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PĀRSKATS
Viena globālās uzņēmējdarbības vides aptauja norāda, ka lielākajā daļā
uzņēmumu tiek nodarbināti mazāk par 100 darbiniekiem. Visā pasaulē
vairāk nekā pusē mazajos uzņēmumos strādā vairāk par 50 % no visiem
nodarbinātajiem, un tie veido vismaz pusi no attiecīgās valsts iekšzemes
kopprodukta. Mazie uzņēmumi parasti daudz labāk pārzina klientu
vajadzības, ir daudz elastīgāki attiecībā uz šo vajadzību apmierināšanu
un spēj daudz ātrāk reaģēt uz šo vajadzību izmaiņām laikā gaitā. Šo
mazo uzņēmumu uzņēmējdarbības iezīmes ir spēcīgs inovācijas avots
attiecīgajā ekonomikā, taču uzņēmēja domāšanas veida mācīšanai un
iedrošināšanai ir nepieciešams atšķirīgs mācību tehniku kopums, nevis
tradicionālās pasniegšanas metodes, kas tiek izmantotas citos mācību
priekšmetos.
Šajā rokasgrāmatā mēs jūs iepazīstināsim ar uzņēmējdarbības
pasniegšanas labākās prakses piemēru sēriju. Piedāvātās prakses ir
izvēlētas, apskatot plašu avotu klāstu un balstoties uz bagātu pieredzi.
Lai veicinātu iepazīšanos ar ikvienu labās prakses piemēru, mēs aprakstos
iekļausim atsauci uz iestādi, kas šobrīd izmanto attiecīgo pedagoģisko
tehniku, īsu attiecīgās tehnikas aprakstu, sasniedzamos mācību rezultātus
un detalizētu informāciju par koncepciju, kas veicinās tehnikas ieviešanu
uzņēmējdarbības mācību programmā.

Vispārīgajā pedagoģiskā pieejā uzņēmējdarbības pasniegšanai
mēs ievērojam procesu, kas atzīst, ka topošajiem uzņēmējiem ir
nepieciešamas ne tikai zināšanas un rīki, bet arī iedrošināšana. Tādēļ
mūsu labākās prakses piemēri ir sakārtoti atbilstoši šādiem vispārīgiem
principiem:
● pirmkārt, studentiem jāzina, ka viņiem ir iespējami panākumi
uzņēmējdarbībā:
- sniedzot veiksmīgu uzņēmēju, kuri ir invalīdi, piemērus;
● otrkārt, studentiem jātic, ka viņiem ir visas nepieciešamās īpašības, lai
viņi būtu veiksmīgi:
- radot pārliecību;
- skaidrojot, kādēļ mēs zinām, ka viņiem tas izdosies;
- nosakot, cik daudz uzņēmējiem ir tāda pati invaliditāte;
● treškārt, studentiem jāapgūst process, kā kļūt par uzņēmēju:
- iepazīstinot ar pareizo uzņēmuma izveides ceļu;
- runājot par neveiksmēm un to, kā no tām izvairīties;
- izmantojot apmācības un pārbaudes sarakstus;
● ceturtkārt, studentiem ir jāapgūst rīki un tehnikas panākumu
sasniegšanai uzņēmējdarbībā;
● visbeidzot, studentiem jāapgūst iespējamie šķēršļi un resursi to
pārvarēšanai:
- fiziskā pieejamība ir daudz dārgāka, tādēļ ir nepieciešams izskaidrot
finansējuma piesaistei pieejamos resursus.

Šis projekts (no. 2016-1-FR01-KA203-024269) tika finansēts ar Eiropas
Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.

PRAKSES
PRAKSE. PIEREDZE IESAISTOTIES / KOGSVELAS
KOLEDŽA
Kopsavilkums: Nodrošināt iegremdējošu vidi, lai studentus
iepazīstinātu ar veiksmīgu uzņēmēju kopienu.
Mērķi:
• Iepazīstināt ar valodu, kādā runā uzņēmējdarbība
• Nodrošināt redzamus panākumu piemērus
• Izveidot atsauces pieredzes mācībām
• Radīt pārliecību par uzņēmējdarbības prasmēm
Iesaistīšanās pieredze iepazīstina studentus ar uzņēmējdarbības vidi,
izmantojot visaptverošas un koncentrētas pieredzes metodi. Tās mērķis
ir sniegt studentiem praktisku pieredzi, kā arī ieskatu uzņēmēja ikdienas
aspektos. Programma neparedz, ka pēc tās pabeigšanas studenti uzreiz kļūs
par uzņēmējiem. Tās mērķis ir iepazīstināt studentus ar uzņēmējdarbības
vidi, sniedzot piemērus no īstās dzīves. Šīs mācību pieejas labākās prakses
piemēra galvenais elements ir nodrošināt studentiem pieredzes bagātu un
intelektuālu izpratni par to, ka arī viņi var būt uzņēmēji.
Tipisks šīs prakses piemērs: studenti piedalās nedēļu ilgā pasākumā,
ko organizē inkubators vai universitāte, kurai ir labi sakari ar uzņēmēju
kopienu. Ekskursijas, iesaistīšanas pasākumi, projekti un lekcijas ir
izstrādātas tā, lai sniegtu pēc iespējas plašāku ieskatu uzņēmējdarbības
pasaulē, savukārt īpaši izvēlētu cilvēku lekcijas ir paredzētas, lai padziļinātāk
pasniegtu uzņēmējdarbības praksi un sniegtu studentiem individuālus
paraugus veiksmīgai uzņēmuma izveidei. Mācoties grupā un pārvarot
radošus izaicinājumus, studentu grupa tiek nepārtraukti iesaistīta nedēļu
ilgā mācību procesa īstenošanā. Viena no iestādēm, kas šo stratēģiju ir
īstenojusi, ir Kogsvelas koledža.
Tā nodrošina eksperimentālu mācību iespēju Silīcija ielejā, kas ir paredzēta,
lai īsā laika posmā nodrošinātu tādus pašus rezultātus, kā programma
mācībām ārzemēs. Vēl viens paredzētais rezultāts ir studentu iedvesmošana
ar dinamisku, uz uzņēmējdarbību vērstu ekosistēmu, kā arī tādu sajūsmas
un enerģiskuma attieksmi, kas jau ir palīdzējusi gūt panākumus tik daudziem
citiem Silīcija ielejā (1). Gūstot šo pieredzi, studenti iemācās domāt kā
uzņēmēji, ar kuriem viņi kontaktējas tās laikā (2):
• sagatavojoties visām darbībām jaunuzņēmuma izveides ciklā;
• izpētot Silīcija ielejas ekosistēmu korporatīvo pilsētiņu, inkubatoru un
laboratoriju apmeklēšanas laikā;
• personīgi pieredzot jaunuzņēmuma izveidi.
Šajā programmā ir ietverti praktiskie semināri, sanāksmes, izstrādājumu
demonstrācijas, konferences un mācību prezentācijas, lai veicinātu studentu
saikni ar Silīcija ielejas vidi. Studenti apmeklē pētniecības un izglītības
institūtus, piemēram, Stenfordas Universitāti, IDEO un Nākotnes Institūtu,
uzņēmumus ar spēcīgu vēsturi un spēcīgu orientāciju uz uzņēmējdarbību,
piemēram, Google, Skype, Flipboard un Eventbrite, vairākus finansētājus
un inkubatorus, tostarp “Founder Institute”, “Hackers/Founders”, “StartX”
un “Hanhai Investments”. Pagātnē programma ir iesaistījusi arī tādus
daudzsološus jaunuzņēmumus kā “Diya TV”, “gThrive”, “NVT” un “Good
Eggs”.
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PRAKSE. VIDEOSPĒLĒS BALSTĪTA MĀCĪŠANĀS /
VELLESLIJAS KOLEDŽA
Kopsavilkums: Izmantot videospēles un “nopietnas” spēles, lai
pasniegtu vispārīgās darījumu un uzņēmējdarbības koncepcijas.
Mērķi:
• Sākt veidot uzskatu, ka “ne tikai uzņēmēji var būt veiksmīgi, bet es varu
būt veiksmīgs uzņēmējs/-a”
• Iepazīstināt ar uzņēmējdarbības koncepcijām jautrā vidē
• Motivēt turpmāku uzņēmējdarbības principu apguvi
• Iepazīstināt ar organizatoriskās uzvedības koncepcijām
Datorspēlēm ir acīmredzama ietekme uz jaunākajām uzņēmējdarbības
apguvēju paaudzēm, kas ir mudinājis pasniedzējus izpētīt to, kā izmantot
spēles, lai uzlabotu visu uzņēmējdarbības priekšmetu mācību programmu
efektivitāti. Patrīcija Grīna [Patricia Greene], Velleslijas koledžas Albrita
stipendiāte, ir izmantojusi tādas pārdošanā pieejamas videospēles kā
“Sims: Open for Business”, lai mācītu uzņēmējdarbības koncepcijas
un vienlaicīgi uzlabotu uzņēmējdarbības izglītības procesu, izmantojot
spēles, kas sākotnēji bija paredzētas tikai izklaidei (3).
Saskaņā ar Grīnu nolūks ir izklaidēties, tajā pašā laikā pielietojot uz
apbalvojumu balstītu simulāciju, kas izmanto tādus pašus noteikumus,
kādi ir sastopami reālajā uzņēmējdarbības vidē (4). Mācību, spēlēšanās
un iesaistīšanās procesu saskaņošana ļauj studentiem saskarties ar
patiesiem izaicinājumiem drošā, virtuālā pasaulē. Šeit ir jāpiezīmē, ka
šādas spēles apgūšanai ir nepieciešams apmēram tik pat daudz laika, cik
parasti tiek atvēlēts vienu semestri ilgam kursam (5).
Spēlēs var būt ietverti konkrēti scenāriji, lai iepazīstinātu studentus
ar zināmajiem uzņēmējdarbības riskiem, sniegtu studentiem ieskatu
dinamiskajos organizatoriskajos spēkos vai simulētu tirgus uzvedību.
Citi piemēri stratēģijām, kā saistīt spēles ar uzņēmējdarbības tematu
apgūšanu, ietver sociālajos tīklos pieejamu spēļu izstrādi, alternatīvas
realitātes spēļu izstrādi un pat tādu mācību spēļu izstrādi, kas ir orientētas
uz pasniedzēja un studentu attiecību optimizēšanu sociālo mediju vidē.
Viena pieminēšanas vērta stratēģija bija sarežģītas dārgumu medību
spēles izveide, kas lika studentiem, kas piedalījās spēlē, apmeklēt sociālo
mediju vietnes un izmantot ikvienu no tām tādā veidā, kas palīdzētu
uzņēmējdarbības projektam.
Iesaistot studentus uzņēmējdarbības spēlēs, ir iespējams izmantot ietekmi,
kas spēlēm ir uz jaunākajām studentu paaudzēm, un nodrošināt vidi bez
salīdzinoši nopietnām sekām, kurā saskarties ar gandrīz reālistiskām
uzņēmējdarbības vidēm un eksperimentēt ar uzņēmējdarbības tehnikām.
Paredzams, ka uz spēlēm balstītas mācību pieejas turpinās attīstīties, un
mācības par uzņēmējdarbību ir joma, kurā uz spēlēm balstītas mācību
tehnikas var sniegt augstu vērtību (6).
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FAKTISKU UZŅĒMUMU UZSĀKŠANA /
BABSONA KOLEDŽA
Kopsavilkums: Mūsu uzņēmējdarbības kursa ietvaros studenti faktiski
izveido un vada savus uzņēmumus.
Mērķi:

• Demonstrēt izpratni par mācību kursā apgūtajām koncepcijām
• Papildināt tradicionālo mācīšanos klasē;
• Attīstīt spēcīgas tīklošanās prasmes savā klasē
Babsona koledžas Vadības un uzņēmējdarbības pamatu kursā, kas pirmo
reizi studentiem tika pasniegts 1996. gadā, bakalaura studentiem ir jāuzsāk
savs uzņēmums. Programma orientējas uz “iespēju ievērošanu, resursu
taupīšanu, komandas attīstību, holistisku domāšanu un vērtības radīšanu,
izmantojot ieguvumus”. Mācīšanās process tiek papildināts ar ierobežotu
laiku funkcionējoša jaunuzņēmuma vadīšanu, kas veicina uzņēmēja
domāšanu un rada pamata izpratni par uzņēmuma darbību.
Turklāt, tā kā studenti praktiski apgūst uzņēmuma izveidi, uzņēmējdarbība
tiek pilnīgāk integrēta mācību programmā (7). Šajā labākās prakses
piemērā uzņēmumi tiek izveidoti, uzsākot mācību programmas apguvi, lai
pedagoģiskās metodes un prakse veicinātu mācīšanos un sniegtu ne tikai
atbalstu, bet arī labāku izpratni. Uzņēmums tiek izveidots programmas
sākumā, jo bakalaura studentiem praktiski nav pieredzes uzņēmējdarbībā,
kuru viņi varētu sasaistīt ar teorētiskajām zināšanām. Šīs metodes
pamatā ir uzskats, ka, lai varētu pilnībā apgūt uzņēmuma vadības vai
citu uzņēmējdarbības jomu teorētiskās zināšanas, vispirms, ir praktiski ir
jāsaskaras ar jauna uzņēmuma izveidi.
Studentiem gūstot ieskatu un pārliecību savā praktiskajā pieredzē, viņi
pielieto metodes, kā tikt galā ar nezināmām problēmām, un mācās gan no
veiksmēm, gan neveiksmēm.
Saskaņā ar Babsonu (8) studenti mācās:
• praktiski saskarties ar uzņēmējdarbības veiksmju un neveiksmju radīto
emocionālo stresu;
• no praktiskas pieredzes, kas māca par cilvēka rīcības spēku un
aizspriedumiem pret darbībām;
• praktiski saskarties ar cilvēkresursu vadību un faktu, ka tā ir vairāk
māksla, nevis zinātne;
• iegūt zināšanas par līderības nozīmību;
• tikt galā ar sava individuālā līderības stila apguves un izkopšanas
problēmām;
• piedzīvot un analizēt sajūtas, kādas rada nelielas uzvaras un zaudējumi;
• ieguldīt un novērtēt smago darbu, kāds nepieciešams veiksmīgam
jaunuzņēmumam.
Iespējams pats svarīgākais – studenti apgūst, ka pat vislabākā iespēja
un ideja ir bezvērtīga, ja nav spēcīgas komandas, kas īsteno attiecīgo
uzņēmējdarbības koncepciju. Babsona koledža cenšas iemācīt, ka
komandas spēku rada plūstoša un regulāra komunikācija, vienots spēcīgu
mērķu un vērtību kopums un spēja pielāgoties, saskaroties ar nelabvēlīgiem
apstākļiem.
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PRAKSE. UZŅĒMĒJDARBĪBAS DISCIPLĪNA – SPĒCĪGS
RĪKS UZŅĒMUMA PANĀKUMIEM /
PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJU UNIVERSITĀTE, PLOVDIVA
Kopsavilkums. Uzņēmējdarbība patiesos tirgus apstākļos sniedz
iespēju attīstīt kompetences jauna uzņēmuma izveidē, uzņēmuma
attīstības pārvaldībā un faktiska funkcionējoša uzņēmuma vadībā.
Mērķi:
Sniegt pamatzināšanas par:
• uzņēmējdarbību – uz uzņēmējdarbību orientētu uzvedību, mazo un
vidējo uzņēmumu specifiku;
• vadību – procesi un funkcijas (plānošana, organizēšana, pārvaldība un
kontrole);
• motivēšanu un koordinēšanu.
Šis uzņēmējdarbības kurss integrē prasības, kas nepieciešamas, lai
mūsdienas globalizācijas apstākļos spētu funkcionēt uz zināšanām balstīta
ekonomika (KBE). KBE ir nepieciešamas jaunas uzņēmējdarbības prasmes
un jauni vadības risinājumi. Uzņēmējdarbība reālos tirgus apstākļos tiek
īstenota šādās jomās:
• jauna uzņēmuma izveide;
• uzņēmuma izaugsmes pārvaldība;
• faktiska un funkcionējoša uzņēmuma pārvaldība.
Šis kurss tika izveidots, pamatojoties uz trim iepriekšminētajiem pīlāriem.
Tas cenšas sniegt zināšanas par:
• uzņēmējdarbības nozīmi un īpašībām, uzņēmējdarbības veidiem,
uzņēmēja lomu un īpašībām, uzņēmējdarbības procesu (jauna
uzņēmuma izveidi – izveides veidiem un noderīgus padomus), atbalstu
jaunizveidotiem uzņēmumiem;
• vadības procesa specifiku, jaunu uzņēmumu izveidi un attīstību,
konkurētspējīgu un inovatīvu priekšrocību radīšanu;
• uzņēmējdarbības praksi – apgūtajām mācībām;
• korporatīvās uzņēmējdarbības specifiku.
Tāpat kursā ir ietverta:
• iekšējā uzņēmējdarbība;
• MVU vadības specifika;
• valsts tirgus specifika;
• globālā tirgus specifika – labā un sliktā uzņēmējdarbības prakse.
Vispārējais kursa saturs galvenokārt izceļ divas jomas – uzņēmējdarbību
un vadību.
Uzņēmējdarbības daļa sniedz pamatzināšanas par uzņēmējdarbības
būtību, uzņēmēja uzvedību, MVU specifiku, savukārt vadības daļa – par
vadības procesiem un funkcijām (plānošanu, organizēšanu, pārvaldību
un vadību), kā arī dažām laterālajām funkcijām, piemēram, motivāciju un
koordināciju.
Kursa laikā tiek pārrunāti un meklēti risinājumi vairākām gadījuma
analīzēm, kā rezultātā studenti var attīstīt savas praktiskās prasmes un
iegūt noderīgas zināšanas. Pabeidzot kursu, studenti spēj paši sevi saistīt
ar konkrētiem uzņēmējdarbības tīkliem, kas ir noderīgi ne tikai zināšanu
un labākās prakses piemēru apmaiņai, bet arī ātrai negatīvo aspektu un
šķēršļu, kurus nepieciešams pārvarēt, apgūšanai, kā arī spēj īstenot savas
biznesa idejas.
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PRAKSE. NĀKOTNES UZŅĒMĒJS /
JUNIOR ACHIEVEMENT BULGARIA
Kopsavilkums: Nākotnes uzņēmējs ir organizācijas Junior
Achievement Bulgārijas nodaļas iniciatīva, kuras mērķis ir izglītot
un iedvesmot jaunus cilvēkus, lai viņi spētu novērtēt to, kā brīvas
korporācijas, uzņēmumi un ekonomikas var uzlabot viņu dzīves
kvalitāti, kā arī sniegt viņiem zināšanas un prasmes savu ideju
īstenošanai konkurētspējīgā vidē.
Mērķi:
Attīstīt:
• uzņēmējdarbības kultūru un iniciatīvu;
• inovatīvu domāšanu;
• attieksmi;
• vēlmi uzsākt uzņēmējdarbību, izveidojot mācību uzņēmumu.
Mācību uzņēmumu programma ir pieejama vidusskolu skolēniem
un augstskolu studentiem. Mācību uzņēmumu programma
balstās uz metodi “mācīšanās, darot” un iemāca studentiem, kā
soli pa solim attīstīt savu biznesa ideju, līdz tās īstenošanai. Mācību
gada laikā tiek izveidotas komandas, īstenotas vairākas iniciatīvas,
piesaistīts finansējums uzņēmuma dibināšanai un pakalpojumi
vai produkti tiek pārdoti vai ražoti. Šo uzdevumu īstenošanā
studentiem palīdz pasniedzējs vai brīvprātīgs uzņēmējdarbības
konsultants (9).
Mācību gada beigās studenti piedalās reģionālās tirdzniecības
izstādēs un sacenšas par Bulgārijas labākā mācību uzņēmuma
titulu vai kādu citu apbalvojumu: “Nākotnes uzņēmējs” vai
“Uzlecošās zvaigznes”.
Šī procesa laikā tiek attīstītas šādas prasmes:
• uzņēmējdarbības kultūra un iniciatīva;
• uz uzņēmējdarbību vērstas attieksmes un uzvedības,
tostarp:
- radošā domāšana un problēmu risināšana,
- komunikācija un publiskā runa,
- pārliecība un attieksme, ka visu ir iespējams paveikt,
- darbs komandā un līderība,
- vienošanās un lēmumu pieņemšana,
- mērķu noteikšana un laika pārvaldība,
- riska pārvaldība,
- uzņēmējdarbības un finanšu pārvaldības prasmes.
Pasniegšanas metodes:
• mācīšanās, darot;
• mentorings un dažādu profesiju pārstāvju iesaistīšana mācību
procesā;
• virtuālie rīki, balvas un konkursi,
• interaktivitāte.
Dažādos līmeņos šai programmai ir dažādas formas – vidusskolu
skolēniem un universitāšu studentiem – vai tā nodrošina nozarei
specifiskas prasmes. Tā ir izstrādāta tā, lai to varētu piemērot arī
citām mērķa grupām.
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PROJEKTS “YOUTH ENTREPRENEURSHIP MARKET
PLACE” [JAUNIEŠU UZŅĒMUMU TIRGUS] /
FONDS “KAUZI”, BULGĀRIJA
Kopsavilkums: Individuālās konsultācijās jaunieši iegūst praktiskas
zināšanas un prasmes par to, kā prezentēt savas biznesa un sociālās
uzņēmējdarbības idejas potenciālajiem investoriem un sabiedrībai.
Projekts veicina iniciatīvu un uzņēmējdarbību nelabvēlīgos apstākļos
nonākušu cilvēku vidū.
Mērķi:
• Uzlabot jaunu cilvēku prasmes un bagātināt viņu pieredzi
• Iegūt zināšanas par to, kā prezentēt biznesa un sociālās idejas
potenciālajiem investoriem un sabiedrībai.
Projekts “Youth Entrepreneurship Market Place” [Jauniešu uzņēmumu
tirgus], ko īstenoja fonds “Kauzi”, veicināja iniciatīvu un uzņēmējdarbību
nelabvēlīgos apstākļos nonākušu cilvēku vidū. Šis projekts tika īstenots no
2010. gada līdz 2015. gadam, un tā rezultātā no 10 cilvēkiem ar invaliditāti,
kas vērsās fondā “Kauzi”, 4 cilvēki prezentēja savas biznesa idejas un viena
ideja tika īstenota (10).
Projekta galvenais mērķis bija motivēt un iedrošināt jauniešus,
tostarp, jauniešu ar invaliditāti, vecumā no 15 līdz 29 gadiem uzsākt
uzņēmējdarbību, attīstot viņu zināšanas un prasmes biznesa plānu un
sociālo ideju prezentēšanas jomā, izmantojot viņu iegūtās zināšanas
un nostiprinot viņiem sajūtu, ka darba tirgū viņi ir vienlīdzīgi partneri.
Projekta ietvaros studenti saņēma individuālas biznesa konsultācijas par:
• to, kāds finansējums ir pieejams cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vēlas
uzsākt uzņēmējdarbību;
• sociālo ekonomiku un sociālo uzņēmējdarbību;
• to, kāds finansējums pieejams jaundibinātiem MVU un NVO;
• MVU sociālajiem ieguldījumiem.
Studenti piedalījās ideju apmaiņas tirgū, kā arī viņiem bija iespēja
prezentēt savas idejas iespējamajiem investoriem, bankām, plašsaziņas
līdzekļiem u.c. (11)
Projekta laikā ir izstrādātas vairākas rokasgrāmatas: “Handbook of the
young entrepreneur” (Jaunā uzņēmēja rokasgrāmata), “How to start a
business in Bulgaria” (Kā sākt uzņēmējdarbību Bulgārijā), “How to enter
the Bulgarian market?” (Kā iekļūt Bulgārijas tirgū)
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PRAKSE. SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KURSS /
SOFIJAS UNIVERSITĀTES EKONOMIKAS UN
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBAS FAKULTĀTE
Kopsavilkums: Šis kurss sagatavo studentus īstajai
uzņēmējdarbības pasaulei un balstās uz piemēriem par
veiksmīgiem sociālajiem uzņēmumiem Bulgārijā, Kenijā,
Dienvidāfrikā un ASV.
Mērķi:

• Sniegt studentiem praktiskās spējas un zināšanas par sociālā
uzņēmuma izveidi un pārvaldību, kā arī līdzekļu piesaisti
• Praktiska ievirze, pārrunājot gadījumu analīzes
Šis kurss ir pieejams Sofijas Universitātes Ekonomikas un
uzņēmējdarbības vadības fakultātes bakalaura un maģistra
programmu studentiem, kā arī citiem jauniešiem, kurus
interesē sociālā uzņēmējdarbība. Šis kurss sagatavo studentus
īstajai uzņēmējdarbības pasaulei un balstās uz piemēriem
par veiksmīgiem sociālajiem uzņēmumiem Bulgārijā, Kenijā,
Dienvidāfrikā un ASV (12).
Studenti iegūst praktiskas prasmes un zināšanas par sociālā
uzņēmuma izveidi un pārvaldību, kā arī līdzekļu piesaisti. Tā laikā
tiek pārrunātas gadījumu analīzes no Bulgārijas, kas palīdz iegūt
zināšanas par galvenajām darbībām, izaicinājumiem un mērķiem
dažādos uzņēmuma izveides posmos: plānošanu, uzsākšanu,
veiksmīgu uzņēmējdarbības iniciatīvu izstrādei, ietverot sociālo
elementu. Kursa saturā ir ietverta arī dažādu uzņēmuma struktūru
analīze, resursu pārvaldības metodes, komandas veidošana un
labākās prakses piemēri uzņēmuma ilgtspējas nodrošināšanai.
Studenti analīzē stratēģijas, riskus un izaicinājumus, ar kādiem
var saskarties sociālā uzņēmuma dibināšanas un vadīšanas laikā.
Kursa galvenā priekšrocība ir tā praktiskā orientēšanās uz teorijas
apgūšanu. Kursā ir ietvertas gadījumu analīzes, katrā no kurām
tiek apskatīti šādi aspekti:
1. ilgtspēja – sociālā uzņēmuma finansējuma piesaistes kanāli,
metodes, kas nodrošina ilgtermiņa attīstības vīziju;
2. ietekmes un panākumu izmērīšana – sociālā uzņēmuma
ietekme (sociālā ietekme, ietekme uz mērķa grupām), sociālā
uzņēmuma efektivitātes un ietekmes izmērīšanas metodes;
3. inovācija – sociālās inovācijas veidi, radīšanas un izaugsmes
process.
Kursa laikā apskatītās gadījumu analīzes ietver gadījumu ar
“Danimal” – produkta izstrādi visnabadzīgākajām Dienvidāfrikas
sabiedrības daļām; “Care” – uzņēmējdarbības vides iniciatīvas
izveide un pārvaldība lauksaimniecības nozarē Kenijā; “Taratanzi”
– ilgstspējīga sociālās uzņēmējdarbības modeļa, kas koncentrētos
uz kultūru, izveide un finansēšana Bulgārijā; “Listen” – ilgtspējīga
sociālās uzņēmējdarbības modeļa strukturēšana cilvēkiem ar
dzirdes traucējumiem; “Ruby Cup” – trešās pasaules valstu
sievietēm paredzēta produkta validācija, izcenošana un izplatīšana;
“Endeavour” – starptautiska vides aizsardzības sociālā uzņēmuma
ātras izaugsmes stratēģijas izveide.
Kursu pasniedz vieslektori un sociālās uzņēmējdarbības speciālisti.
Šo kursu īsteno Sofijas Universitāte kopā ar NVO “Unified Ideas for
Bulgaria”.
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PRAKSE. IEGULDĪJUMU PIESAISTES KONKURSS /
TEKSASAS UNIVERSITĀTE OSTINĀ
Kopsavilkums: Konkurss, kurā studenti rada idejas, no kurām var
izveidot biznesa plānus. Uzvarētāji saņem naudas balvas.
Mērķi:
• Biznesa ideju radīšanas procesa veicināšana
• Motivēt uzdrošināšanos
• Sasaistīt studentus ar finansēšanas procesu
• Veicināt reālu jaunuzņēmumu finansēšanu
Ieguldījumu piesaistes konkurss ir prakse, kurā uzņēmēji un pasniedzēji
izaicina studentus radīt idejas jaunuzņēmumiem un attīstīt tās par
uzņēmējdarbības modeli, stratēģiju, prezentāciju un biznesa plānu. Visa
procesa laikā dalībniekiem tiek sniegts atbalsts, kā arī tas tiek palielināts
atbilstoši dalībnieka sasniegumiem.
Konkursi ir izstrādāti, lai veicinātu uzņēmuma dibināšanas procesu,
uzsverot ideju radīšanas un reālistisku biznesa plānu izstrādes procesu.
Konkursā dalībniekiem var nākties iesniegt dokumentus vai prezentēt
savu biznesa plānu žūrijai. Atšķirībā no tradicionālajiem biznesa plānu
konkursiem, uzņēmumu ieguldījumu konkursā ideja un finansējamība tiek
izcelta vairāk nekā idejas attīstīšana.
Lielisks šāda konkursa piemērs ir Teksasas Universitātes Ostinā
Makkombsa Biznesa skolas radītā koncepcija. Konkurss “Texas Venture
Labs Investment Competition”, kas agrāk bija pazīstams ar nosaukumu
Moot Corps™ konkurss (13), katru gadu ir viens no ievērojamākajiem
notikumiem biznesa skolā. Tā laikā 20 –25 komandas savā starpā sacenšas
gan par naudas, gan citām balvām. Konkursā var piedalīties ikviens
Teksasas Universitātes sistēmas maģistra programmas students, kas ir
nolēmis uzsākt savu uzņēmējdarbību. Konkursa noslēgumā izvēlētajiem
uzvarētājiem tiek piešķirti individuāli konsultāciju pakalpojumi, kurus
nodrošina organizācijas “John Brumley Texas Venture Labs” direktors
Robs Ādamss [Rob Adams]. Šī konkursa mērķis ir “iemācīt studentiem,
kā panākt funkcionējošu uzņēmumu attīstību”. Šajā konkursā parasti
piedalās ļoti daudz studentu, kuri ir pabeiguši Teksasas Universitātes
Ostinā piedāvāto mācību kursu “Jaunu uzņēmumu izveide”.
Citi līdzīgi pasākumi tiek rīkoti, koncentrējoties uz konkrētām jomām.
Piemēram, uz tehnoloģijām orientētu uzņēmējdarbību veicina Teksasas
Universitātes Ostinā konkurss “Idea to Product” [No idejas līdz produktam],
kas ir studentu organizēta alternatīva iniciatīva, kurā var piedalīties ikviens
Teksasas Universitātes Ostinā students neatkarīgi no studiju līmeņa vai
nozares. Žūrija atlasa labākās studentu iesniegtās un sagatavotās idejas,
pamatojoties uz to, kuras no tām ir unikālas un inovatīvas. Atlasīto ideju
autori saņem balvas (14).
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PRAKSE. BIZNESA PLĀNU KONKURSS /
TEMPLAS UNIVERSITĀTE
Kopsavilkums: Studenti izstrādā biznesa plānus
jaunuzņēmumiem, kurus novērtē pasniedzēji, uzņēmumi un
finansētāji.
Mērķi:
• Radīt uzņēmumu, pamatojoties uz izvērtētu biznesa plānu
• Sacensties par naudas balvām
• Radīt jautru vidi, kas uzlabo uzņēmēja pārliecību
• Sniegt atsauksmes par dalībnieku izstrādātajiem biznesa
plāniem
Biznesa plānu konkursā studentiem tiek dota iespēja izstrādāt
tradicionālus biznesa plānus un iesniegt tos izskatīšanai. Parasti
students vai nelielas studentu komandas pašas organizē
plānošanas un izstrādes procesu. Šis konkurss palīdz gan motivēt,
gan nodrošināt jēgpilnas balvas par īstenojamu biznesa plānu
izveidi. Pieejams ir plašs biznesa plānu konkursu piedāvājums
(14), no kuriem daži koncentrējas uz nepietiekami pārstāvētām
uzņēmēju grupām. Tos organizē inkubatori, universitātes,
tirdzniecības kameras un finansējuma nodrošinātāju grupas. To
mērķis ir sniegt atsauksmes, atalgot izcilas idejas un iedrošināt
topošos uzņēmējus.
“The Be Your Own Boss Bowl®” (BYOBB) ir ikgadējs konkurss, kuru
organizē Templas Universitātes Inovāciju un uzņēmējdarbības
institūts (IEI). Saskaņā ar konkursa tīmekļa vietni, tās mērķis
ir “iedrošināt Templas Universitātes studentus, absolventus,
pasniedzējus un darbiniekus iepazīties ar visiem uzņēmējdarbības
aspektiem, tīklošanos un stratēģisku biznesa plānu rakstīšanu”
(15). IEI nodrošina praktiskos seminārus, lai sagatavotu konkursa
dalībniekus gaidāmajiem izaicinājumiem. Balvu fonds katru
gadu mainās – 2017.gadā galvenā balva bija 40 000 ASV dolāru,
profesionāli konsultācijas pakalpojumi un uzņemšana IEI atbalsta
programmā. Šogad konkursa finālā kopumā iekļuva 14 komandas,
kuras sacentās par 180 000 ASV dolāru lielo naudas balvu fondu
un atbalsta pakalpojumiem 20 000–40 000 ASV dolāru vērtībā.
Vēl viena līdzīga programma, ko piedāvā Templas Universitāte, ir
inovatīvo ideju konkurss – programma, kas vairāk orientējas nevis
uz biznesa plānu, bet uz inovatīviem produktiem, tehnoloģijām un
pakalpojumiem. Atšķirībā no BYOBB šajā konkursā var piedalīties
arī idejas, kuru rezultātā tiktu radīti bezpeļņas uzņēmumi. Šeit
sākumā ir jāiesniedz plāns, kas pēc tam ir jāprezentē žūrijai.
Labākajiem plāniem tiek piešķirta 2 500 ASV dolāru naudas balva
un iespēja prezentēt ideju biznesa eņģelim un uzņēmējdarbības
atbalsta nodrošinātājam. Abos aprakstītajos konkursos var
piedalītos tikai Templas kopienas locekļi - studenti, pasniedzēji,
darbinieki un absolventi. Konkursā idejas tiek sadalītas pa jomām
un balvas tiek piešķirtas gan labākajām bakalauru idejām, gan
sociālās inovācijas un pilsētas veselības uzlabošanas koncepcijām
(16).
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PRAKSE. INDIVIDUĀLAIS MENTORINGS /
KEMBRIDŽAS TIESNEŠU BIZNESA SKOLA
Kopsavilkums: Mentors un students, kas apgūst uzņēmējdarbību, var
izveidot personiskas attiecības.
Mērķi:
• Izveidot tiešas un personiskas attiecības
• Veicināt uzskatu, ka students spēj būt veiksmīgs uzņēmējs
• Sniegt individuālu palīdzību, atbalstu un padomus
Uzņēmējdarbība rada unikālu izaicinājumu kopumu, kurus daudzi topošie
uzņēmēji nespēj paredzēt un nav gatavi pārvarēt. Šo un daudzu citu
iemeslu dēļ mentoringa attiecības nodrošina vienu no labākajām praksēm
uzņēmējdarbības izglītībā. Diemžēl daudziem studentiem ir grūti atrast
kvalificētus mentorus uzņēmējdarbības jomā. Daži pētījumi liecina,
ka pastāv trīs galvenie iemesli, kādēļ cilvēki izvairās veidot mentoringa
attiecības: “Viņi nezina, kā tās uzsākt, viņi ir pārāk lepni, [vai] viņi uzskata,
ka tā ir laika izniekošana” (17). Uzņēmēju mentoringa programma cenšas
savest kopā studentus un pieredzējušus vai bijušos uzņēmējus, kas var
studentiem sniegt zināšanas, padomus un atbalsta struktūru turpmākajos
pārbaudījumos.
Daudzas universitātes ir sākušas nodrošināt uzņēmēju mentoringa
iespējas, taču viens no veiksmīgākajiem Eiropas līmeņa programmas
piemēriem ir Kembridžas Tiesnešu biznesa skolas uzņēmējdarbības
centra piedāvātā iespēja. Programmas mērķis ir iedvesmot, iedrošināt
un izpētīt uzņēmējdarbību. Centrs sniedz mentoringa pakalpojumus,
kas tikai papildina uzņēmējdarbības ciklu – sākot no jauno uzņēmēju
iedrošināšanas un beidzot ar jauna uzņēmuma izveidi un uzsākšanu. Šīs
attiecības tiek ieteikts uzturēt līdz brīdim, kad sākotnēji mazais uzņēmums
ir pārtapis par mazu vai pat lielāku uzņēmumu.
Uzņēmējdarbības centra misija ir arī sniegt atbalstu universitātes
uzņēmējdarbības talanta attīstībā, kā arī palīdzēt ar jaunu ideju
komercializāciju. Tāpat centrs cenšas uzlabot ar Kembridžu saistītās
uzņēmējdarbības ekosistēmas vadības kapacitāti, radīt domāšanas līderību
un padarīt Kembridžas Universitāti par vadošo iestādi uzņēmējdarbības
zināšanu un izglītības jomā. Lai sasniegtu šos mērķus, centrs piedāvā
vairākus uzņēmējiem būtiskus resursus, tostarp, teorētiskās mācības,
praktiskās mācības, piekļuvi investoriem un savu slaveno mentoringa
programmu (18).
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PRAKSE. KONKURSS “INNOVATION CHALLENGE” /
PARĪZES BIZNESA SKOLA
Kopsavilkums: Vietējie uzņēmumi iesaistās, piedāvājot reālus
risinājumus reālām inovācijas problēmām, ar kurām uzņēmums
saskaras.
Mērķi:
• praktiski pielietot inovācijas tehnikas
• satikties un veidot kontaktus ar vietējiem uzņēmumu
vadītājiem
• iespēja iegūt balvas atkarībā no snieguma
• labākie risinājumi var saņemt finansējumu jaunuzņēmuma
uzsākšanai.
Uzņēmējdarbības ideju konkursu “Innovation Challenge” (19) katru
gadu organizē biznesa skola. Tā mērķis ir radīt studentiem iespēju
attīstīt savas inovācijas, radošuma un komandas darba prasmes.
Katru gadu tiešsaistes platformā tiek publicētas problēmas, ar
kurām saskaras reāli uzņēmumi, un dalībskolu studentu komandas
piedāvā tām risinājumus. Parasti konkursā tiek piedāvātas piecas
reālas problēmas.
Komandas sastāvā jābūt maks. sešiem (6) dalībniekiem, kuriem
jāreģistrējas atbilstošajā tiešsaistes platformā. Pēdējos gados
konkursā ir piedalījušies studenti no Francijas, Vācijas, Spānijas,
Peru un ASV universitātēm. Strādājot komandās ar dažādu nozaru
studentiem no dažādām skolām un valstīm, studentiem ir iespēja
iepazīties ar starptautisku uzņēmējdarbības vidi.
Konkursa galvenajā norises dienā studentiem no nulles bija
jāizveido inovatīvs projekts: jārada idejas, jāievieš stratēģijas
un jāprezentē savs projekts tiešsaistē, izskaidrojot, kā tas atbilst
uzņēmuma sniegtajam aprakstam. Visa konkursa laikā studentiem
ir pieejams objektīvs koučings, ko nodrošina pasniedzēji vai citi
brīvprātīgie no uzņēmēju aprindām.
Lai gan katru gadu konkursa norise ir nedaudz citādāka, parasti
galvenie posmi ir vienādi. Piemēram, 2015. gadā konkurss noritēja
šādi:
● 12. janvārī Parīzes Biznesa skola prezentēja konkursu
Latīņamerikā;
● no 12.–29. janvārim notika komandu reģistrācija un piedāvājumu
sagatavošana;
● 29. janvārī notika komandu, to projektu un biznesa plānu
prezentācija;
● no 29. janvāra līdz 15. februārim žūrija veica projektu analīzi un
sniedza atsauksmes;
● no 15. februāra līdz 15. martam komandas uzlaboja savus
projektus atbilstoši žūrijas norādījumiem un atkārtoti iesniedza
piedāvājumus.
Tad žūrija atlasīja inovatīvākos projektus, kas tika prezentēti
attiecīgo uzņēmumu augstākās vadības pārstāvjiem, kuri
izvēlējās uzvarētājus. Vismaz viena komanda katrā no pieciem
piedāvātajiem gadījumiem tika pasludināta par uzvarētāju. Balvas
ir dažādas, taču parasti tās ietver ceļojumus, I-pad ierīces un līdz
pat 500 000 ASV dolāru naudas balvu uzņēmuma uzsākšanai.
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PRAKSE. PROJEKTS “HANDIPRENEUR”/
PARĪZES BIZNESA SKOLA
Kopsavilkums: Projektā “Handipreneur” ir unikāla iniciatīva, kas
sniedz atbalstu uzņēmējiem ar invaliditāti, lai viņi varētu īstenot savas
uzņēmējdarbības idejas.
Mērķi:
• Veicināt uzņēmējdarbību cilvēku ar invaliditāti vidū
• Biznesa modelēšana
• Atbalstīt uzņēmējdarbību
Projekts “Handipreneur” radās no padziļināta pētījuma. Šobrīd ir ļoti
grūti nodrošināt efektīvu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, kad viņi mēģina
uzsākt savu uzņēmējdarbību. To rada šādi divi galvenie aspekti:
●ļoti maz “standarta” uzņēmumu paļaujas uz cilvēkiem ar invaliditāti.
Tādējādi tiek apgrūtināta speciālistu palīdzības iegūšana izveides un
finansējuma piesaistīšanas posmos;
● lai sniegtu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, ir jāspēj nodrošināt īpašu
klausīšanās un sapratnes līmeni.
Projektā “Handipreneur” mēs vēlamies mainīt šo situāciju un radīt
ekosistēmu, kas būtu labvēlīga uzņēmējiem ar invaliditāti. Tādēļ šeit
uzņēmējdarbība tiek izmantota kā psiholoģisks līdzeklis, kas palīdz
atgūt pašpārliecinātību. Turklāt, kad cilvēks ar invaliditāti ir iesaistījies
uzņēmuma veidošanas un vadīšanas pieredzē, pašapziņas līmenis un
raksturs uzlabojas un paaugstinās pašpārliecinātība. Turklāt invaliditāte
nebūt nav lielākais sociālās un ekonomiskās integrācijas šķērslis.
Pētījumā par līderu veselību Olivjē Torres [Olivier Torres] norāda, ka
šī ir konkrētās iedzīvotāju kategorijas “salutogēnā” uzņēmējdarbības
dimensija. Invaliditātei ir vairākas priekšrocības, attiecīgi, tā ļauj cilvēkiem
izkļūt no slimības raksturīgajām iezīmēm un tādējādi iegūt kontroli pār
invaliditātes situāciju. Šāds izaicinājums ļaus cilvēkiem sasniegt vairāk
personīgajā līmenī.
Video: youtube.com/watch?v=hMosXiJBoyo
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PARTNERI
Projektu “Success4all” īsteno astoņi partneri no trīs dažādām ES dalībvalstīm (Francijas, Latvijas, Bulgārijas). Šīm partnerorganizācijām ir
līdzīgi profili, lai nodrošinātu nepieciešamās kompetences projekta aktivitāšu īstenošanā.
PSB Paris School of Business
PSB ir «Grande Ecole» vadības skola, kas ir daļa no ESG grupas- septiņu Parīzes uzņēmējdarbības skolu tīkla, kas specializējies
uzņēmējdarbības, vadības un uzņēmējdarbības izglītībā. Tā ir vienīgā Parīzes skola, kas piedāvā pilnu pasaules klases
starptautiski akreditētu programmu klāstu biznesa vadībā un vadībzinībā. Studijas notiek angļu valodā.

Europroject Ltd. (EP)
Europroject ir franču un bulgāru konsultācijas pakalpojumu sniedzējs, kas specializējas inovatīvu plaša mēroga RTD
sadarbības projektu izveidē un īstenošanā MVU, universitātēs un pētniecības centros visās ES dalībvalstīs. Uzņēmumam
ir arī pieredze mācību, IT atbalsta, metožu, pētījumu, rīku un novērtējumu izstrādē.

South-West University Neofit Rilski (SWU)
SWU «Neofit Rilski» (Blagoevgrada, Bulgārija) piedāvā 67 bakalaura, 86 maģistra un 43 doktora studiju programmas.
2006. gadā tika izveidota e-mācību laboratorija, lai nodrošinātu jaukto mācību kursu īstenošanu. Papildus īpašs centrs
studentiem ar īpašām vajadzībām nodrošināja specializētu atbalstu gan studentiem, gan pasniedzējiem.

Invalīdu un viņu draugu apvienība - Organisation of People with Disabilities and their friends APEIRONS
(APEIRONS)
“APEIRONS” ir nevalstiska organizācijas, kuras mērķis ir cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā. Organizācija dibināta
1997. gadā un šobrīd cenšas būt par visu Latvijā esošo organizāciju cilvēkiem ar invaliditāti apvienojošo organizāciju. Tā
darbojas cilvēktiesību, pieejamības, nodarbinātības, iekļaušanas un integrācijas jomā.

Center for Independent Living Association (CIL)
CIL ir bulgāru nevalstiskā bezpeļņas cilvēku ar invaliditāti asociācija. Tā cenšas panākt izmaiņas valdības politikā attiecībā
uz invaliditāti kopš 1995. gada, aktīvi popularizējot pastāvīgas dzīvošanas vērtības un invaliditātes sociālā modeļa
piemērošanu.

Pētījumu un analīzes centrs (CRA)
CRA ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura specializējas izglītības un zinātnes iespēju un ietekmes uz sabiedrību
un ekonomikas attīstību analīzē. CRA uztur kontaktus ar valsts un ārvalstu universitātēm, pētniecības centriem un
izglītības, zinātnes un inovācijas jomas organizācijām.
Union Professionnelle des Travailleurs Indépendants Handicapés (UPTIH)
H’up entrepreneurs ir asociācija, kas pārstāv pašnodarbinātu personu ar invaliditāti intereses un atvieglo pieeju
uzņēmējdarbībai. Šobrīd tā ir vienīgā organizācija Francijā, kura apvieno uzņēmējdarbību un invaliditāti. Organizācijas
sastāvā pašlaik ir 300 dalībnieku, no kuriem 100 tiek apmācīti, izmantojot apmācības, ad-hoc apmācības programmas
un darbseminārus.

Biedrība Eurofortis (BEFO)
Biedrība Eurofortis ir multikulturāla organizācija, kas darbojas ar mērķi sekmēt Latvijas skolu, uzņēmumu un sabiedrības
tālākizglītību, veicinot dažādu kompetenču attīstību.
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