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I.

Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per 2012 m.

1. Viešosios įstaigos Ateities visuomenės institutas (toliau Institutas) strateginis tikslas –
siekti visuomenės gerovės, vadovaujantis darnaus ir tvaraus vystymo principais.
2. Instituto misija – analizuoti ir numatyti visuomenės gerovę skatinančius veiksmus.
Dalyvauti politikos formavimo ir formulavimo procesuose, prisidedant prie turinio
formavimo, įtraukiant pilietiškai aktyvią visuomenės dalį − jaunimą, mokslininkus,
verslininkus, menininkus, nevyriausybines organizacijas, taip pat vykdyti politinio turinio
įgyvendinimo priežiūrą ir monitoringą, teikti ekspertines išvadas, konsultacijas turinio
tobulinimui visų lygių vyriausybinėms ir nevyriausybinėms, privačioms institucijoms ir
įmonėms.
3. Instituto veiklos turinys – vykdyti tarpdisciplininių: socialinių (socioekonominių,
sociokultūrinių, sociopolitinių ir kitų), humanitarinių, technologinių, kitų mokslų ir meno
sričių mokslinius ir taikomuosius tyrimus; naudoti taikomųjų, mokslinių tyrimų rezultatus
ir atradimus visuomenės ateities gerovei, viešinant jų rezultatus, perkeliant į pramonę ir
verslą, konsultuojant valstybės, viešąsias, privačias institucijas ir įmones, aktyviai
bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis.
4. Kitos instituto veiklos kryptys:
4.1. pilietinės visuomenės švietimas ir politinio aktyvumo kultūros sklaida:
4.1.1. diegti valstybės politikos kultūrą, grįstą pagarba pilietinei visuomenei, kurti
standartus ir procedūras politinei atskaitomybei užtikrinti; stiprinti tautinį
identitetą, pilietiškumą, atsakomybę ir bendradarbiavimą;
4.1.2. gerinti demokratijos procesų kokybę, ugdyti nevyriausybinį sektorių, skatinti
jo aktyvų dalyvavimą politikos procesuose;
4.1.3. stiprinti verso ir valdžios dialogą, ugdyti verslo pilietinę atsakomybę, skleisti
aktyvaus verslo dalyvavimo politiniuose procesuose kultūrą;
4.1.4. skatinti vaikų ir jaunimo vertybinių pažiūrų formavimąsi ugdant kūrybiškas,
atviras, pilietiškas asmenybes;
4.1.5. skatinti pozityvių žinių kultūrą, bendradarbiaujant su įvairiomis visuomenės
informavimo priemonėmis.
4.2. Visuomenės raidos tyrimai, studijos, įžvalgos, prognozės ir analizė:
4.2.1. skatinti žinių kūrimą, sklaidą ir panaudojimą;
4.2.2. skatinti kūrybiškumą, verslumą ir lyderystę;
4.2.3. skatinti verslo, mokslo, menų atstovų ir valstybės institucijų bendradarbiavimą,
vykdant mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros užsakomuosius darbus;
4.2.4. skatinti tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros srityje, taip pat plėtoti socialinius, kultūrinius ir politinius tyrimus,
rengti mokslinius straipsnius, paremtus aukščiau nurodytais tyrimais;
4.2.5. skatinti privataus ir viešojo sektorių bendradarbiavimą sociopolitiniame,
socioekonominiame, sociokultūriniame kontekste.
4.3. Diskusijų ir forumų, mokslo simpoziumų, konferencijų inicijavimas ir organizavimas
Lietuvos visuomenės ateities perspektyvų, valstybės strateginių prioritetų, jų
įgyvendinimo pasekmių visuomenės gerovės atžvilgiu aptarimams:
4.3.1. aktualizuoti visuomenei svarbias meno, švietimo, mokslo, verslo problemas;
4.3.2. skatinti sveikatos, gamtinės ir kultūrinės aplinkos tausojimą;
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4.3.3. skatinti verslumą, naujų įmonių mokslo ir meno srityse kūrimąsi ir plėtrą.
4.4. Politikos formavimo, formulavimo, biudžetavimo, įgyvendinimo priežiūros stebėsena
ir rezultatų vertinimas:
4.4.1. vykdyti politinių partijų veiklos stebėseną;
4.4.2. vykdyti Vyriausybės veiklos stebėseną;
4.4.3. vykdyti atskirų politikų veiklos stebėseną;
4.4.4. vykdyti biudžetų skirstymo veiklos stebėseną; 4.4.5. vykdyti priemonių planų
parengimo stebėseną;
4.4.6. formuoti atskirų politinių sričių politiką:
4.4.4.1. formuoti, formuluoti kūrybinių industrijų politiką ir biudžetavimą, vykdyti
jų įgyvendinimo priežiūrą;
4.4.4.2. formuoti, formuluoti sveikatos politiką ir biudžetavimą, vykdyti jų
įgyvendinimo priežiūrą;
4.4.4.3. kitos.
4.5. Filantropinės veiklos skatinimas.
4.6. Verslo, mokslo, meno sričių atstovų integravimas į globalizacijos procesus, skatinant
tarptautinius projektus ir jų sąveiką.
4.7. Leidybos, kūrybos ir skaitomumo skatinimas. Naujų produktų kūrimas:
4.7.1. kurti, leisti pilietinio švietimo vaikams, jaunimui, verslo ir mokslo, meno ir
kultūros leidinius, užtikrinti jų sklaidą, kurti gerąsias nacionalinio tapatumo
tradicijas.
4.8. Mokslo, meno, verslo ir valstybinės politikos pasiekimų viešinimas:
4.8.1. skatinti vaikų, jaunimo, verslo ir kitų bendruomenių atstovus dalyvauti
kultūrinėje veikloje;
4.8.2. vystyti kritinį visuomenės mąstymą, skatinti Lietuvos ir pasaulio mokslo ir
kultūros pasiekimų pažinimą;
4.8.3. tarpininkauti kuriant bendrus projektus tarp mokslininkų, verslininkų, kūrėjų,
kultūros veikėjų ir kitų visuomenės ir valstybės segmentų.
4.9. Naujų programų ir projektų kūrimas, pagalba ir konsultavimas juos rengiant.
Institutas, įgyvendindamas savo tikslus, vykdo šią veiklą:
1. įvairių tyrimų atlikimas; socialiniai, humanitariniai, technologiniai moksliniai tyrimai ir
taikomoji veikla;
2. leidyba; mokslinių straipsnių leidyba bei įvairi kita leidyba (knygų, laikraščių, žurnalų,
periodinių leidinių ir kt.);
3. rinkos tyrimai ir viešosios nuomonės apklausa;
4. kvalifikacijos tobulinimo veikla;
5. įvairus papildomas mokymas;
6. konsultacijos;
7. mokymas;
8. tarpininkavimo paslaugos;
9. renginių organizavimas;
10. rinkodara;
11. reklama;
12. meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretavimas;
13. pramoginė veikla;
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14. kelionių agentūrų veikla;
15. turizmo paslaugos;
16. didmeninė ir mažmeninė prekyba;
17. nekilnojamojo turto pirkimas/pardavimas.
2012 m. Instituto veiklos rezultatai
ZEN. Kultūros paveldui nedarančių poveikio renginių tinklas. Sociologinis tyrimas
Atliktas sociologinis tyrimas, kurio metu buvo siekiama išanalizuoti, kaip darnaus vystymo
principai (ekonominis, ekologinis bei socialinis - kultūrinis aspektai) yra įgyvendinami
organizuojant renginius Vilniaus mieste bei kokią įtaką tai turi kultūros paveldui. Tyrimo metu
buvo apklausti Vilniaus miesto didžiųjų renginių organizatorių atstovai bei identifikuotos
didžiausios kylančios problemos renginių organizavimo srityje, atrinkta geroji praktika, galinti
prisidėti prie renginių organizavimo proceso gerinimo.
Tyrimas atliktas Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu ir yra viena iš tarptautinio projekto
„ZEN. Kultūros paveldui nedarančių poveikių renginių tinklas“ dalių.
Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymas ir įvertinimas
Pagrindinis projekto tikslas - išnagrinėti leidimų atlikti archeologinius tyrimus gavimą ir
kultūros paveldo būklės tikrinimą reglamentuojančius teisės aktus ir nustatyti jų sukeliamą
administracinę naštą ūkio subjektams.
Įgyvendinant projektą buvo apklausiami archeologai, teikiantys ar bent kartą teikę prašymą
archeologiniams kasinėjimams atlikti. Rezultatų ir teisės aktų analizės pagrindu buvo
nustatoma sukeliama administracinė (pinigine išraiška).
Projektas buvo atliekamas pagal Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos
užsakymą, Ateities visuomenės institutui laimėjus konkursą paslaugoms teikti.
Silpnaregių ir neregių pilnaverčio dalyvavimo galimybės kultūriniame miesto gyvenime:
kliūtys ir galimybės
2012 m. pradėtas vykdyti tyrimas, skirtas susisteminti ir išanalizuoti Lietuvos aplinką,
įvardinti egzistuojančias problemas, trukdančias akliesiems pilnavertiškai įsitraukti į šalies
kūrybinį ir kultūrinį gyvenimą, identifikuoti šios tikslinės grupės požiūrį į meno ir kultūros
renginius bei nustatyti bendrąjį naujų paslaugų, kūrybinių ir kultūrinių produktų sukūrimo
poreikį.
Tyrimo rezultatai padės nubrėžti gaires tolimesnių socialinių projektų inicijavimui ir prisidės
prie šios visuomenės grupės gerovės didinimo.

II. Instituto darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Institutas pradėjo veiklą 2012 m. birželio 23 d. Finansinių metų pabaigoje Įnstitute buvo 3
darbuotojai.

Direktorė

Indrė Norkeliūnė
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