
 „Kurk Lietuvai“ – tai programa, suburianti tarptautinės patirties turinčius profesionalus, norinčius
prisidėti prie modernios valstybės ateities kūrimo. Remdamiesi profesinėmis bei užsienyje įgytomis
žiniomis,  atrinkti  dalyviai  pokyčių  projektus  įgyvendina  daugiau  nei  pusšimtyje  nacionalinio  ir
regioninio  lygmens  viešojo  sektoriaus  institucijų.  Taip  sprendžiamos  aktualiausios  valstybės
problemos. Nuo 2012 m. 185 tarptautinę patirtį turintys profesionalai grįžo į Lietuvą ir įgyvendino
222 skirtingus projektus.  Daugiau nei  80 procentų grįžusiųjų po programos lieka dirbti  ir  kurti
Lietuvoje, o daugiau nei trečdalis renkasi dirbti viešajame sektoriuje. VšĮ „Investuok Lietuvoje“
koordinuojama programa „Kurk Lietuvai“ net dviejose Jungtinių Tautų ataskaitose įvertinta kaip
pavyzdinė iniciatyva, įgalinanti šalies diasporą veikti šalies labui. Programos vertės pripažinimas ne
tik nacionaliniu,  bet ir  tarptautiniu mastu leidžia  suvokti,  kad šalies  konkurencingumas,  viešojo
sektoriaus darbo efektyvumas ir veiklumas šiuo metu yra didinamas.

Programos „Kurk Lietuvai“ vykdytų veiklų įvairovės spektras – platus, jis atskleidžia, kad imtasi
spręsti ne vieną opią šalies problemą. Krašto apsaugos ministerijoje vykdant projektą šį pusmetį
buvo  parengtas  įrankių  rinkinys  smulkiam  ir  vidutiniam  verslui,  padėsiantis  apsisaugoti  nuo
kibernetinių atakų. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje sukurta lygių galimybių organizacijoje
pasimatavimo  liniuotė,  kuri  padės  tiek  viešojo,  tiek  ir  privataus  ar  nevyriausybinio  sektoriaus
įmonėms įvertinti situaciją savo organizacijose. Dirbant su Vyriausybės kanceliarija ir Valstybine
mokesčių inspekcija, parengti labai detalūs siūlymai, padėsiantys verslui ir individualiai dirbantiems
asmenims  paprasčiau  teikti  informaciją  per  iMAS  sistemą,  taip  prisidedant  prie  šešėlinės
ekonomikos mažinimo. Sukurtas religinio turizmo produktas ateityje šalies biudžetą galėtų papildyti
keliomis  dešimtimis  milijonų  eurų.  Daug  dėmesio  yra  sulaukę  ir  tokie  ankstesniais  metais
programos  dalyvių  įgyvendinti  projektai  kaip  depozito  sistemos  „Gražinti  verta“  iniciavimas,
Sukurta Gov tech laboratorija, prie patyčių mažinimo prisidėsiantys įrankiai „Patyčių dėžutė“ bei
Reaguok.Lt platforma ir daugelis kitų.

Programa didžiuojasi  ne tik  po jos Lietuvoje liekančiųjų profesionalų skaičiumi bei  įspūdingais
projektų rezultatais, bet ir jos alumnių pasiekiamais po programos. Tarp programos alumnų yra LRT
metų lygybės apdovanojimą pelnęs lygių galimybių ekspertas, eseistas Donatas Paulauskas, rašytoja
ir švietimo ekspertė, šiuo metu Ministrui Pirmininkui patarinėjanti švietimo temomis Unė Kaunaitė,
taip pat Premjero patarėjai  Lukas Savickas bei Arnoldas Pikžirnis,  vidaus reikalų ir  energetikos
viceministrai,  Eurokomisaras  Virginijus  Sinkevičius,  SEB  inovacijų  centro  vadovas  Audrius
Rutkauskas ir daugelis kitų Lietuvą keičiančių lyderių.

Programa „Kurk Lietuvai“  nuo kovo  9  d. skelbia  2020 m.  dalyvių  atrankas.  Informaciją  apie
atrankas galima rasti adresu: http://kurklt.lt/atranka/. Kandidatų paraiškų laukiama iki balandžio 12
d. Programos  organizatoriai  ragina  aplikuoti  ir  kurti  geresnę  Lietuvą  ne  tik  sau,  bet  ir  ateities
kartoms.

http://kurklt.lt/atranka/

