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Aplinka

• Žaibiškai vystosi socialinės skaitmeninės technologijos ir kinta tai, kaip 

žmonės jas naudoja;

• Klientams reikia asmeniškesnio aptarnavimo ir gilesnio jų poreikių 

pažinimo;

• Toliau vystantis technologijoms, vyksta „industrinė revoliucija“, keičianti 

mūsų verslą, darbą ir tai, kokių kompetencijų reikia darbuotojams;

• Verslui keliami vis didesni reikalavimai ne tik būti pelningiems, bet ir turėti 

platesnį tikslą bei misiją;

• Žinios ir informacija tampa vis stipresniu konkurenciniu pranašumu;

• Rinkos nebėra „geografinės“.
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Tikslas
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ORGANIZACIJA:

Nuolatinės efektyvymo ir sinergijos paieškos

• Kuriamos matricinės 

organizacinės struktūros, 

kuriose padalinys, funkcija 

turi bent 2 “pavaldumo linijas”

4

Kas pastebima?
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ORGANIZACIJA: Socialinių kompetencijų ir 

socialinio tinklo svarba

• Esminės struktūrose –

komandos, darbo grupės, 

socialinis tinklas

• Nėra aiškios atskaitomybės, 

aiškių ribų, atsakomybių

• Nebelieka komandos 

formavimosi stadijų

• Būtinas didelis lankstumas

• Konkuruojantys prioritetai ir 

resursai

• „Derybos“, konfliktai tampa 

natūralia darbo dalim
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ORGANIZACIJA

• Identiteto klausimas, 

„magiškas“ – „mes/jie“

• „Paralelinių pasaulių“ 

susikūrimas 

• Kada baigsis pokyčiai? 

Niekada!
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VAIDMUO:

Nei struktūra, nei pareigybė jo nebeapibrėžia
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Kas pastebima?
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VAIDMUO:

• Kintantis, būtinybė reflektuoti 

vaidmenį

• Vaidmuo nėra duotybė, jis turi 

būti „susikurtas“. Galia 

pasiekiama per socialinius 

ryšius

• Kompleksiškos užduotys, 

gebėjimas apsibrėžti užduotį

• Būtinybė „susirasti“ resursus 

užduočiai

• Atsakomybė be formalios 

galios
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LYDERYSTĖ:

Vadovauti sau, kitiems ir verslui dideliame neapibrėžtume
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Kas pastebima?
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LYDERYSTĖ:
• Vadovas – ypatingai sudėtingos 

sistemos dalis (konkuruojantys 

prioritetai ir t.t.)

• Gebėjimas kurti “pralaidžias“ ribas 

(tarpfunkcines, tarp organizacijos ir 

išorės)

• Bendradarbiavimo sąlygų sukūrimas

• Kontrolė ją atidavus

• Atsparumo svarba – paramos 

struktūros

• Daug veiklų vienu metu – nėra vietos 

emocijoms

• Ryšys per atstumą

• Tarpkultūrinis išprusimas

• Autentiškumas ir emocinis atvirumas 

brandžios lyderystės bruožai
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Jūsų klausimai ir įžvalgos?!
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