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Su Projektu susijęs dokumentas yra sudarytas paramos gavėjų, individualiai 
arba kartu, jų pasirinkta forma ir priemonėmis. Dokumentas atspindi tik autorių 
požiūrį, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingos už bet 

kokį jame esančios informacijos panaudojimą

VERSLO GALIMYBIŲ 
DIDINIMAS 

SENJORAMS 55+ 



Europos Sąjungos gyventojai sensta. 55 
metų ir vyresnių ES-27 gyventojų dalis 
išaugo nuo 25 proc. 1990 metais iki 30 
proc. 2010 metais. Manoma, kad 2030 
metais šios amžiaus grupės gyventojų 
dalis sudarys 37 proc. visų ES gyventojų 
(Eurostatas, 2012).

Sensta ir darbo jėga. 55–69 metų 
darbuotojų dalis ES šalyse 1987–2010 
metų laikotarpiu išaugo 26,5 proc. Vis 
tik, mažai vyresnio amžiaus žmonių, ypač 
moterų, užsiima verslu, o jų įmonės yra 
mažiau orientuotos į augimą nei jaunesnių 
verslininkų įmonės.

Remiantis „Pasaulinio verslumo monitoriaus” 
(ang. Global Entrepreneurship Monitor) 
duomenimis, vyresnio amžiaus žmones, kaip ir 
vyresnio amžiaus verslininkus, labiau skatina 
galimybės nei būtinybė.  Vis dėlto, teigiama, kad 
COVID-19 krizė gali pakeisti šiuos veiksnius 
ir paskatinti daugiau vyresnių nei 55 metų 
asmenų, dėl pandemijos netekusių darbo ar 
pajamų, pradėti savo verslą.

PROJEKTO TIKSLAS:
„Senior+“ projekto metu siekiama nustatyti 
senjorų verslumo strategijas ir numatyti 
verslumo ugdymo priemones, ypač skirtas 
tiems, kuriems gresia atskirtis.

Projekto metu asmenys, vyresni nei 55 
metų, įgys verslumo įgūdžių ir kompetencijų, 
reikalingų  smulkaus verslo pradžiai ir jo 
valdymui; bendradarbiaus su profesionalių 
mentorių ir instruktorių, dalyvaujančių 
inkubavimo programose, paramos tinklu, 
padėsiančiu projekto dalyviams įveikti 
socialines kliūtis; kartu su kitais asmenimis, 
vyresniais nei 55 metų, mokysis atpažinti 
inovatyvias verslo idėjas, tinkančias jų 
verslumo iniciatyvoms įgyvendinti. Dalyvavimas 
inkubaciniame procese ir bendravimas su 
profesionaliais mentoriais, instruktoriais bei 
panašaus amžiaus bendraminčiais padės 
išplėsti rėmėjų tinklą ir prisidės prie potencialių 
verslo iniciatyvų įgyvendinimo.

KONSORCIUMAS 
PARENGS IR 
PRISTATYS:
1 Metodinį priemonių rinkinį, skirtą įtraukti 
tradicinio ir socialinio verslo profesionalus į 
verslumo programas;

2 Internetinį mokymą, skirtą skaitmeninių 
verslumo kompetencijų ir įgūdžių ugdymui, 
padėsiantį mokymo proceso dalyviams įgyti ir 
/ arba pagerinti šias kompetencijas ir įgūdžius;

3 Skaitmeninį verslo idėjų banką, užpildytą 
pavyzdžiais tvarių, pelningų, atkartojamų,  
potencialių verslo modelių,  skirtų  55 metų ir 
vyresnių asmenų verslo idėjų įgyvendinimui;

4 Skaitmeninę verslo inkubavimo ir 
mentorystės aplinką, kurioje bus pateikti 
skaitmeniniai įrankiai, pasiūlyti sprendimai 
ir sudarytos sąlygos tvariems inkubavimo 
procesams.


