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• Kas,
• Kaip,
• Kokie rezultatai?

Kas yra GV programa?
• Nacionalinės mokslo programos „Gerovės
visuomenė“ paskirtis – atlikti kompleksinius gerovės
visuomenės prielaidų ir jos raidos Lietuvoje mokslinius
tyrimus.
• Programos tikslas – išanalizuoti gerovės visuomenės
Lietuvoje plėtros prielaidas, veiksnius, tendencijas, jos
raidos trikdžius bei galimybes, padėti valstybės
institucijoms parengti strateginių sprendimų ir
rekomendacijų gerovės visuomenei plėtoti.
• Programos credo akademiškai kokybiški ir naujoviški,
tarptautiniu mastu konkurencingi, padedantys spręsti
nacionaliniu mastu reikšmingas problemas tyrimai.

Kaip?
•
•
•
•

Moksliniais tyrimais pagrįsti:
saugios, sveikos ir įtraukios visuomenės raidą;
sumanų augimą ir gerovės plėtrą;
atsakingą ir gerą valdymą.

Tyrimų tematikos
Trys uždaviniai:
•
saugios, sveikos ir įtraukios visuomenės raida arba
visuomenės grupių gyvenimo kokybės, vertybių, nuostatų ir
elgsenos kaitos, socialinio, tautinio ir religinio tapatumo,
demografinių pokyčių, visuomenės nelygybių ir kita tyrimai;
•
sumanus augimas ir gerovės plėtra arba verslumo bei
inovacijų ekosistemos, socialinių ekonominių santykių
teisingumo, socialinių inovacijų, socialinės verslininkystės,
gerovės visuomenės formavimosi studijos;
•
atsakingas ir geras (good) valdymas arba pilietinės
visuomenės ir bendruomenių, pilietinės ir politinės kultūros,
piliečių dalyvavimo viešajame valdyme, gero valdymo
modelių ir atviros valdžios, viešojo valdymo poveikio, viešojo
administravimo gebėjimų, politinės ir valdymo sistemų, kaip
gerovės visuomenės plėtros priemonių, tyrimai.
•
Kiekvienoje tematikoje yra po 5 priemones.

Kas bus finansuojama?
• Programa įgyvendinama vykdant projektus, atrinktus viešo
konkurso būdu. Jų finansavimui 2015- 2017 m. numatyta
skirti 1,972 mln. eurų.
• Programos projektams įgyvendinti skiriamomis lėšomis
finansuojamos šios veiklos:
1. moksliniai tyrimai,
2. mokslinių tyrimų infrastruktūros palaikymas ir plėtra,
3. mokslinių rezultatų sklaida,
4. mokslinių rekomendacijų valstybės institucijoms rengimas,
5. vykdytojų dalyvavimas Europos mokslinių tyrimų erdvės
tinkluose.

Kokie turi būti rezultatai?
• Tęsia NMP„Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“;
• Bet ją gerokai išplečia (visuomenės sveikata, valdymas ir pan.);
• Problemų kompleksiškumas reikalauja daugiau daugiadisciplininių,
tarpdisciplininių, palyginamųjų sinchroninių ir diachroninių tyrimų
projektų ir mažiau atvejų tyrimų;
• Turi padėti valstybės institucijoms geriau ir tiksliau pagrįsti viešosios
politikos sprendimus;
• Tam numatoma, kad programos projektai teiktų daugiau
rekomendacijų valstybės institucijoms ir plačiau skleistų tyrimų
rezultatus visuomenėje;
• Turi padėti skatinti tyrimų tarptautiškumą ir didinti Lietuvos socialinių
mokslų kompetenciją ir konkurencingumą;
• Atvira prieiga prie empirinių duomenų, kurie bus sukurti tyrimų
projektuose, kaip pagrindas duomenimis pagrįstiems sprendimams;
• Kokie galėtų būti rezultatai:
http://www.esrc.ac.uk/_images/US_Summary_of_first_findings_spr
eads_tcm8-14755.pdf
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