
 

 
Eglė Butkevičienė  – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanė, Viešosios politikos ir administravimo 

instituto docentė 

Kauno technologijos universitetas 

Darbo ar tyrimų patirtis: 

10 metų darbo patirtis tiriant socialines inovacijas, inovacijų sklaidą bendruomenėse. 

13 metų dėstytojo darbo ir 7-erių metų administracinio darbo universitete patirtis.  

Tyrimų sritys: socialinės inovacijos, nevyriausybinės organizacijos, pilietinė visuomenė, informacinių komunikacinių 

technologijų socialinis poveikis, virtualios bendruomenės, socialinės medijos. Šiomis temomis docentė skaito pranešimus 

tarptautinėse konferencijose (per pastaruosius 7 metus skaityta virš 20-ties panešimų, iš jų – 4 plenariniai) bei rengia 

publikacijas. Doc. dr. Eglė Butkevičienė buvo deleguota Lietuvos ekspertė Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programos „Horizontas 2020“ komitete „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“, yra kitų organizacijų (LMT, SKVC, 

MITA) ekspertė. Ji aktyviai dalyvauja ir vadovauja mokslo ir taikomiesiems projektams: šiuo metu ji yra mokslininkų 

grupių, kurios įgyvendina Europos socialinį tyrimą (EST) ir Tarptautinę socialinio tyrimo programą (ISSP) Lietuvoje, narė. 

El. paštas: egle.butkeviciene@ktu.lt 

 
Eglė Vaidelytė  – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Viešojo valdymo studijų programų vadovė, Viešosios 

politikos ir administravimo instituto docentė 

Kauno technologijos universitetas 

Darbo ar tyrimų patirtis: 

13 metų darbo patirtis tiriant pilietinę visuomenę, nevyriausybines organizacijas, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus 

bendradarbiavimą. 10 metų dėstytojo darbo ir 6-erių metų administracinio darbo universitete patirtis.  

Tyrimų sritys: viešasis valdymas, filantropija ir jos vaidmuo gerovės politikoje, etika viešajame sektoriuje, pilietinė visuomenė 

ir nevyriausybinės organizacijos, socialinės inovacijos.  

Šiomis temomis docentė skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose (per pastaruosius 7 metus skaityta virš 20-ties 

panešimų), rengia publikacijas, skaito paskaitas, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose.   

Eglė Vaidelytė turi nemažą patirtį tarptautinių ir nacionalinių projektų patirtyje: 2007-2010 m.  vadovavo 6-osios BP projektui 

„Pilietinė visuomenė ir naujos valdymo formos Europoje – Europos pilietiškumo formavimas (CINEFOGO); 2011-2014 m.  

buvo nacionalinė ekspertė Europos Komisijos DG Tyrimų ir inovacijų direktorato projekte  “Tyrimus ir inovacijas remiančių 

fondų Europos Sąjungoje studija (EUFORI)” ; 2014 m.  kaip tyrimo ekspertė dalyvavo projekte “Nacionalinės kultūros 

mecenavimo strategijos sukūrimas”, nuo 2015 m.  vykdo LMT finansuojamą projektą “Piliečių įtraukties į viešąjį valdymą 

barometras”. E. Vaidelytė yra aktyvi įvairių akademinių tarptautinių organizacijų narė: Europos filantropijos tyrimų asociacijos 

(ERNOP) atstovė Lietuvai, Tarptautinės bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų federacijos (IFS) narė, Amsterdamo VU 

universiteto koordinuojamos tarptautinės tyrimų grupės “Quality of Governance (QuGo) narė. El. paštas: egle.vaidelyte@ktu.lt 

Pranešimas: Socialinės inovacijos bendruomenėse: užsienio šalių gerosios praktikos 

Tezės: Socialinės inovacijos yra plati ir daugiadimensinė sąvoka. Paprastai socialinės inovacijos apibrėžiamos kaip naujos 

idėjos ir būdai atliepti visuomenės iššūkius ir spręsti socialines problemas (Vinals, Rodriguez, 2013). Tai gali būti naujos 

idėjos, nauji projektai ar naujos žinios, bet taip pat - ir jau egzistuojančios idėjos ir žinios, panaudotos naujais aspektais. 

Socialinių inovacijų analizėje galima išskirti kelis jų tyrimų būdus: (1) socialinių inovacijų turinio tyrimai, (2) socialinių 

inovacijų atsiradimo konteksto tyrimai, (3) socialinių inovacijų sklaidos tyrimai ir (4) socialinių inovacijų poveikio tyrimai 

(Carayannis, Gonzalez, Wetter, 2003). Taigi, naudodamos pristatytą požiūrį, šio pranešimo autorės pateikia užsienio šalių 

(Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos) gerąsias praktikas, kaip yra kuriamos ir vystomos socialinės inovacijos. 

 

 

 


