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GRAND PARTNERS
VEIKLOS SRITYS

Vadovavimas ir lyderystė
Komandos formavimas

ES projektų įgyvendinimas

PASLAUGOS
Tęstinės akademijos ir mokymai 

Konsultacijos ir koučingas
Kompleksiniai organizacijųtobulinimo sprendimai

www.grandpartners.lt



ŠIANDIEN Z IR Y KARTOS

 Z kartos atstovai
5-20 metų

Y kartos atstovai  Y kartos atstovai 
21-36 metų

Pagal Michael T. Robinson 
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Z IR Y KARTŲ BRUOŽAI
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POJŪČIŲ/ JAUSMŲ KARTOS

Niekada nenuvertinkime pojūčių galios skaitmeniniame amžiuje

75%studentų sugebėjo identifikuoti visus 7 nepažįstamo žmogaus pojūčius vien tik prisilietę
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DALINIMOSI KARTOS

82% dvidešimtmečių prisipažįsta, kad dalinasi socialinės medijos kanalais apie tai, kas vyksta jų vonioje.
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Jei nesidalini, tai ir neegzistuoji.
Nesvarbu ką, svarbu dalintis.
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IEŠKOJIMŲ KARTOS
 62% paauglių Google.com yra ieškoję “kaip bučiuotis “
 45% šių kartų atstovų pasirinks darbovietės lankstumą vietoj geresnio užmokesčio
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PASAKOJIMŲ KARTOS
 47% visų instagramo nuotraukų yra asmenukės
 Kiekviena nuotrauka, tai galimybė papasakoti savo istoriją
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SANTYKIŲ KARTOS

88% šio amžiaus darbuotojų renkasikomandinį darbą ir draugišką kolektyvą. 10



KŪRYBIŠKUMO KARTOS
83% šių kartų atstovų ieško darbo įmonėse, kuriose vertinamas kūrybingumas.
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KO JOS NORI?
 Bendrauti su kolegomis ir dirbti komandose;
 Gauti grįžtamąjį ryšį, kad galėtų augti/ tobulėti;
 Daryti realius pokyčius bei poveikį sprendimams ir aplinkiniams;sprendimams ir aplinkiniams;
 Kurti ir į susidariusias situacijas žiūrėti lanksčiai;
 Lankstaus ir įvairaus darbo.

Jie nori prisidėti prie įmonės augimo!
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KAS YRA FASILITAVIMAS?
Tai procesas, leidžiantis įtraukti komandą į geriausio sprendimo paiešką - smagiai ir lengvai 

Wikipedia
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KĄ DUODA FASILITAVIMAS?
 Skatina įsitraukimą ir potencialo panaudojimą;
 Efektyvų laiko ir pinigų panaudojimą;
 Bendraautorystės jausmą; Bendraautorystės jausmą;
 Didina atsakomybės jausmą;
 Parodo kiekvieno darbuotojo svarbą ir įprasmina jų darbą.

14



Pabandykime patys!
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SEKITE GRAND PARTNERS NAUJIENAS

Renginio naujienos ir diskusija: https://www.facebook.com/grandpartners.lt
https://www.linkedin.com/company/uab-grand-partners
https://twitter.com/GrandPartners
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