
11.20-12.30 Priešpiečiai ir
neformalus bendravimas

„RYTOJAUS PROJEKTŲ VALDYMAS. KOKS JIS?”

Verslo centro K29 konferencijų salė.
Konstitucijos pr. 29, Vilnius

Programa

9.00-09.30 Dalyvių registracija

9.30-11.00 Andrius Žebrauskas

11.00-12.00 Rūta Vainienė

ANDRIUS ŽEBRAUSKAS
„Papasakok savo projekto istoriją taip, 
kad kiti patikėtų“

REGISTRUOTIS REGISTRUOTIS

REGISTRUOTIS REGISTRUOTIS

REGISTRUOTIS

Aktorius, lektorius, „Kito kampo“ teatro trupės įkūrėjas, 
solidžią improvizacijos meno patirtį daugybę metų taiko 
savo seminare. A. Žebrauskas, neprilygstamas bendravimo 
su auditorija specialistas, mokys komunikacijos technikų, 
įtaigaus ir įtikinamo istorijų pasakojimų meno. Išmoksite 
net ir nelabai įdomius arba tik siaurai auditorijai aktualius 
projekto įgyvendinimo aspektus pateikti patraukliai. 
Aptariamos realios situacijos leis kiekvienam įvertinti 
asmeninę patirtį, o konkretūs patarimai – pagerinti savo 
projektų komunikaciją.

RŪTA VAINIENĖ
„Projekto �nansų raida: nuo biudžeto
planavimo – iki �nansinės ataskaitos“
Ekonomistė, „Ekonomikos terminų žodyno“ ir daugiau nei 
tūkstančio straipsnių apie ekonomiką autorė R. Vainienė 
per 25 darbo metus sukaupė vertingos patirties ekono-
mikos, �nansų valdymo, viešojo ir privataus sektoriaus 
partnerystės bei pinigų politikos srityse. Lektorė su Jumis 
pasidalins savo įžvalgomis apie projekto �nansų 
planavimą, kryptingo biudžeto vykdymo būtinybę ir 
ataskaitų svarbą vertinant projekto rezultatus. 

Verslo konsultantas, ugdomojo vadovavimo (koučingo) 
meistras, komandinio darbo eksperto patirtį net 20 
metų kaupė dirbdamas vadovaujančiose pozicijose ne 
vienoje tarptautinėje įmonėje. Savo patirtimi apie 
komandos darbo organizavimą, darbų ir atsakomybių 
delegavimą bei sėkmingą vidinę projekto komunikaciją 
ESFA seminaruose A. Vietrinas dalinsis su Jumis.

AURIMAS VIETRINAS
„Komandos darbo organizavimas 
įgyvendinant projektus“

Šį kartą Jurgis Didžiulis jums kalbės kaip politikos mokslų 
magistras, kuriantis novatoriškus metodus skirtingoms 
projektų valdymo problemoms spręsti. Teisingai identi�-
kuoti ir komandai iškomunikuoti projekto tikslai – 
nemaža dalis projekto sėkmės. Unikali galimybė 
pasitikrinti savo veiklos kryptį su vienu charizmatiškiausių 
lektorių J. Didžiuliu.

JURGIS DIDŽIULIS
„Komandas įkvepiantys
teisingi tikslai“

Kūrybingumo dėstytojas, rašytojas, reklamos agentūros 
„New“ vadovas Tomas Ramanauskas jau 16 metų sėkmin-
gai kuria komunikaciją solidžiausiems prekių ženklams. 
Kultinės knygos „Žmogus, kuris žinojo viską“ bendraauto-
rius įkvėps kūrybingumo metodus taikyti sprendžiant 
įvairius projekto iššūkius ir įrodys, kad kūrybingumas gali 
tapti galingu ginklu net pačiose sudėtingiausiose situaci-
jose.

TOMAS RAMANAUSKAS 
„Projektų iššūkiai ir
kūrybiški jų sprendimai“

RŪTA DAPKUTĖ

Gruodžio 12 d.
Pirmadienis

12.00-13.00 Priešpiečiai ir
neformalus bendravimas

Socialinių mokslų kolegijos am�-
teatras. Kalvarijų g. 137 E, Vilnius

Programa

9.00-09.30 Dalyvių registracija

9.30-10.15 Jurgis Didžulis

10.15-11.20 Aurimas Vietrinas

Gruodžio 13 d.
Antradienis

11.30-12.30 Priešpiečiai ir
neformalus bendravimas

Verslo centro K29 konferencijų salė.
Konstitucijos pr. 29, Vilnius

Programa

9.00-09.30 Dalyvių registracija

9.30-10.30 Tomas Ramanauskas

10.30-11.30 Rūta Dapkutė 

Gruodžio 15 d.
Ketvirtadienis

REGISTRUOTIS

Laukiamas patvirtinimas


