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From: Kurk Lietuvai INFO [mailto:info@kurklt.lt]  
Sent: Monday, March 9, 2020 1:37 PM 
To: globalus@siauliai.lt 
Subject: Informacija apie Kurk Lietuvai 
 
Sveiki,  
 
Norime Jums trumpai pristatyti „Kurk Lietuvai“ programą ir šiandien prasidėjusias 2020 m. dalyvių atrankas.
 
„Kurk Lietuvai“ – profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio praktikos pritaikymo programa Lietuvos
viešajame sektoriuje. Tarptautinės patirties turintiems profesionalams suteikiame galimybę savo žiniomis ir
idėjomis prisidėti prie strateginių Vyriausybės projektų ir modernios Lietuvos ateities kūrimo. Siekiame
pasaulio lietuvius grąžinti į Lietuvą bei jų idėjas plėtoti Lietuvos viešajame sektoriuje. Programos pagalba 
nuo 2012 m. 185 tarptautinę patirtį turintys profesionalai grįžo į Lietuvą ir įgyvendino 222 skirtingus 
projektus.  Po metų laiko praleistų programoje daugiau nei 80 proc. dalyvių lieka Lietuvoje ir daugiau nei 
trečdalis jų nusprendžia prisidėti prie valstybės ateities kūrimo dirbdami šalies viešajame sektoriuje. VšĮ 
„Investuok Lietuvoje“ koordinuojama programa „Kurk Lietuvai“ net dviejuose Jungtinių Tautų ataskaitose 
yra įvertinta kaip pavyzdinė iniciatyva, įgalinanti šalies diasporą veikti šalies labui. Platesnę informaciją apie 
programą galite rasti čia: http://kurklt.lt arba parašę mums info@kurklt.lt 
 
Žinodami, kad Lietuvos savivaldybės turi nemažai iniciatyvų, tokių kaip „Globalūs regionai“, raginame Jus 
pakviesti savo krašto išvykusius tautiečius dalyvauti programoje „Kurk Lietuvai“. Tikime, kad atrinkti 
dalyviai taip pat galėtų prisidėti prie vykdomų veiklų ir daryti pokyčio projektus būtent Jūsų regione. Tad 
norėtume paprašyti pasidalinti informacija apie programą „Kurk Lietuvai“ Jūsų internetiniame puslapyje ir 
socialinėse medijose. Pridedame informacinį tekstą, kuris galėtų būti publikuojamas. Taip pat, prisegtame
vienlapyje galite rasti aktualiausią informaciją apie dalyvių atrankas. Kartu su vienlapiu pateikiame ir
reklaminius vaizdo įrašus, kuriuos galite taip pat pridėti prie platinamo teksto: 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=xAitLlMqt6c 
2. https://www.youtube.com/watch?v=IhBN15F1luM 
3. https://www.youtube.com/watch?v=8rT6LgSXWmI 
4. https://www.youtube.com/watch?v=8R9ByA4IG4s 

 
„Kurk Lietuvai“ programos 2020 m. dalyvių atranka vyksta nuo kovo mėn. 9 d. iki balandžio mėn. 12
d. Atrankos paraiškos formą galima rasti mūsų tinklapyje: http://kurklt.lt/atranka/ 
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