patikrintas ekpertines
kompetencijas.

Jaunimo integracija į verslą:
Prisijungdama prie iniciatyvų organizacija turės galimybę
dalyvauti praktinių kompetencijų ugdymo centro veikloje,
kurio dėka moksleiviai, studentai formuos organizacijai
reikalingas praktines kompetencijas.

Ateities visuomenės formavimas:
Prisijungdama prie iniciatyvų organizacija galės prisidėti
prie socialinės aplinkos kūrimo ir gyvybės logika
paremtos ateities visuomenės formavimo.

Registracija į konferenciją vyksta iki rugsėjo 26 d.
el. paštu: info@hai.lt, tel.: 8 610 61272, 8 5 2628622
Konferencijos dalyvio finansinis indėlis 1 680 Lt + PVM.
Dalyvaujant dviems asmenims iš vienos organizacijos, trečias asmuo
dalyvauja nemokamai.

Papildoma informacija apie bendruomeninės valiutos
projektų idėją ir konferenciją
HAI internetiniame tinklalapyje www.hai.lt
ir
Idėjos pristatymuose
Harmoningos asmenybės institute Trakų g. 9/1 -116 kab.
Daugiau informacijos: 8 610 61272, el.paštu: info@hai.lt

