RADOŠĀ NEDARBNĪCA MĀRUPES NOVADA JAUNIEŠIEM

MANAS IESPĒJAS MĀRUPES NOVADĀ
LAI KO TU DOMĀ, DOMĀ CITĀDI!
2017.gada 31.martā plkst 18:00 – 19:30

Viena no zināmākajām frāzēm jaunrades kontekstā ir „viss, ko varēja izgudrot, jau ir
izgudrots” – to teica ASV Patentu valdes vadītājs Čārlzs Duels 1899.gadā. Vai mūsdienās joprojām
nepieciešams izgudrot ko pavisam jaunu vai arī varam izmantot alternatīvas pieejas efektīviem
risinājumiem?
Kā savus iekšējos resursus (gan talantus, gan netikumus!) izmantot savas personības
attīstībai un arī mazās uzņēmējdarbības veidošanai? Strādāt mājās un eksportēt savus darinājumus
uz visām pasaules valstīm – vai tas varētu būt arī manas pieredzes stāsts?
Atbildes praktisko pusi kopā iepazīsim RADOŠAJĀ NEDARBNĪCĀ, kuras mērķis ir, izmantojot
radošās domāšanas metodes un piemērus, rosināt Mārupes novada jauniešus un citus interesentus
apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus ilgtspējīgu biznesa, sociālo, kultūras u.c.
risinājumu izstrādei un pilnveidei, kā arī redzesloka paplašināšanai, lai sekmīgāk sasniegtu izvirzītos
mērķus.
NEdarbnīcas apmeklējuma rezultātā dalībnieki spēs patstāvīgi:
o apzināties savu iekšējo radošuma garu un stiprināt tā pielietojumu ikdienā
o spēt savus netikumus un citas īpatnības pārvērst pozitīvā enerģijā savai un kopienas attīstībai
o iepazīt radošās domāšanas metožu būtību un praktisko pielietojumu
Pielietotās metodes: ievadlekcija, labās prakses piemēri, komandu darbs, rezultātu prezentācija. Būs
apskatāma iedvesmojoša Latvijas radošo uzņēmēju darinājumu kolekcija.
RADOŠO NEDARBNĪCU VADA: Vita Brakovska, MBA (biedrība ZINIS)
 10+ gadu praktiska pieredze darbā ar Latvijas radošajiem uzņēmējiem
 radošo spēju aktivizēšanas apmācību izstrāde un vadīšana (1000+ pasākumi)
 specializācija inovācijas atbalsta instrumentu izstrādē un ieviešanā
 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
 Britu padomes radošās domāšanas metodes „Nākotnes pilsētas spēle” vadītāja
 Kompetenču stiprināšana Latvijas radošajiem un sociālajiem uzņēmumiem
 koka gludināmo dēļu „Gludināmais koks” uzņēmuma vadītāja
Vitas pakalpojumus izmantojuši: Britu padome, LR Kultūras ministrija, LR VARAM, Rīgas Tehniskā
universitāte, reģionālie biznesa inkubatori, Lattelecom, G4S, AAS Balta, Nordea, SEB, Narvesen Baltija,
Sorosa Fonds – Latvija, mācību centri Rīgā, Daugavpilī, Cēsīs un Dobelē, plānošanas reģionu
administrācijas u.c. Plašāka informācija pieejama www.zinis.lv un www.brakovska.lv

Latvijas radošo uzņēmēju darinājumu kolekcija (praktisks uzskates materiāls)

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

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

