RADOŠĀ NEDARBNĪCA
PRAKTISKAIS RADOŠUMS MANAI UN IDEJAS KONKURĒTSPĒJAI –
PARASTU LIETU NEPARASTS PIELIETOJUMS
2017.gada 13.decembrī plkst. 10:00-15:00
Lai arī sabiedrībā joprojām valda spēcīgi stereotipi par uzņēmējdarbību kā skarbu, ar sociālām vērtībām
nesaistītu vidi, tomēr tieši uzņēmēju domāšanas veids un dažādie darbības modeļi ir tie, no kuriem aizvien
vairāk iedvesmojas ne tikai valsts pārvalde, bet arī sabiedriskais sektors. Notiek arī otrādi - ir virkne pozitīvu
aspektu, ko mūsdienu uzņēmēji var adaptēt no nekomerciālā sektora un stiprināt savas pozīcijas vietējā
kopienā.
Kādas pieejas es varētu aizņemties no uzņēmējiem, lai veidotu pārmaiņas mūsu organizācijā un
nodrošinātu jaudīgāku ietekmi uz vietējās kopienas attīstību? Ar ko mans uzņēmums vai nodarbošanās
var būt saistoši kopienai u.c. potenciāliem domubiedriem? Vai sociālā uzņēmējdarbība var būt
risinājums mana projekta ilgtspējas „restartam”? Kā mūsu kultūrvēsturiskais mantojums var palīdzēt
meklēt ierosmi jaunām LEADER projektu idejām un uzlabot ikdienu manā novadā?
Radošās NEdarbnīcas mērķis: izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, rosināt partnerības
„Brasla” teritorijā esošos iedzīvotājus, uzņēmējus un NVO apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos
resursus praktisku un iedvesmojošu aktivitāšu īstenošanai un ilgtspējīgas profesionālās darbības
dažādošanai, stiprināt māku sadarboties kopēju mērķu sasniegšanai, kā arī veicināt vietējās kopienas
sociālās atbildības pieaugumu, darbojoties sabiedrības interesēs, piemēram, sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju
iesaistīšanā pilsoniskās līdzdalības pasākumos.
Pielietotās metodes: ievadlekcija, labās prakses piemēri, komandu darbs, sociālā biznesa u.c. rezultātu
prezentācija.
Būs apskatāma Latvijas radošo uzņēmēju darinājumu kolekcija.
RADOŠO DARBNĪCU VADA: Vita Brakovska, MBA









15+ gadu pieredze NVO sektorā
10+ gadu pieredze ikdienas darbā ar Latvijas radošajiem uzņēmumiem
1000+ radošo spēju aktivizēšanas apmācību izstrāde un vadīšana
komandu gatavošana ideju komercializācijai agrīnā attīstības stadijā
Eiropas Komisijas atzinība par LIAA nacionālā konkursa „Ideju kauss” ieviešanu
starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā Baltijā un NVS valstīs
koka gludināmo dēlu ražošanas uzņēmuma vadītāja
Britu padomes radošās domāšanas metodes „Nākotnes pilsētas spēle” vadītāja

Vitas pakalpojumus izmantojuši: Britu padome, reģionālie biznesa inkubatori, Nordea („Nordea Biznesa skola”),
Lattelecom, Narvesen, G4S, AAS Balta, 7GURU, SEB, Valsts Kanceleja, LR Kultūras ministrija, LR VARAM, Latvijas
Nacionālais Kultūras centrs, Rīgas Tehniskā universitāte, Sorosa Fonds – Latvija, mācību centri Rīgā, Daugavpilī, Cēsīs
un Dobelē, plānošanas reģionu administrācijas, Latvijas pašvaldības u.c. Plašāka informācija pieejama www.zinis.lv un
www.brakovska.lv
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09:40 – 10:00
10:00 – 10:05

Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija
Ievads – iepazīšanās ar programmu, vadītāju un dalībniekiem

10:05 – 10:30

Manu iekšējo radošo resursu portfolio – ar ko sākt?
 mīti un patiesība par praktisko radošumu uzņēmējdarbībā un NVO sektorā
 Latvijas grāvjos aug zelts – vai to novērtējam un „izceļam”?
 vai radošumam ir robežas? Latvijas radošo prātu atziņas
 “3H” spēks – kā to pielietoju ikdienā un profesionālā darbībā?
Darbs komandās: “Zāles metode” – rosinam savu radošuma garu!
Grūti izgudrot ko jaunu? Izmanto jaunas pieejas risinājumu veidošanā!
 kā radīt vērtību „no nekā”? Ar ko tieši es varu piesaistīt iedzīvotāju interesi?
 “Eža kažociņa” stratēģija – mūsu konkurētspējai XXI gadsimtā
 starpnozaru sadarbība – „jo gudrākais ne vienmēr strādā mūsu komandā!”
Darbs komandās: “Ērģeļu metode” – veidojam starpdisciplinārus risinājumus!
Kafijas pauze

10:30 – 10:50
10:50 – 11:30

11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00

13:00 – 13:30
13:30 – 14:20

14:20 – 14:50
14:50 – 15:00

Sociālā uzņēmējdarbība kā perspektīvs NVO darbības modelis reģionos
 radošs uzņēmējs – ko no viņa var aizgūt NVO un otrādi?
 sociālās uzņēmējdarbības pamatprincipi
 kādi resursi nepieciešami sociāla uzņēmuma veidošanai un attīstībai
 aktualitātes likumdošanā un atbalsta formātos
Darbs komandās: “Mozaīkas metode” – kapitāls kopienas izaicinājumu risināšanai!
Pasauli maina maza grupa CITĀDI domājošo. Ko mēs mainīsim?
 Būtiskākās atziņas par nākotnes izaicinājumiem dažādās nozarēs
 XXI gadsimta kopiena – vai varam to aktivizēt caur kopradi?
 Es kā iedvesmas avots kopienas jaunām attīstības iespējām
 „Starta komplekts” kopienas līdera pozīciju formulēšanai
 Ostervaldera pieeja efektīvākai darbības stratēģijas veidošanai
Darbs komandās: “SCAMPER metode” – pārliecināmies par koprades jaudu!
NEdarbnīcas izvērtējums un noslēgums

Saturu sagatavoja biedrība „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” www.zinis.lv
„Zināšanu eņģeļi” radošās ekonomikas attīstībai Latvijā
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Leģenda vēsta, ka Boeing kompāniju no bankrota izglābusi... apkopēja, kas
ieteikusi vienkāršu risinājumu, lai novērstu pilotu kļūdas darbā ar lidaparātu
sarežģītajiem mehānismiem.
Manas zināšanas un pieredze IR VĒRTĪBA!
Kā es ar tām varu nopelnīt?
Ināra ir burāšanas instruktore Jūrmalā - viņa jau gadiem ilgi cep
marcipāna tortes. 5 gadu laikā viņas mājas lapu apskatījuši turpat 200 000 reizes.
Pateicoties viņas spējai izdomāt asprātīgus noformējumus tortēm, viņas hobijs ir
kļuvis arī pa viņas ienākumu avotu..
Mūsdienās liela nozīme ir mūsu ĪPAŠAJĀM prasmēm.
Ar ko es varu pārsteigt cilvēkus un iegūt to ATZINĪBU?

Neredzīgi cilvēki, iespējams, ir labākie masieri pasaulē. Jo neviens cits
kā neredzīgi cilvēki spēj tik labi sajust ķermeņa un muskuļu aprises un veikt
atbilstošu ķermeņa masāžu.
Es apzinos savas vājās puses un netikumus.
Kā to pārvērst STIPRUMĀ?
Reiz spēlējoties ar finiera saplāksni, koka mēbeļu restauratori radīja koka
tauriņus, kas ir viens no TOP modes aksesuāriem Latvijā. Šobrīd tas ir viņu
galvenais ienākumu avots – zīmols BUG.
Man ir interese par uzņēmējdarbību.
Kur meklēt ierosmi jaunām biznesa idejām, lai pelnītu pats?

Nāc un izmēri savu radošuma līmeni –

pārliecinies, ka arī TU spēj POZITĪVI pārsteigt ar savām IDEJĀM un
KOMPETENCĒM!

Saturu sagatavoja biedrība „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” www.zinis.lv
„Zināšanu eņģeļi” radošās ekonomikas attīstībai Latvijā

