Sutelktinio finansavimo platforma „ImpactYouth“ – jau greitai!
Nauja jaunimo socialinių idėjų įgyvendinimo platforma – jau pakeliui! Norėdami paskatinti
jaunus žmones pasinerti į socialinį verslą, „Bendruomenių kaitos centras”, kartu su partneriais
iš Latvijos, Estijos, Italijos ir Prancūzijos, startuoja su nauja socialinių idėjų paramos platforma
„ImpactYouth”. Platforma leis paskatinti pokyčius ir inovacijas skirtingose srityse bei
inicijuoti kūrybiškus bei finansiškai prieinamus socialinių problemų sprendimus, kuriuos kurs
patys drąsiausi, kūrybingiausi ir svajoti nebijantys žmonės.
Šiuo metu jaunieji antrepreneriai, neturintys pradinio kapitalo, stokoja finansinių paramos
mechanizmų. Tai ypač aktualu socialiniam verslui, kuris ne visuomet turi lygias galimybes
konkuruoti su pelno siekiančiais sektoriais, ypač pradinėje idėjos vystymo stadijoje. Taigi,
sutelktinio finansavimo platforma taps puikiu įrankiu, skatinančiu verslo steigimą ir plėtrą.
Sutelktinis finansavimas – alternatyvi verslo plėtros galimybė, leidžianti pirmiausiai smulkiam
ir vidutiniam verslui, bendruomeniniams projektams, o taip pat startuoliams paprasčiau ieškoti
investuotojų savo idėjoms, projektams ar verslui finansuoti. Lietuvoje priimtas sutelktinio
finansavimo įstatymas nustato sutelktinio finansavimo sąlygas, tačiau tam, kad būtų
pasinaudota sutelktinio finansavimo teikiamomis galimybėmis verslai turi gebėti parengti
trumpą ir patrauklų idėjos pristatymą (angl. elevator pitch), suprasti sutelktinio finansavimo
platformų veikimo principus, sukurti ir įgyvendinti lėšų telkimo strategijas, palaikyti ryšius su
investuotojais ir t.t. Tam buvo surengti mokymai jaunuoliams, turintiems savo socialinio verslo
idėją ar startuolį. Kartu su profesionaliais treneriais jie galėjo plėtoti savo socialinio verslo
modelį, įgyti praktinių žinių ir asmeninių įgūdžių, būtinų pradedant savo socialinį verslą.
„ImpactYouth” platforma ieško socialinio verslo idėjų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunimo,
taip pat ir potencialių investuotojų. Kviečiame į platformą talpinti projektus, kurie apimtų ir
visuomenei naudingus tikslus ir patrauklų komercinį produktą ar paslaugą. Pradėti verslą labai viliojantis, bet daug reikalaujantis procesas. Vystant naują ir dar socialiai atsakingą idėją
nuo nulio, reikia ne tik ryžto, bet ir finansiniuo ir moralinio palaikymo. „ImpactYouth” padės
pateikti savo idėją, patikrinti patrauklumo lygį potencialių klientų atžvilgiu, ir surasti
investuotojų. Tiems, kas norėtu į idėjas, tai puiki galimybė pademonstruoti savo pasitikėjimą
nauja galimybe ir prisidėti prie norimų pokyčių visuomenėje.
„ImpactYouth” - pirmoji socialinį verslumą skatinanti finansavimo platforma Baltijos šalyse,
kviečia jaunus verslininkus ir investuotojus, prisijungti prie suteltinio finansavimo
bendruomenės. Naujos socialinio verslo idėjos ir bendruomenės įtraukimas į jų vystymą gali
atnešti ne tik komercinę sėkmę, bet ir didžiulius pokyčius visuomenėje!
Ši platforma sukurta kaip projekto „Socialinio verslo vystymasis ir skatinimas jaunimo
sektoriuje" dalis, bendrai finansuojama su Erasmus+ programa KA2 Strateginė partnerystė
jaunimo srityje.

