
Kokie asmenybės ypatumai, koks gyvenimo būdas padeda inovatyviai idėjai gimti ir ją realizuoti? 
Renginyje pristatomos inovacijas kuriančių verslininkų istorijos, biografinės dramos „Steve Jobs” 
psichologinė analizė padės geriau suprasti inovatoriaus asmenybės psichologiją ir pasisemti 
įžvalgų savo, kaip inovatoriaus, augimui ir vystymuisi.

Harmoningos asmenybės institutas ir 
Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos 

ir vadybos fakultetas kviečia į 
Naujos versložiūros savaitės  

„INVERS – 2016“ apskritą stalą

11.22 / 15:00-18:00 val. / Registracija 14:30 val.
Vytauto Didžiojo universitetas
Kaunas, V. Putvinskio g. 23, 103 aud.

„ASMENYBĖ IR INOVACIJOS“

„Inovacijos tapo mano 
gyvenimo būdu, o ne 
fragmentiniu atsitiktinu-
mu. Dabar į visas prob-
lemas žvelgiu per galimą 
sprendimą ir neįsivaiz-
duoju, kad gali būti 

kitaip. Gyvenimas pasikeičia, kai pats to nori, ir 
nesvarbu, ar sąmoningai sieki konkrečių dalykų, 
ar tiesiog esi atviras pokyčiams, kurie patys ateina 
dėl pasikeitusio požiūrio.”

Ramūnė Radienė sukūrė ir komercializavo vairuo-
tojų batų apsaugas „ShoeCoat”. Jos verslas pri-
pažintas inovatyviausiu jaunu 
gamybos verslu „BZN start“ apdovanojimuose 
„Business Women’s Awards 2016”.

1 DALIS: VERSLO INOVATORIŲ ISTORIJOS –

RENGINIO PRADŽIOJE - VDU EVF dekanės  doc. Ritos Bendaravičienės  sveikinimo žodis.

„Esu Kauno senamiesčio 
gyventoja. Prieš penkerius 
metus vaikščiodama sena-
miesčiu, mąstydavau, ko jam 
trūksta, kodėl senamiestyje 
taip liūdna, kodėl jis kitoks, 
nei kitų Europos miestų 

senamiesčiai. Vėliau supratau, kad jam trūksta tik 
veiksmo. Panašiai galvojo ir senamiestyje įsikūrę 
verslininkai. Mums susitelkus, gimė Kauno sena-
miesčio atgijimo idėja - senamiestis kaip  visuma, 
kuriame telpa ir verslas, ir kultūra, ir gyventojai, 
ir žmonės, kur visiems džiugu ir gera būti. Taip 
realizavosi kultūros ir verslo bendrystė - senamies-
tis tapo mėgstama kultūringo laisvalaikio vieta, o  
mano mintys sukasi toliau...”

Aistė Grybauskienė
Kauno senamiesčio draugijos vadovė, 
„Metų kaunietė 2015”

„Man naujos idėjos gimsta, kai praregi, kad galima daryti kitaip, nei įprasta 
arba iš asmeninio poreikio, kai ieškai atsakymų sau, randi atsakymų verslui. 
Sunkumas būna tame, kad rinka turi savo įpročius, dėl kurių “nemato“ sau iš 
inovacijų naudos...”

Jūratė Golochvoščiūtė-Andrijauskienė yra verslo dovanų platformos 
„Represent.gifts“ įkūrėja, IT platformos „Trinyte.com” bendrautorė.
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Biografinės dramos „Steve Jobs” sichologinė analizė - Steve 
Jobs asmenybinių charakteristikų bei jo veikimo stiliaus na-
grinėjimas, padės geriau suprasti inovatoriaus asmenybės 
psichologiją.

2 DALIS: FILMO PSICHOLOGINĖ ANALIZĖ –

VIETA

Renginys vyks naujame Vytauto 
Didžiojo universiteto daugiafunkcinia-
me mokslo ir studijų centre.

Tai – modernus architektės Gražinos 
Janulytės-Bernotienės architektūrinis 
kūrinys, pastatytas istorinėje Kauno 
Naujamiesčio dalyje. 

VEDANČIOJI –
RASA BALČIŪNIENĖ
Asmenybės ugdymo trenerė, autorinių lyderystės 
programų kūrėja, kokybinių pokyčių konsultantė, 
naujų galimybių erdvės kūrėja ir inovatyvių idėjų 
vystytoja, Harmoningos asmenybės instituto
ir Femina Bona įkūrėja.

REGISTRACIJA 
iki lapkričio 14 d.  https://goo.gl/xjPmKB

Renginys skirtas jaunimui, 
verslo vadovams ir besidomintiems 
startuolių kūrimu.

„Inovacija apvertė mano gyvenimą aukštyn kojom. Turėjau stabilumą, 
užtikrintuma, gerą atlyginimą, nors jaučiau, kad kažko trūksta. Bijojau 
paleisti komfortą, o kai paleidau, tai įsijungė vidinis variklis, energija, 
atsirado tinkamu metu reikiami žmonės, ryšiai, tikėjimas tuo, ką darai. 
Svarbiausia - pasitikėjimas savimi“.

Saulė Serapinienė įkūrė „Urbanfood”, gaminantį funkcinį maistą, kuris 
padeda pavalgyti greitai, skaniai, sveikai.

„Filmų nagrinėjimas (sinemalogija) - leidžia mums 
matyti gyvenimo reiškinius sutrauktame laike, kelia 
klausimus, skatina mąstyti ir kitokiu kampu pažvelgti į 
savo gyvenimą, savo įpročius, ribas ir galimybes.”

Daugiau informacijos: 8 610 61272, ruta@hai.lt
Plačiau apie kitus Naujos versložiūros savaitės 
“INVERS - 2016” renginius skaitykite: 
http://hai.lt/lt/naujos-versloziuros-savaite


