
 

 

Αρ έργου. 2017-3-LT02-KA205-005536 

 

 

1 
The European Commission support for the production of this project does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

Η ιστορία αυτή αναπτύχθηκε από το έργο  

«Νέοι δρόμοι για ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της αυτοεργοδότησης με βάση τον 

τρόπο ζωής»  

 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ (Βικτώρια) 

Λιθουανία, 2019 
 

ΠΩΣ Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ 

 

Το 2008, η Βικτώρια άρχισε να δουλεύει ως ασφαλιστικός σύμβουλος. Στην αρχή, δούλεψε για μια 

εταιρεία που παρείχε διάφορες ασφάλειες εκτός από ασφάλειες ζωής. Λίγα χρόνια αργότερα, την 

κάλεσαν να δουλέψει σε μια άλλη ασφαλιστική εταιρεία που ασχολούνταν με ένα διαφορετικό 

είδος ασφαλειών – τις ασφάλειες ζωής. Η Βικτώρια μπορεί με ειλικρίνεια να πει ότι η εργασιακή 

κουλτούρα και στις δύο εταιρείες δεν ταίριαζε στο στιλ και την προσωπικότητά της, παρόλο που οι 

συνάδελφοί της και στους δύο χώρους ήταν πολύ καλοί και έχει κρατήσει μέχρι σήμερα επαφές με 

αρκετούς από αυτούς. 

 

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της ως ασφαλίστριας, η 

Βικτώρια συνειδητοποίησε ότι ποτέ δε θα γινόταν μια 

καλή ασφαλίστρια, λόγω του ότι τις περισσότερες φορές 

δεν πίστευε σε αυτό που προσέφερε στους ανθρώπους. 

«Παρόλο που η ασφάλεια είναι κάτι πραγματικά 

απαραίτητο για όλους, ήταν εξαιρετικά δύσκολο για μένα 

να πουλήσω σε κάποιον μακροχρόνια ασφάλεια ζωής, 

ειδικά όταν αυτός δε διέθετε μεγάλη οικονομική 

δυνατότητα. Βαθιά μέσα μου ένιωθα ότι ήθελα κάτι άλλο, 

κάτι περισσότερο», λέει η Βικτώρια. 
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Επιπλέον, αυτή η δραστηριότητα δεν της απέφερε ικανοποιητικό εισόδημα. Εκείνη την περίοδο, 

βρισκόταν σε διαδικασίες διαζυγίου, μεγαλώνοντας μόνη της την κόρη της, της οποίας οι ανάγκες 

και επιθυμίες γίνονταν όλο και περισσότερες. Είχε στους ώμους της τόσο το οικονομικό βάρος όσο 

και τη φροντίδα της κόρης της. Τότε ήταν που αποφάσισε να αλλάξει δουλειά και τομέα. Παράτησε 

τη δουλειά της και αποφάσισε να συνεχίσει την εκπαίδευσή της. Ήταν μια πολύ δύσκολη και 

ριψοκίνδυνη απόφαση για την ίδια και το μέλλον της κόρης της. 

 

ΠΩΣ Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ 

 

Προκειμένου να ακολουθήσει τα ενδιαφέροντα και τις ιδέες της για δική της επιχείρηση, το 2013 

άρχισε να δουλεύει στο Τμήμα Επενδύσεων και Διαχείρισης Ιδιοκτησίας στον Δήμο του Pasvalys, 

κάτι που συμβάδιζε πλήρως με τις σπουδές της εκείνη την περίοδο. Τότε, η Βικτώρια 

συνειδητοποίησε ότι η δουλειά στον τομέα του σχεδιασμού και της διαχείρισης έργων είναι ακριβώς 

αυτό που θέλει να κάνει στο μέλλον. Μετά την αποφοίτησή της, άρχισε να μελετά και να 

προετοιμάζεται για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού από τον Διεθνή Οργανισμό Διαχείρισης 

Έργων (International Project Management Association). 

Το 2016 άρχισε να εργάζεται στον Δήμο του 

Pasvalys ως Επικεφαλής του τμήματος 

Πολιτισμού και Υποθέσεων Νεολαίας, ενώ 

παράλληλα εργαζόταν και ως Συντονίστρια 

Νεολαίας. Έκτοτε, ξεκίνησε μια εξαιρετικά 

δραστήρια περίοδος, όπου εξελέγη στο 

συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού 

Συντονιστών Νεολαίας (National Association of 

Youth Coordinators, NCCA). «Δούλεψα όχι μόνο 

με διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και 

έργα, αλλά και με νέους ανθρώπους. 

Συνειδητοποίησα 

ότι εκτός από την 

ανάπτυξη και διαχείριση έργων, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και η 

πολιτική για τη νεολαία. Από τη θέση μου ως πρόεδρος του Εθνικού 

Οργανισμού Συντονιστών Νεολαίας, εργάστηκα σε πολιτικές για τη 

νεολαία και στην εφαρμογή τους όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο» - αναφέρει η Βικτόρια.  
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Σήμερα, βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση στη ζωή της και νιώθει ότι η αλλαγή σταδιοδρομίας ήταν 

μια από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρε ποτέ. Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν αυτό όντως ισχύει. 

Η δουλειά στον Δήμο υπήρξε μέχρι τώρα μια καταπληκτική εμπειρία και ήταν μέσω αυτής που 

συνειδητοποίησε ότι ο χώρος στον οποίο ανήκει είναι ο τομέας των ΜΚΟ, όπου νιώθει ότι μπορεί 

ελεύθερα να υλοποιήσει ιδέες, να βοηθήσει τους νέους και να επιφέρει σταδιακά μια θετική 

κοινωνική αλλαγή.  

Η συσσωρευμένη εμπειρία, οι γνώσεις και οι διασυνδέσεις που απέκτησε έχουν εξελιχθεί σε ΝΕΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. 

Στα άμεσα σχέδια της είναι να υλοποιήσει μια καινούρια ιδέα – μια κοινωνική επιχείρηση που 

συνδυάζει την ευέλικτη εργασία με τον τομέα της νεολαίας και τον σχεδιασμό και διαχείριση 

κοινωνικών έργων.  

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ THΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ; 

 

Μεγαλώνοντας μόνη της την κόρη της, η Βικτώρια κατάφερε να κάνει μεγάλες αλλαγές στη ζωή της 

και να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Η κόρη της είναι σήμερα 13 χρονών και η Βικτώρια 

είναι περήφανη που κατάφερε να την έχει δίπλα της και να αποτελεί στήριγμά της στις δύσκολες 

στιγμές, ειδικά όταν πρέπει να πάρει κρίσιμες και ριψοκίνδυνες αποφάσεις στην καριέρα της.   

«Πιστεύω ότι δε θα είχα φτάσει στο σημείο που είμαι σήμερα χωρίς την υποστήριξη και την κριτική 

της οικογένειας και των φίλων μου. Έτσι, εισηγούμαι σε όλους τους νέους να εκτιμούν τους 

ανθρώπους που λένε ανοικτά αυτό που πιστεύουν. Δεν είναι πάντα ευχάριστο να ακούς την κριτική, 

αλλά σου δίνει την ευκαιρία να βελτιωθείς. Πιστεύω ότι αυτά ήταν τα άτομα που με βοήθησαν να 

βγω από τη ζώνη άνεσης μου και να πετύχω τους στόχους μου», καταλήγει η Βικτώρια. 

 

 

 

Ευχόμαστε στη ΒΙΚΤΩΡΙΑ καλή τύχη! 

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για την επιχείρηση της ΒΙΚΤΩΡΙΑ ή να πάρετε 

συμβουλές, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της μέσω email: 

socialineiniciatyva@gmail.com    

 


