DUOMENYS APIE ILAGALAIKĖS INSTITUCINĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR
EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS PROGRAMĄ
1. Programos pavadinimas (iki 100
spaudos ženklų):

Socialiniai iššūkiai gerovės visuomenei technologinės
ir demografinės kaitos kontekste

Mokslo ir studijų institucija –
programos vykdytojas: pavadinimas,
adresas, telefonas, el. paštas, įstaigos
kodas, banko rekvizitai

Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos institutas,
A.Goštauto 9, tel.: (8 5) 211 3774,
institutas@lstc.lt

2. Programos aprašas
Programos tikslas: tirti technologinės ir demografinės kaitos keliamus iššūkius gerovės visuomenės
plėtrai Lietuvoje, o taip pat identifikuoti socialinės / ekonominės politikos priemones skatinančias
gerovės visuomenės kūrimąsi.
Anotacija:
Programos paskirtis – tirti technologinės ir demografinės kaitos keliamus iššūkius gerovės visuomenės
plėtrai Lietuvoje, o taip pat identifikuoti socialinės / ekonominės politikos priemones skatinančias
gerovės visuomenės kūrimąsi. Spartūs technologiniai pokyčiai (skaitmenizacija, IT plėtra, socialinės
medijos) transformuoja įvairias visuomenės gyvenimo sritis – darbą, laisvalaikį, vartojimą, gerovės
politikų įgyvendinimą, valstybės valdymą ir brėžia naujas takoskyras tarp socialinių grupių, gilina
naujas ir įtvirtina įsisenėjusias nelygybes. Lygiagrečiai Lietuvos visuomenėje jau keletą dešimtmečių
vykstanti depopuliacija, spartus visuomenės senėjimas yra didžiausi iššūkiai valstybės socialinei ir
ekonominei raidai artimiausioje ir ilgalaikėje perspektyvoje. Efektyvus šių iššūkių valdymas,
tolimesnės technologinės pažangos ir gerovės visuomenės plėtros užtikrinimas priklauso nuo
savalaikio problemų identifikavimo ir inovatyvių sprendimų paieškos bei taikymo įvairiose Lietuvos
socialinės ir ekonominės raidos srityse.
Programos įgyvendinimo metu bus analizuojamos technologinės ir demografinės kaitos sąsajos su
skurdo ir socialinės nelygybės, regionine ir būsto politika, socialinių paslaugų, darbo rinkos ir
neformalios globos priemonių poreikiais, užimtumo kokybe, lygiomis galimybėmis ir socialine
įtrauktimi, švietimu, o taip pat rengiamos rekomendacijos šioms problemoms spręsti. Programą
vykdys Lietuvos socialinių mokslų centro Sociologijos instituto mokslininkai, sukaupę didelę patirtį
vykdydami ne tik ilgalaikės institucines mokslo programas, bet ir dalyvaudami tarptautiniuose mokslo
projektuose bei ugdydami jaunąją mokslininkų kartą. Programos vykdymui pagal poreikį bus
remiamasi ir Ekonomikos ir kaimo vystymo bei Teisės institutų mokslininkų mokslo potencialu.
Programoje planuojami tyrimo uždaviniai tiesiogiai prisidės prie Centro mokslinės veiklos krypčių
įgyvendinimo, jie atitinka Lietuvos socialinių mokslų centro įstatus ir strateginį planą, taip pat yra
glaudžiai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginiais siekiniais – įgyvendinamomis
socialinės ir ekonominės pažangos programomis ir strategijomis.
3. Programos uždaviniai
1. Analizuoti demografinių procesų ir struktūrų pokyčius bei gyventojų politikos atsaką;

2. Tirti technologinės kaitos poveikį įvairioms socialinio gyvenimo sritims (darbui, šeimai,
socialinei apsaugai, nelygybei, socialinei įtraukčiai, švietimui ir kt.);
3. Tirti įvairių socialinių grupių atstovų socialinės nelygybės patirtis sąlygojančius struktūrinius
ir regioninius veiksnius bei galimybes mažinti jų socialinę nelygybę technologinės pažangos
sąlygomis;
4. Tirti socialinės politikos iššūkius gyventojų gerovės, užimtumo ir socialinių paslaugų plėtros
kontekste;
5. Tirti darbo rinkos pokyčius ir užimtumo kokybę kintančioje aplinkoje.

