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Verslumo mokysis po burėmis
Latvijos, Estijos ir Lietuvos jaunimas plauks Baltijos jūra, mokysis buriuoti ir įgis verslumo žinių.
Tokiu būdu jie taps unikalaus jaunimo projekto „SAIL4entrepreneurSHIP“ dalimi, o dvi jachtos –
lietuvių „Lietuva“ ir latvių „Spaniel“ dvi savaites bus jų namai.
Edukacinį jaunimo projektą „SAIL4entrepreneurSHIP“ įgyvendina Latvijos buriavimo asociacija kartu
su sporto klubu „Ostmarina“. Projekte dalyvaujantis jaunimas plauks aplink Baltijos jūrą ir apsilankys
penkiuose uostuose. Plaukimo metu patyrę lektoriai mokys jaunimą atrasti savo talentus, panaudoti
juos versle, skatins įgyvendinti idėjas.
Projektas startuos Liepojoje (Latvija). Čia, susipažinęs su laivais, po įžanginio seminaro, jaunimas
pasiskirstys į įgulas. Latvijos ir Estijos atstovai plauks Lietuvių jachta, o penki atstovai iš Lietuvos –
latvių jachta. Iš viso projekte dalyvauja 20 jaunuolių, kurie bus ne turistai, o tikri įgulos nariai. Anot
projekto koordinatorės latvės Sintijos Lase, susidomėjimas projektu buvo didelis: „Mes nesitikėjome,
kad gausime tiek daug norinčių dalyvauti anketų. Į 20 vietų pretendavo 74 jaunuoliai. Atrinkti nebuvo
lengva“, – kalbėjo latvė.
Antruoju kelionės uostu taps Klaipėda, iš čia jaunimas buriuos iki Gotlando salos uosto Visbio. Jame
projekto dalyviai įgis praktinių verslumo žinių. Po daugiau nei paros plaukimo įgulos pasieks Estijos
Saremos salą. Joje susipažins su rinkodaros pagrindais, verslo socialine atsakomybe ir aplinką
tausojančia ekonomika. Paskutiniuoju projekto uostu taps Ventspilis Latvijoje, kur vyks susitikimai su
vietos verslininkais.
„Šis projektas mane sudomino dėl galimybės būti ne tik jachtos komandos nariu, bet ir išbandyti save
jūroje buriuojant su tarptautine įgula. O įgytas žinias apie verslumą tikiuosi panaudoti ateityje“, – sakė
projekto „SAIL4entrepreneurSHIP“ dalyvis Manvydas Džiaugys.
Dėmesio žurnalistams. Kviečiame rugpjūčio 17 d. (pirmadienį) susitikti su projekto organizatoriais ir
dalyviais, pabendrauti ir daugiau sužinoti apie projektą. Susitikimas su projekto dalyviais planuojamas
apie 14 val., tačiau dėl tikslesnio laiko informuosime pirmadienį ryte.
Susitikimas vyks ant jachtų „Lietuva“ ir „Spaniel“ denių. Jachtos Klaipėdoje švartuosis Pilies uoste,
prie Kruizinių laivų terminalo.
Daugiau informacijos:
Projekto koordinatorės: (iš Lietuvos) Eglė Kasperavičiūtė, +37065610787, egle@vejo3.lt;
(Iš Latvijos) Sintija Lase, +37122088990, sintija.lase@gmail.com
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