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Biudžetinėje įstaigoje Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras) 2020 m. gruodžio mėn. atlikta apklausa darbuotojų 

tolerancijos korupcijai nustatyti. Apklausa vykdyta anonimiškai atliekant darbuotojų  anketavimą. Centre dirbo 39 asmenys, anketas užpildė ir per 

sistemą pateikė 32 darbuotojai, t.y.  82 % Centro darbuotojų. Anketoje darbuotojams buvo pateikti 6 klausimai. 

 

 
 
Visi apklausoje dalyvavę darbuotojai mano, kad įstaigoje nėra paplitusi situacija, kuomet darbuotojams norima pasinaudojus neteisėtais 

būdais papildomai atsilyginti už atliktą darbą.  

100%

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

norima papildomai atsilyginti už atliktą darbą pasinaudojus neteisėtais 

būdais?

Taip (0 darbuotojų)

Ne (32 darbuotojai)



 
 

Visi apklausoje dalyvavę darbuotojai nurodė, kad jiems ar jų kolegoms dirbant Centre nebuvo siūlomas kyšis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš 32 darbuotojų, 4 darbuotojai nurodė atsakymą „Ne“. 

100%

2. Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai, dirbant šioje įstaigoje, 

buvo siūlomas kyšis?

Taip (0 darbuotojų)

Ne (32 darbuotojai)

100%

3. Jei į antrą klausimą atsakėte "taip", ar pranešėte įstaigos administracijai 

apie Jums siūlomą kyšį?

Taip (0 darbuotojų)

Ne  (4 darbuotojai)



 

*6 darbuotojai neatsakė į klausimą 

Apklausoje dalyvavę 85 % darbuotojų praneštų apie korupcijos apraiškas darbe, 15% apie tai nepraneštų.  

 

Į klausimą „Kur kreiptumėtės pastebėję korupcijos apraiškas įstaigoje“ atsakė visi apklausoje dalyvavę darbuotojai. Į įstaigos 

administraciją kreiptųsi 47% Centro darbuotojų, 44% darbuotojų nurodė, kad kreiptųsi į tiesioginį vadovą, 9% darbuotojų nurodė, kad kreiptųsi į 

STT. Į policiją ir Seimo kontrolierių įstaigą nesikreiptų nei vienas darbuotojas.  

85%

15%

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

apie korupcijos apraiškas darbe?

Taip (22 darbuotojai)

Ne (4 darbuotojai)

47%

9%

44%

5. Kur kreiptumėtės pastebėję korupcijos apraiškas įstaigoje?

į įstaigos administraciją (15 darbuotojų)

į policiją (0 darbuotojų)

į STT (3 darbuotojai)

į Seimo kontrolierių įstaigą (0 darbuotojų)

į tiesioginį vadovą (14 darbuotojų)



 

Apibendrinus pasirinktus pateiktus atsakymo variantus matyti, kad apklausoje dalyvavusių 47% darbuotojų nuomone, jie nežino, kuriuose 

Centro skyriuose galimos korupcijos apraiškos. 50% darbuotojų mano, kad Centro skyriuose korupcijos apraiškų nėra ir negali būti. 3% 

darbuotojų mano, kad korupcijos apraiškos galimos Bendruomeninių vaikų globos namų skyriuose.  

APKLAUSOS APIBENDRINIMAS IŠ REKOMENDACIJOS 

 

Pirmą kartą vykdytoje apklausoje dalyvavo gana didelis darbuotojų skaičius (82%), tai galėjo lemti, kad apklausa buvo vykdoma 

anonimiškai, tačiau ne visi darbuotojai dalyvavo apklausoje.  

Apibendrinus pateiktus atsakymus, matyti, kad Centre dirbantys darbuotojai nėra tolerantiški korupcijos apraiškoms. Pusės apklaustų 

darbuotojų nuomone Centro skyriuose negalima korupcijos apraiška. Apklausoje dalyvavę 47% darbuotojų nežino ar centro skyriuose galimo 

korupcijos apraiškos, todėl būtina aktyviau įtraukti darbuotojus domėtis korupcijos prevencija Centre. Yra manančių, kad korupcijos apraiškos 

galimos Bendruomeninių vaikų globos namų skyriuose, todėl atsižvelgiant į tai atkreiptinas didesnis dėmesys, kad šiuose skyriuose būtina daugiau 

dėmesio skirti korupcijos prevencijos vykdymui ir išanalizuoti galimas rizikas korupcijos pasireiškimui. 

Atlikus apklausos analizę rekomenduojama: 

Skatinti, kad ateityje darbuotojai aktyviau dalyvautų vykdomose apklausose; 

Tam, kad įstaigoje vyktų korupcijos prevencinės veiklos pažanga, siūloma darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimą atlikti kiekvienais 

metais; 

47%
50%

3%

6. Kuriose įstaigos skyriuose, Jūsų manymu, galimos korupcijos apraiškos?

nežinau (15 darbuotojų)

nėra/negali būti (16 darbuotojų)

Šeimų skyriuje (0 darbuotojų)

Globos centro skyriuje (0 darbuotojų)

Bendruomeninių vaikų globos namų skyriuose

(1 darbuotojas)
Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės

skyriuje (0 darbuotojų)



Siekiant periodiškai matuoti ar Centro vykdoma korupcijos prevencijos veikla yra efektyvi, ne rečiau kaip kas 3 metus apibendrinti Centro 

darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo tyrimo rezultatus; 

2021 m. vykdyti atskirų padalinių darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais; 
2021 m. atlikti korupcijos pasireiškimo galimybių tyrimą  Bendruomeninių vaikų globos namų skyriuose. 
 

 

 


