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Apie 

Lietuvoje įsteigta Policy Impact Lab (PIL) konsultacinė įmonė vienija viešosios politikos tyrėjus ir vertintojus iš įvairių 
Europos šalių. Nuo mūsų įkūrimo 2017 metais, vykdome užsakomuosius tyrimus apie socialinę ir tarptautinio 
vystymosi politiką. Mums artimiausios su žmogaus teisėmis susijusios temos – smurto prieš moteris prevencija ir 
užkardymas; pažeidžiamų grupių (žmonių su negalia, migrantų, moterų) integracija darbo rinkoje ir visuomenėje; 
socialinių paslaugų organizavimas ir prieinamumas; korupcijos prevencija ir kitos. Mūsų klientai tai nevyriausybinio ir 
viešojo sektoriaus nacionalinės ir tarptautinės organizacijos Europoje, o veikla apima Europos ir Rytų Kaimynystės, 
Pietų Amerikos ir Vakarų Afrikos šalis. Nuo 2018 m. be tiriamosios veiklos, taip pat vystome tyrimų rezultatų 
apibendrinimo vizualine forma – rengiame infografikus, prezentacijas, maketuojame santraukas ir ataskaitas.   

Praktikos galimybės  

Šiuo metu ieškome grafikos dizaino ar panašios pakraipos studento/ės atlikti 6 mėnesių trukmės praktiką. Praktikantai 
turės: 

• rengti infografikus apibendrinančius mūsų einamųjų tyrimų rezultatus, arba pagal trečių šalių užsakymus; 

• ieškoti ir dalyvauti su infografikų ruošimu susijusiuose mokymuose internetinėse platformose;  

• dalyvauti komandiniuose pasitarimuose apie einamąsias ir būsimas su dizainu susijusias veiklas;  

• prisidėti prižiūrint mūsų tinklalapį; 

• konsultuoti komandą ir įmonę apie vizualinius mūsų darbo aspektus; 

• bendrauti su partnerėmis įmonėmis, ieškant galimybių bendradarbiauti ir vystyti infografikų rinką 
taikomuosiuose tyrimuose.  

Reikalavimai Jums 

Mūsų klientai ir daugelis kolegų yra užsienyje, todėl mūsų pagrindinė kalba yra anglų – praktikai atlikti būtina laisvai 
bendrauti anglų kalba, įskaitant žodžiu ir raštu.  

Dirbame kaip tinklas, be centrinio ofiso, todėl ieškome praktikantų, turinčių savo darbo vietą. Išimtiniais atvejais, 
galime ieškoti vietos prie kolegų dirbančių Vilniuje arba Kaune.  

Kadangi numatomas periodas, kuomet reikės didžiąją dalį laiko skirti mokymuisi, tikimės, kad praktikantas prie 
komandos prisijungs 6 mėnesiams. 

Mūsų darbe ypatingai svarbus kruopštumas ir atidumas detalėms. 

Orientacija į klientą ir jo poreikius, kantrybė ir abipusė pagarba yra kertiniai mūsų darbo aspektai.  

Žinoma, būtų puiku, jei jau turėtumėte patirties su infografikais, tačiau tai nėra būtina.  

Reikalavimai Mums 

Atriktam praktikantui/ei įsipareigojame pasiūlyti profesinio tobulėjimo galimybes pažangioje, jaunatviškoje įmonėje.  

Praktikos laikotarpiui sudarysime prie Jūsų lūkesčių ir poreikių priderintą praktikos planą su kas mėnesiniais pokalbiais, 
kurių pagrindu galėsime koreguoti darbų eigą ir planą.  

Praktikos eigoje ir pabaigoje suteiksime išsamų grįžtamąjį ryšį, kuris padės profesionaliai save pateikti panašaus 
pobūdžio darbdaviams ateityje – prireikus parašysime rekomendacinį laišką.  

Sėkmingo bendradarbiavimo atveju, sudarysime galimybes tęsti bendradarbiavimą už užmokestį.  

 

Susidomėjusius praktikos galimybe kviečiame iki 2019m. Sausio 15d. atsiųsti CV ir motyvacinį laišką 
aiste@policyimpactlab.com  – su atrinktais kandidatais susisieksime ir praktikantus atsirinksime atsiųstų dokumentų 
ir darbo pokalbio pagrindu.  
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