Semin rs – radoš darbn ca

Soci l uzņ muma un pašvald bas tango
Kopīgai izpratnei
Pašvald ba mani uztver k soci lo uzņ m ju, ja:
1) primārā ir V RT BU motivācija – veidot pozit vas pārmaiņas kopienai aktuālos jautājumos
2) es veicu saimniecisko darb bu – piedāvāju konkr tu produktu/ preci vai pakalpojumu
K sevi cienošs sociālais uzņ m js:
1) piedāvāju kvalitat vu un konkur tsp j gu produktu,
2) neesmu atkar gs no tikai viena ienākumu avota,
3) darbojos atbilstoši g d ga saimnieka principiem
Pašvald bas autonom s funkcijas (zemāk - 90% no likumā uzskait tajām!)
(likums “Par pašvald bām”, 15.pants)
 komunālie pakalpojumi
 teritorijas labiekārtošana un sanitārā t r ba
 iedz votāju izgl t ba
 kultūra un tautas jaunrade
 vesel bas aprūpes pieejam ba
 iedz votāju vesel gs dz vesveids
 sociālo pal dz ba, b rnu ties bu aizsardz ba
 dz ves m tnes jautājums
 SD sekm šana, bezdarba mazināšana
 sabiedriskā kārt ba
 sabiedriskā transporta nodrošināšana
3 pamatnosac jumi sekm gam startam
1. Risina reālu, pastāvošu izaicinājumu un ir kontekst ar pašvald bas funkcij m
2. pašvald ba nav vien gais sociālā uzņ muma klients
3. Status Quo – ko l dz šim esam jau izdar juši?
Prim rais m r is: mazināt finanšu atkar bu no fondiem, ziedot jiem (neregulāri ienākumi) un.. “1 klienta
biznesa”
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Tavs “spaiņa saraksts”
Ko man
vajag

Man ir lieliska ideja un man vajag tikai partnerus ar finans jumu.
- Vai tiešām tikai partnerus ar NAUDU?
- Nu.. starta kapitālu jaunai idejai man vajag!
- Vai starta kapitāls m rāms TIKAI naudā?
Starta kapit la ABC “dzejol tis”
 Nep rc jaunu, ko vari nopirkt lietotu!
 Nep rc lietotu, ko vari nomāt!
 Nenomā, ko vari aizņemties!
 Neaizņemies, ko vari dabūt barterā!
 Neņem barterā, ko vari izlūgties!
 Nelūdz to, ko vari dabūt par br vu!
 Neņem par br vu, par ko tev samaksās!
 Neņem samaksu, ja vari izsol t – kurš piemaksās vairāk?!
Pašvald ba k resursu partneris (sadarb bas formas)
 neizmantotas telpas/ infrastruktūra
 v rt gi personiskie kontakti
 pal dz samekl t nepieciešamās kompetences
 pašvald bas rekomendācija
 informācijas/ uzsaukuma izplat šana
 kā viedokļu l deris kopienā
 “akt vs saved js”
 ...
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Kur varu
dabūt
bez
naudas

K dai j būt “lifta runai”?
 sai. SUPER sai!
 Vienkāršai. SUPER vienkāršai!
PROBL MA - kas joprojām nav pienāc gi atrisināta
RISIN JUMS - kā šo probl mu risināt
kāda ir SAIMNIECISK DARB BA – kā gūšu ieņ mumus?
IEGUVUMS - kāda būs sociālā/ ekonomiskā ietekme (pašvaldībai? mērķauditorijai?)
K da probl ma joproj m past v ja un nebija pien c gi atrisin ta?
 Kvalitat vas izgl t bas pieejam ba
 Kopienas (pulc šanās) centrs
un kultūras pieejam ba
 Cilv ku droš ba
 Tematiska platforma viedokļu apmaiņai

Veids k struktur ti „iesaiņot” savu soci l biznesa iniciat vu un pasniegt pašvald bas p rst vjiem
(rakstiski vai struktur tas prezent cijas veid ):
#3 Kawasaki 10-20-30
1. Nosaukums – kas esat (titulslaids)
2. Probl ma – ko piedāvājat risināt
3. Risin jums – konkr tais piedāvājums
4. Biznesa modelis – kā gūsiet ienākumus
5. Unikalit te – ar ko būsiet pārāki pār citām alternat vām
6. Tirgus un m rketings – kā sasniegsiet m rķauditoriju
7. Konkurenti/ Alternat vas – kas viņi ir un ko dara
8. Komanda – kāp c to var siet
9. Finanses – cena/ finans juma struktūra
10. Š br ža situ cija – ko l dz šim esat sasnieguši
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P rliecinoša v st juma veidošana
 max 12 vārdi!
 max 1 komats!
 lieto sus vārdus!
 izvairies no “ne-”
Tr s jaut jumi, uz kuriem j atbild pirms v st juma formul šanas:
• Kas ir mans klaus tājs?
• Ko es v los panākt?
• Kāda ir klaus tāja motivācija?
Piem rs
M r auditorija: sieviete ar b rniem
Ko v los pan kt: iegādāties manu produktu
Klaus t ja motiv cija: b rnu vesel ba
Esmu p rliecin ta, ka “ ip- ip ledenes” stiprin s jūsu b rnu imunit ti vilt gajos pavasara m nešos.
M r auditorija: pašvald ba
Ko v los pan kt: telpas apmāc bu semināram
Klaus t ja motiv cija: sabiedriski akt vi jaunieši
Esmu p rliecin ta, ka pas kumi pils tas centr sekm s jauniešu l dzdal bu interešu izgl t b !
Darbn cas vad t ja: Vita Brakovska, biedr bas ZINIS vad tāja (MBA)
 10+ gadu pieredze ikdienas darbā ar Latvijas radošajiem uzņ mumiem
 konsultācijas un pieredze sekm gu biznesa plānu izstrād un noform šanā
 vad ti 1000+ pasākumi indiv du radošo sp ju aktiviz šanai
 Eiropas Komisijas atzin ba par LIAA nacionālā konkursa „Ideju kauss” ieviešanu
 starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā Baltijā un NVS valst s
 Britu padomes radošās domāšanas metodes „Nākotnes pils tas sp le” vad tāja
 vada uzņ mumu, kas ražo koka gludināmos d ļus „Gludināmais koks” Latvijā
Vitas kompetences atzin gi nov rt juši: Pārresoru koordinācijas centrs, Valsts Kanceleja, LR Kultūras ministrija,
LR VARAM, LR Iekšlietu ministrija, Latvijas Kultūras nemateriālā mantojuma centrs, Britu padome, Sorosa Fonds –
Latvija, Latvijas Sociālās uzņ m jdarb bas asociācija, Trans Europe Halles, BJC „Kaņieris”, LPMC, LLKIC, lauku
partner bas Latvijā, Creative Estonia, Lattelecom, Narvesen, If Latvia, G4S, AAS Balta, Nordea, SEB, R gas
Tehniskā universitāte, reģionālie biznesa inkubatori u.c. Plašāka informācija pieejama www.zinis.lv un
www.brakovska.lv
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