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II sesija. Verslumo stotelė. 411 auditorija

IV sesija. Geroji patirtis: praktinės įžvalgos. 309 auditorija

III sesija. Sukurti vertę. 204 auditorija

I sesija. Lėšų rinkimas ir sutelktinis finansavimas. Didžioji aula
TEMINIAI SUSITIKIMAI:14.00 - 17.30

PIETŲ PERTRAUKA12.30 - 14.00

10.00 - 12.30

PROGRAMA

10.00 - 10.30 Doc. dr. Benas Ulevičius, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas. 
Kun. Vincentas Lizdenis, Kauno arkivyskupo sekretorius. Seminaro atidarymas

14.00 - 15.00 Maria Olszewska. Lėšų rinkimo įvairovė: daugiau nei 30 veiksmingų metodų 
(pranešimas anglų kalba su vertimu)

16.30 - 17.30 Maria Olszewska. Žingsnis po žingsnio: lėšų rinkimo kampanijos plano 
sudarymas (pranešimas anglų kalba su vertimu)

15.15 - 16.15 Maria Olszewska. Praktinės dirbtuvės. Kaip pasirinkti tinkamiausią metodą 
lėšų rinkimo kampanijai? (pranešimas anglų kalba su vertimu)

11.30 - 12.30 Maria Olszewska, Iniciatyvų finansavimo ekspertė ir konsultantė (Lenkija). 
Lėšų rinkimo (fundraising) samprata. Sėkmingo lėšų rinkimo pavyzdžiai 
skirtingais atvejais (pranešimas anglų kalba su vertimu)

10.30 - 11.30 Prel. Edmundas Putrimas, LVK delegatas užsienio lietuviams katalikams. 
30 metų Išeivijos parama Lietuvai: apžvalga, rezultatai, ateitis

RYTINĖ SESIJA. Didžioji aula

15.15 - 16.15 Andrius Karkauskas. ZelmaLab kompanijos įkūrėjas ir vadovas. 
Krikščioniškas startuolis? Kodėl gi ne!

16.30 - 17.30 Karolina Sosnitska, VA Caritas žvakių dirbtuvių vadovė. Socialinio verslo 
kūrimo pradžiamokslis

14.00 - 15.00 Doc. dr. Judita Žukauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto mokslo paslaugų 
vadybininkė ir dėstytoja. Inovacijos tikinčiųjų bendruomenėse

14.00 - 15.00 Arūnas Kučikas, Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius. Kaip parengti gerą 
projekto paraišką - ko tikisi fondai?

16.30 - 17.30 Dr. Vilma Popovienė, Lietuvos socialinių inovacijų klasterio vadovė. 
Tvarios ir darnios socialinių inovacijų ekosistemos kūrimas Lietuvoje

15.15 - 16.15 Paulius Insoda, NFQ technologies vadovas. Kas motyvuoja verslininką aukoti?

17.30 - 18.00 PROGRAMOS UŽDARYMAS. Didžioji aula

14.00 - 15.00 Aldona Kerpytė OFS, VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“ direktorė. 
Nijolė Raudytė OFS, VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“ komunikacijos 
specialistė. Šv. Pranciškaus onkologijos centras - onkologinių ligonių vilties uostas

16.30 - 17.30 Vilma Ragauskienė, Krizinio nėštumo centro konsultantė. Krizinio nėštumo centras

15.15 - 16.15 Silvija Čižaitė - Rudokienė, Šiluvos piligrimų centro vadovė. Melskis uoliai, 
veik kokybiškai: Šiluvos atvejis



LEKTORIAI

ANDRIUS KARKAUSKAS, ZelmaLab kompanijos įkūrėjas ir vadovas. ZelmaLab speciali-
zuojasi finansų, biotechnologijų ir dirbtinio intelekto sprendimų kūrime. Andrius taip pat 
turi patirties vystant sutelktinio finansavimo, kreditų automatizavimo ir bankines sistemas.
Jaunimo organizacijos Unity Team įkūrėjas ir ilgametis lyderis, aktyvus Kauno krikščionių 
bažnyčios narys.

DOC DR. JUDITA ŽUKAUSKIENĖ, mokslo paslaugų vadybininkė, biochemijos mokslų 
daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto gamtos mokslų fakulteto docentė. Mokslo 
paslaugų  vadybininkės darbą dirba jau šešti metai ir turi sėkmingos mokslininkų sukurtų 
inovacijų viešinimo ir komercializavimo veiklos, ryšių tarp mokslo ir verslo plėtojimo 
patirties.

KAROLINA SOSNITSKA, VA Caritas žvakių dirbtuvių vadovė, “Aš esu” bendruomenės 
savanorė, Humanistinės psichologijos instituto studentė.

JŪRATĖ ŽUKAUSKIENĖ,  Lietuvių katalikų religinės šalpos generalinė direktorė.

PREL. EDMUNDAS PUTRIMAS, Lietuvių katalikų religinės šalpos Direktorių tarpybos 
pirmininkas, LVK delegatas užsienio lietuviams katalikams.

MARIJA OLŠEVSKA (Maria Olszewska, Lenkija), sutelktinio finansavimo ir lėšų rinkimo 
ekspertė, viena pirmųjų Lenkijoje įgijusi Europos sutelktinio finansavimo eksperto serti-
fikatą (European Fundraiser Certificate). Nuo 2011 m. veda paskaitas ir mokymus bei 
konsultuoja sutelktinio finansavimo klausimais. Profesinę patirtį įgijo bendradarbiaudama 
su verslu, viešuoju sektoriumi bei ne pelno siekiančiomis organizacijomis. Marija dalyvau-
ja Krikščioniškos ugdomosios lyderystės programoje ir reguliariai veda mokymus buvusių 
sovietinio bloko kraštų vyskupams bei kitiems Bažnyčios vyresniesiems.  
Baigė miestų valdymo (Krokuvos ekonomikos universitetas) bei meno istorijos (Jogailos 
universitetas, Krokuva) studijas. Pomėgiai - alpinizmas ir vaidinimas teatre. Kalba lenkų, 
anglų ir italų kalbomis.



VILMA RAGAUSKIENĖ, VšĮ "Krizinio nėštumo centras" konsultantė, Pagalbos moterims 
linija savanorė, dula, šeimotyros magistrė. Turi ilgametę patirtį rinkodaros projektų valdymo 
srityje verslo įmonėse. 

ARŪNAS KUČIKAS, Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius, Lietuvos Caritas tarybos 
pirmininkas. Profesinės ir visuomeninės veiklos patirtis ir domėjimosi sritys: nevyriau- 
sybinio sektoriaus, religinių organizacijų, bendruomenių stiprinimas, savanorystės vystymas, 
viešosios valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas, socialinis Bažnyčios 
mokymas.

PAULIUS INSODA, NFQ Technologies direktorius. NFQ technologies yra viena perspektyviausių 
technologijos ir elektroninio verslo srityje dirbančių tarptautinių įmonių Lietuvoje, teikianti 
verslui IT konsultacijas bei diegianti skaitmeninius inovatyvius sprendimus. Paulius prisijungė 
prie NFQ 2003 m. kaip programinės įrangos kūrėjas ir tapo įmonės vadovu 2013 metais.
Katalikas, 4 vaikų tėvas, įvairių krikščioniškų iniciatyvų ir misijų rėmėjas. Paulius mėgsta 
naujus iššūkius, ieško vis naujų galimybių augti ir skatina kitus augti ir tobulėti visose 
įmanomose srityse. Save apibūdina kaip truputį perfekcionistą, o savo gyvenimo moto 
apibrėžia auksine taisykle: „daryk kitiems tai, ką nori, kad tau darytų“.

SILVIJA ČIŽAITĖ-RUDOKIENĖ, Šiluvos piligrimų centro vadovė, turintį ilgametę darbo 
patirtį kultūros bei vadybos srityse. Tarptautinių projektų rengėja, koordinatorė, dirbanti su 
vietokūros bei kultūros srities projektais. Domėjimosi sritys: teatrologija, šiuolaikinis 
šokis, kultūra, teologija, vietokūra, urbanistikos ir sakralumo dermė. 

DR. VILMA POPOVIENĖ, Lietuvos socialinių inovacijų klasterio bendraįkūrėja ir vadovė, turinti 
ilgametę darbo patirtį mokslo ir inovacijų politikos srityje, Lietuvos mokslo tarybos valdyboje, 
taip pat Europos mokslinių tyrimų erdvės ir inovacijų komiteto bei Ekonominio bendradarbia-
vimo ir plėtros organizacijos mokslo ir technologijų politikos komiteto veikloje, įvairiuose 
nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei iniciatyvose.
Kompetencijų sritys: mokslo ir inovacijų politika, socialinės inovacijos ir bendruomenės 
įgalinimas, socialinės atsakomybės kultūros kūrimas, strateginis planavimas, vadovavimas ir 
atsakinga lyderystė, pokyčių valdymas.

ALDONA KERPYTĖ OFS, VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“ direktorė, 
Informacijos ir komunikacijos mokslų magistrė, dvasinio konsultavimo specialistė.

NIJOLĖ RAUDYTĖ OFS, VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“ komunikacijos 
specialistė, Informacijos ir komunikacijos mokslų magistrė.


