
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS 

CENTRO DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI NUSTATYMO TYRIMAS  

2019 METAIS 

Biudžetinėje įstaigoje Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras) 

2019 m. gruodžio mėn. atlikta apklausa darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatyti. Apklausa 

vykdyta per sistemą manoapklausa.lt. 2019 m. gruodžio mėn. SODRA duomenis, Centre dirbo 100 

asmenų, anketas užpildė ir per sistemą pateikė 36 darbuotojai, t.y.  36 proc. Centro darbuotojų. 

Anketoje darbuotojams buvo pateikti 6 klausimai. 

1. Ar manote, kad įstaigoje yra paplitusi situacija, kuomet darbuotojams norima papildomai 

atsilyginti už atliktą darbą pasinaudojus neteisėtais būdais?   

• taip 0 0,0% 

• ne 36 100,0% 

2. Ar yra  buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai, dirbant šioje įstaigoje, buvo siūlomas kyšis? 

• taip 2 5,6% 

• ne 34 94,4% 

3. Jei į antrą klausimą atsakėte "taip", ar pranešėte įstaigos administracijai apie Jums siūlomą kyšį? 

• taip 10 27,8% 

• ne 26 72,2% 

4. Jei į antrą klausimą atsakėte "ne", ar praneštumėte įstaigos administracijai apie korupcijos 

apraiškas darbe?   

• taip 31 86,1% 

• ne 5 13,9% 

5. Kur kreiptumėtės pastebėję korupcijos apraiškas įstaigoje?   

• į įstaigos administraciją 24 49,0% 

• į policiją                       1                     2,7% 

• į STT                       2 4,1% 

• į Seimo kontrolierių įstaigą 0 0,0% 

• į tiesioginį vadovą                     22 44,9% 

6. Kuriose įstaigos veiklos srityse, Jūsų manymu, galimos korupcijos apraiškos (atsakiusiųjų 

skaičius/procentai): 

• nežinau   15      41,6 % 

• nėra/negali būti    9    25 % 

• kitose įstaigose (pvz. medicinos įstaigos) – 7 19,4% 

• atliekant klientų vertinimą   1  2,7% 

• Darbo su šeimomis ir jų vaikais skyriuje, Atvejo vadybos skyriuje, Darbo su globėjais 

(rūpintojais) ir įtėviais skyriuje būtų galimos korupcijos apraiškos, tačiau, manau, jog 

įstaigoje šiuo metu korupcijos apraiškų nėra  1         2,7 proc. 

• paramos teikimo srityje   2 5,6 % 

• Socialinės priežiūros ir globos skyriaus   1 2,7% 

• priimant sprendimus dėl socialinių paslaugų teikimo   1 2,7% 

Išvados: 

Internetiniu būdu organizuotoje apklausoje dalyvavo mažiau nei 50 proc. Centro darbuotojų; 

36 (100 proc.) apklausoje dalyvavusiųjų mano, kad įstaigoje kyšio davimas nėra paplitusi situaciją; 

31 (86 proc.) darbuotojų, jei jiems būtų siūlytas kyšis praneštų apie tai Centro administracijai; 

6 (16 proc.) darbuotojų mano, kad įstaigoje yra galimybė korupcijos apraiškoms; 

15 (41,6 proc.) darbuotojų nurodė, kad nežinantys kuriose Centro veiklos srityse galimos korupcijos 

apraiškos. 

Rekomendacijos: 

Skatinti darbuotojus aktyviau dalyvauti internetiniu būdu organizuojamose apklausose; 

2020 m. vykdyti atskirų padalinių darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais; 

2020 m. atlikti korupcijos pasireiškimo galimybių tyrimą Darbo su šeimomis ir jų vaikais, Atvejo 

vadybos, Darbo su globėjais (rūpintojais) ir įtėviais skyriuose. 


