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Naujos problemos  
w  Dalinimasis, skolinimasis krizės iššūkiai); 
w  Bendradarbiavimas, PPP (VPP); 
w  Virtualios intensyvios studijos; 
w  Socialiniai tinklai;  
w  Socialinė partnerystė 
w  Globalizacija apima ne tik plataus 

vartojimo prekes bet idėjas, žmogišką, 
socialinį ir ekonominį kapitalą.  



Įvairovė (Diversity) 



Socialinė komunikacija 

w  Socialinė komunikacija apibrėžiama kaip žinių 
visuomenės vadyba. Valdymas yra integruojamas į 
daugialypius socialinius santykius ir veiklas, 
“nusitrina” jo specializuotos kompetencijos ribos, o 
valdymo objektu tampa ne tiek atskiri visuomenės 
segmentai, o visa visuomenė kaip kompleksinis ir 
integruotas darinys. Prarandamas hierarchinis 
autonomiškumas – visa valdymo sfera stipriau ar 
silpniau yra veikiama įvairaus lygio sąveikų, kurias 
sukuria globalusis žinių visuomenės kontekstas. 



Socialinė komunikacija – 
modernios vadybos prielaida 

w  Dinamika;   
w  Hierarchinės valdymo sistemos transformacija; 
w  Sąveikų valdymo kompleksų (komandų, tinklų) sukūrimas; 
w  Komunikaciniai valdymo efektyvumo kriterijai: bendros 

diskusijų erdvės kūrimas; keitimasis informacija; 
w  E - valdymas ir viešosios vadybos plėtra – pasitarimai –e-būdu; 
w  Žinojimo ir mokymosi aplinkų kūrimo vaidmuo (kiekvieno 

atsakomybė); 
w  Institucijos įvaizdžio ir valdymo politikos instrumentų 

tobulinimas; 
 



Socialinė partnerystė (PPP/VPP) 

w „Public Private Partnership“ Viešojo, 
privataus ir NVO sektorių partnerystė arba 
tiesiog lengvai įsimenantis trijų “P” junginys 
apibūdina įteisintus susitarimus tarp 
valstybinio ir privataus sektoriaus, plėtojant 
visuomeninę infrastruktūrą, tenkinant būtinus 
bendruomenės poreikius ar teikiant kitas su 
tuo susijusias paslaugas.  

w   Koncesijos įstatymas (1996)nustato koncesijos Lietuvos Respublikoje sampratą, koncesijos sutarties dalyką, koncesininkų atrankos ir koncesijų 
suteikimo tvarką, suteikiančiųjų institucijų bei koncesininkų įgaliojimus, teises ir pareigas, koncesijos sutarčių turinį, taip pat nustato su tuo 
susijusius santykius.  
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Socialiniai partneriai 

w Socialiniai partneriai integruojami ne tik į 
kasdienę praktiką, bet ir į dalykų dėstymo 
programas (paskaitos partnerių 
institucijose, praktiniai darbai, projektų 
rengimas partneriai, užduotys partnerių 
institucijoms, parodos partnerių 
institucijose ir jų parodos pas mus, bendri 
renginiai....). 

 
 
 



w http://conceptrends.com/wp-content/uploads/
2008/04/future_school_best5.jpg 



Socialinės partnerystės 
tinklas 

Socialinės partnerystės tinklas – PPP/
VPP, užsienio partneriai ir NVO.  
 Atsirinkti pagrindinius partnerius: 
moksliniam bendradarbiavimui 
(network), projektiniam darbui, 
praktiniam bendradarbiavimui. 



Socialinio kapitalo bruožai 
organizacijoje 

w Pasitikėjimas, nauda.  
w R.Putnam išskiria pilietinio 

dalyvavimo tinklus, pasikeitimą 
paslaugomis tinklus, 
bendradarbiavimo galimybes ir 
pasitikėjimą.  
 



Multifunkcionali profesionalų 
komanda sudaroma iš: 

w  profesionalų, kurie laisva valia apsisprendžia 
siekti bendro tikslo, kuriuos vienija bendra 
vizija, misija ir tikslo supratimas; 

w  profesionalų, turinčių specifinių įgūdžių ir 
tinkamų žinių konkrečiai problemai spręsti; 

w  institucijų vadovų ir intelektualų, kurie suvokia 
sprendžiamos problemos misiją ir yra 
suinteresuoti  jos plėtojimu (projektinio darbo 
komandos) 
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1 žingsnis – iniciatyva  

2 žingsnis – bendradarbiavimas institucijoje  

3 žingsnis – socialinė partnerystė  

4 žingsnis – interesų gynimas, lobizmas 

Partnerystė, 

Komandinis 
darbas   Vadovų 

komanda, 
   lyderis 



 

Individuali iniciatyva, darbo grupės, 
komandos kūrimas 

 Bendradarbiavimas 
 

  
 Tinklo  
 kūrimas  

Lietuvoje ir Europoje 
 

 
 

           
                
Globalizacija  



Tinklai NVO 

Socialiniai partneriai 
Lietuvoje, užsienyje   

 



	  Švietimas 
 ir kultūra 	  	  

	  Ūkio	  
savivalda	  

Smulkusis	  
ir	  vidu.nis	  
verslas	  

Maisto	  
produktai	  

Apranga	  

Energetika 
	  

IT 
ir	  ryšiai	  

Būstas  Sveikata	  

NVO sinergija 

Bendro  
naudojimo  

turtas 

Nacionalinė	  
Inovacijų	  
sistema	  

	  	   Socioekologinė 
aplinka  

 

Socialinės 
ekonomikos 
įmonės 

Socialinė 
ekonomika 

Vaiko gerovė, socialinė partnerystė ir vaiko gerovei pasirengę profesionalai. 
 
 



Problemos         

w  Bendradarbiavimas fragmentiškas: 
nepasitikėjimas didelis. 

w  Projektinio finansavimo nestabilumas/
konkurencija. 

w  Bendrų algoritmų/taisyklių nebuvimas. 
w  Nepakanka žmogiškų resursų veiklos 

koordinacijai, bendrų interesų atstovavimui, 
lobizmui. 

 



Trumpalaikiai sprendimai 

 

nesukuria ateities! 


