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� Pastaruoju metu Europos Sąjungos politin÷je 
darbotvark÷je labai daug d÷mesio skiriama 
socialin÷ms inovacijoms, tai yra naujų elementų
įvedimui į esamą piliečių gerov÷s užtikrinimo sistemą.  

� Šios inovacijos padeda:

� kelti socialinių poreikių tenkinimo kokybę,

� optimizuoti turimus resursus, 

� surasti naujus politinius sprendimus bei žymiai 
efektyvesnes, veiksmingesnes, labiau atitinkančias 
gyventojų poreikius praktines priemones. 

� Tai atsispindi ir ES 2020 strategijoje, kurioje Europos 
piliečių gerov÷s gerinimas keliamas kaip vienas iš
prioritetinių tikslų. 



� Reikia pripažinti, kad šiandien piliečių gerovei 
skirtomis socialin÷mis inovacijomis Lietuvoje dar 
nepakankamai rūpinamasi. Ilgalaik÷je politin÷je 
strategijoje dar neatsispindi šių inovacijų kūrimo ir 
diegimo visose gyvenimo sferose procesas. 

� Šiuo metu Seime inicijuojama Lietuvos ilgalaik÷
koncepcija socialinių inovacijų diegimui visose 
gyvenimo sferose, kuri yra gyvybiškai svarbi, nes 
ekonomin÷s ir socialin÷s kriz÷s bei pokriziniu 
laikotarpiais iškyla būtinų socialinių poreikių
tenkinimo kokyb÷s sumaž÷jimo pavojus.



� Ši koncepcija Lietuvos mastu sudarytų prielaidas socialinių
inovacijų kūrimui ir įgyvendinimui, nuolat tobulinat 
nacionalinę piliečių gerov÷s užtikrinimo sistemą. 

� Socialinių inovacijų sukūrimui ir įgyvendinimui siūlomi 
socialiniai klasteriai, kurie apibūdinami kaip nacionalin÷s 
gerov÷s pl÷tros instrumentai.

� Socialinis klasteris tai tarpusavyje susijusių valstyb÷s ir 
savivaldyb÷s organizacijų, socialinių mokslų, verslo 
struktūrų bei nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių
viešus interesus jungtis, orientuota į socialinių inovacijų
sukūrimą ir įgyvendinimą.

Koncepcija socialiniKoncepcija socialiniųų inovacijinovacijųų diegimui diegimui 

visose gyvenimo sferosevisose gyvenimo sferose



Nor÷čiau pabr÷žti, kad siūlomoje socialinių
inovacijų koncepcijoje didelis d÷mesys bus 
skiriamas socialinei gerovei darbe.

Planuojame inicijuoti nacionalinį socialinį
klasterį „Socialin÷ gerov÷ darbe“, kuris šalia 
kitų inovacijų kurtų ir pl÷totų iniciatyvas, 
skirtas darbo ir šeimos suderinamumui.



Novatoriškos darbo ir šeimos derinimo priemon÷s, ne tik 
stiprintų įmonių konkurencingumą, suteiktų socialinį
poveikį pačiose įmon÷se, bet ir tur÷tų didžiulį efektą visos 
šalies mastu.

Taigi, sveikintina Socialinių inovacijų fondo iniciatyva 
įgyvendinti europinį projektą “Family:  darbo ir šeimos 
suderinamumas – mokymai visai šeimai“. 

Šis projektas rodo, koks yra svarbus suaugusiųjų
švietimas darbo ir šeimos suderinamumo klausimais,

nes  darbuotojai gebantys prnes  darbuotojai gebantys prisidisid÷÷ti prie ti prie ššeimaieimai
palankipalankiųų iniciatyviniciatyvųų įįgyvendinimo savo darbovietgyvendinimo savo darboviet÷÷jeje
gali gali iiššlikti aktyviais darbo rinkojelikti aktyviais darbo rinkoje..



Linkiu visiems konferencijos dalyviams aktyvaus 
darbo, ir nor÷čiau patikinti, kad Seime mes ir toliau 
dirbsime socialin÷s gerov÷s darbe link, panaudojant 
įvairias inovacines id÷jas. 

D÷koju už d÷mesį.
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