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VIEŠOSIOS POLITIKOS LABORATORIJOS (POLICY LAB) PROJEKTO VEIKLOS APRAŠAS IR PLANAS

PolicyLAB projektas – siūlomas kaip viena iš naujai pradėjusio veikti Vyriausybės strateginės analizės centro veiklos krypčių.
PolicyLAB misija – skatinti inovacijas ir didinti sprendimų priėmimo kokybę formuojant politiką ar įgyvendinant valstybės uždavinius.
PolicyLab projektą siūloma įgyvendinti – Vyriausybės strateginės analizės centre.

1 lentelė. PolicyLab
Tikslas
Teikti įžvalgas politikos
formuotojams ir
įgyvendintojams pasitelkiant
inovatyvius sprendimų
paieškos būdus ir priemones

Siekiamas poveikis
Didesnis produktuvymas ir kaštų
taupymas
Didesnis pasitenkinimas
viešosiomis paslaugomis
Didesnis pasitikėjimas valdžios
institucijomis

Struktūra

Finansavimas
Darbuotojų atlyginimai ir
priemonės finansuojamos
Įrodymais grįsto valdymo
kompentencijų centro
lėšomis.
Papildomos su tyrimais
susijusios išlaidos
finansuojamos užsakovų
lėšomis.
(žiūrėti 1 paveikslėlį)
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3. APŽVALGOS:

POLICY LAB PROJEKTO APIMTIS:

Tyrimų objektas – viešosios politikos inovacijos; pasaulinės tendencijos
ir pažanga

1. TYRIMAI:
Tyrimų objektas – viešosios politikos problemos susijusios su žmogaus
elgesiu
Tikslas – identifikuoti pamatines probleminio klausimo priežastis ir
pasekmes; informuoti alternatyvas
Priemonės – elgesio mokslų įžvalgos; kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai;
praktiniai bandymai

Tikslas – identifikuoti pažangiausias ir aktualiausias politikos formavimo
priemones bei pasaulines tendencijas ir pažangą, kurios greičiausiai
paveiks viešosios politikos sritis artimoje ir tolimoje ateityje
Priemonės – literatūros analizė, informacinio srauto filtravimas ir
sekimas
Rezultatai – apžvalgos; pranešimai

Rezultatai – tikslingesni, pigesni ir didesnį poveikį darantys inovatyvūs
pasiūlymai ar įžvalgos

2. DIRBTUVĖS:
Tyrimų objektas – suinteresuotų šalių poreikių derinimo galimybė
Tikslas – suinteresuotų
fasilitavimas

šalių

poreikių

identifikavimas;

dialogo

Priemonės – strateginis dizainas; ateities įžvalgos
Rezultatai –
pasiūlymai

susitarimas; tikslingesni ir didesnį poveikį darantys
1 paveikslėlis. Planuojami finanasiniai resursai

3

POLICY LAB STRATEGIJA
PolicyLAB strategija yra pristatyta 2 paveikslėlyje.

2 paveikslėlis. PolicyLAB strategija
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POLICY LAB ORGANIZACINĖ SISTEMA
PolicyLAB organizacinė sistema yra pateikta 3 paveikslėlyje.

3 paveikslėlis. PolicyLAB organizacinė struktūra
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POLICY LAB KOMANDA
Komandą sudarytų 5 komandos nariai:
1. 3 metodologai
2. PolicyLAB vadovas
3. PolicyLAB tyrimų asistentas
Komandos narių įgūdžiai ir asmeninės savybės pateiktos 3 paveikslėlyje.

3 paveikslėlis. Komandos narių įgūdžiai ir asmeninės savybės. Adaptuota pagal: Nesta’s competency framework for experimenting and public problem solving.
https://www.nesta.org.uk/toolkit/skills-attitudes-and-behaviours-fuel-public-innovation/
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PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI

ELGESIO MOKSLŲ
EKSPERTAS (-Ė)

„I develop new ways
of improving
government and
society, particularly
by applying
behavioral
economics to public
policy.“

Funkcijos
₋ Organizuoti ir vykdyti elgesio mokslų tyrimų projektus, įskaitant: suinteresuotų šalių konsultacijas,
darbotvarkės parengimą, metodikos paruošimą, tyrimo vykdymą ir rezultatų vertinimą;
₋ Rengti literatūros apžvalgas, vykdyti kiekybinę analizę
₋ Vykdyti lauko ir atsitiktinių imčių kontrolinius tyrimus;
₋ Domėtis naujomis priemonėmis ir metodais elgesio mokslo srityje, rengti naujienų pranešimus.

Reikalavimai – žinios
₋ Elgesio mokslų teorijos žinios, supratimas, kaip teorija gali būti taikoma sprendžiant viešosios
politikos problemas;
₋ Kiekybinių tyrimų metodikų ir eksperimentų rengimo išmanymas.
Išsilavinimas
₋ Magistro ar daktaro laipsnis atitinkamoje srityje (įskaitant, bet neapsiribojant: elgesio ekonomika,
psichologija, vertinimo metodai).

POLITIKOS
DIZAINERIS (-Ė)

„I provide strategic
design services with
special emphasis on
the creation of
project-centred
collaborative spaces.
Additional activities
include the
development of
design methods for
policymaking, design
canvases, "serious"
games and the
creation and support
of a design
community.“

Funkcijos
₋ Organizuoti dirbtuves, įskaitant: suinteresuotų šalių konsultacijas, darbotvarkės parengimą,
metodikos paruošimą, dirbtuvių fasilitavimą;
₋ Rengti aiškias ir vizualiai įtikinamas projektų ataskaitas ir pristatymus;
₋ Prisidėti prie prototipų kūrimo ir testavimo, kuriant fizinius, skaitmeninius ir spekuliacinius politikos
idėjų modelius įvairiu kruopštumo ir tikslumo laipsniu;
₋ Domėtis naujomis priemonėmis ir metodais, naujausiomis politikos dizaino praktikomis, rengti
naujienų pranešimus.
Reikalavimas - žinios
₋ Strateginio dizaino, kaip fasilitavimo įrankio išmanymas;
₋ Dizaino mąstymo, dizaino tyrimo metodų taikymo išmanymas;
₋ Mokėjimas dirbti Adobe Photoshop programa.
Išsilavinimas
₋ Magistro ar daktaro laipsnis atitinkamoje srityje (įskaitant, bet neapsiribojant: architektūra, produkto
dizainas etc.).
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ATEITIES ĮŽVALGŲ
STRATEGAS (-Ė)

„I focus on
developing and
applying innovative
foresight-based
approaches to help
people deepen their
understanding of
complex issues to
support strategy
development and
decision making“

Funkcijos
₋ Organizuoti, paruošti ir vykdyti kiekybinę ir kokybinę ateities įžvalgų/ horizon scanning analizę ir
tyrimus;
₋ Fasilituoti dirbtuves ir konsultuoti suinteresuotas šalis, kuriant ateities vizijas, identifikuojant
veiksmus, kurių gali imtis politikos formuotojai, siekdami formuoti ateitį;
₋ Domėtis pasaulinėmis tendencijomis ir pažanga, kurios greičiausiai paveiks viešosios politikos
sritis artimiausioje ir tolimoje ateityje;
₋ Identifikuoti naujus tyrimų poreikius ir galimą partnerystę su politikos formuotojais ateities įžvalgų
tyrimų srityje.
Reikalavimai - žinios
₋ Foresight, kaip fasilitavimo, įrankio išmanymas;
₋ Foresight metodologijos išmanymas ir taikymas strateginiame lygmenyje.

Išsilavinimas
₋ Magistro ar daktaro laipsnis atitinkamoje srityje (įskaitant, bet neapsiribojant: politikos mokslai,
strateginis valdymas).
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VADOVAS (-Ė)

„I focus on
developing and
applying innovative
foresight-based
approaches to help
people deepen their
understanding of
complex issues to
support strategy
development and
decision making“

Funkcijos
₋ Projektų koordinavimas ir veiksmingas valdymas;
₋ Naujų programų kūrimas ir (arba) esamų programų atnaujinimo rengimas, nustatant būdus, kaip
išplėsti ir atnaujinti esamas darbo programas;
₋ Klientų ir suinteresuotų šalių poreikių aiškinamasis, santykių valdymas ir konfliktų sprendimas;
₋ Kokybės stebėsena, ataskaitų redagavimas siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų klientų poreikius;
išvadų pateikimas vyresniesiems sprendimų priėmėjams;
₋ Rašytinių ir žodinių pranešimų rengimas, „PolicyLAB“ kaip inovacijų viešojoje politikoje agento
atstovavimas.

Reikalivimas - žinios
₋ Foresight, kaip fasilitavimo, įrankio išmanymas;
₋ Foresight metodologijos išmanymas ir taikymas strateginiame lygmenyje.
Išsilavinimas
₋ Magistro ar daktaro laipsnis atitinkamoje srityje (įskaitant, bet neapsiribojant: politikos mokslai,
strateginis valdymas).

„I am responsible for
creating,
scheduling,
documenting,
carrying out and
analyzing.“
TYRIMŲ
ASISTENTAS (-Ė)

Funkcijos
₋ Asistuoti rengiant literatūros apžvalgas, vykdant kiekybinę analizę;
₋ Asistuoti vykdant lauko ir atsitiktinių imčių kontrolinius tyrimus;
₋ Asistuoti organizuojant dirbutuves.
Reikalavimas - žinios
₋ Susipažinęs su laboratorijoje taikomais metodais;
₋ Išmano kiekybinių ir kokybinių metodų taikymo principus.

Išsilavinimas
₋ Bakalauro laipsnis atitinkamoje srityje (įskaitant, bet neapsiribojant: sociologija, psichologija).
₋ Bakalauro laipsnis atitinkamoje srityje (įskaitant, bet neapsiribojant: sociologija, psichologija).
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KONTAKTAI
KURK LIETUVAI PROJEKTŲ VADOVĖ DR. DALIA BAGDŽIŪNAITĖ,
DALIA.BAGDZIUNAITE@KURKLT.LT
KURK LIETUVAI PROJEKTŲ VADOVĖ RŪTA KOMSKIENĖ,
RŪTA.KOMSKIENĖ@KURKLT.LT
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