ANTIKORUPCINĖS VEIKLOS ANKETA
( Darbuotojams )
Ši anketa skirta nustatyti korupcijos rizikos veiksnius aktualiausiose jaunuolių dienos centro
veiklos srityse, bei įvertinti korupcijos prevencijos poreikį.
Anketa anonimiška. Pasirinkite jums tinkamą atsakymo variantą. Gauti rezultatai bus
apibendrinti ir pristatyti jums.
1. Jūsų lytis
o Moteris
o Vyras
2. Jūsų darbo stažas įstaigoje
o
o
o
o
o

Iki 5 m.
6-10 m.
11-15 m.
16-20 m.
Daugiau nei 20 m.

3. Ar esate susipažinę su pagrindiniais teisės aktais ir dokumentais, reguliuojančiais
antikorupcinės politikos įgyvendinimą?
o Taip, susipažinęs
o Ne,bet žinau, kad šie aktai egzistuoja
o Ne, nesu susipažinęs
4. Ar teko susidurti su korupcijos atvejais dirbant jaunuolių dienos centre?
o Taip
o Ne
o Nežinau
5. Ar pritariate teiginiui, jog jaunuolių dienos centre vykdoma antikorupcinė politika ?
o Taip, vykdoma
o Ne, nevykdoma
o Nežinau
6. Išreikškite savo nuomonę, ar darbuotojai įstaigoje visus sprendimus priima nešališkai,
niekieno neįtakojami?

o Taip
o Ne
o Kartais jaučiama kitų asmenų įtaka
o Dažnai jaučiama kitų asmenų įtaka
o Nežinau
7. Jūsų nuomone, ar visos įstaigos lėšos yra panaudojamos kokybiškoms dienos
socialinės globos paslaugoms teikti, paslaugų gavėjų teisėms ir laisvėms užtikrinti ?
o Taip
o Ne
o Nežinau
8. Ar skaidriai įstaigoje vykdomi viešieji pirkimai ?
o Taip
o Ne
o Nežinau
9. Ar vienodai įstaigoje skiriamos lėšos vykdomų veiklų priemonėms įsigyti?
o
o
o
o
o

Taip, vienodai
Lėšos skiriamos pagal esamą poreikį
Ne, jaučiamas šališkumas
Nežinau
Kita........................................................................................................................

10. Ar visiems darbuotojams vienodai įstaigoje skiriamos lėšos pačių organizuojamoms
išvykoms, ekskursijoms, edukacinėms programoms įgyvendinti ?
o
o
o
o
o

Taip, vienodai
Lėšos skiriamos pagal esamas finansines galimybes
Jaučiamos simpatijos ir antipatijos apraiškos skiriant lėšas
Ne, nevienodai
Nežinau

11. Ar visi darbuotojai vienodai motyvuojami už gerai atliktus darbus, inovacijas ir kt. ?
o Taip, visi vienodai
o Ne, nevienodai, jaučiamas šališkumas kai kurių darbuotojų atžvilgiu
o Nežinau
12. Jūsų nuomone, ar davus kyšį greičiau būtų patenkinami jūsų pageidavimai ?
o
o
o
o

Taip, greičiau
Ne, kyšio davimas neįtakotų greitesnio pageidavimų įgyvendinimo
Nežinau
Kita..................................................................................................................

13. Jūsų nuomone, ar visi paslaugų gavėjai vienodai turi galimybę gauti pageidaujamas
paslaugas ?
o
o
o
o
o

Taip, visi vienodai
Ne, kartais pasitaiko šališkumo atvejų
Ne, dažnai pasitaiko šališkumo atvejų
Nežinau
Kita..............................................................................................................................

14. Kaip pasielgtumėte jūs, sulaukę korupcinio pobūdžio pasiūlymo ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
15. Ar priėmus draudžiamą dovaną (kyšį), gali būti jaučiamas bet koks galimas
įsipareigojimas dovanotojui ?
o
o
o
o

Taip
Ne
Nežinau
Kita......................................................................................................

16. Ar skatinami darbuotojai pranešti apie galimas korupcijos apraiškas įstaigoje ?
o Taip
o Ne
o Nežinau
17. Ar užtikrinama, kad būsite apsaugoti nuo persekiojimo, susidorojimo ar paveikimo
kitu būdu, geranoriškai pranešus apie pažeidimus ?
o Taip, užtikrinama
o Užtikrinama, tačiau manau, jog būtų jaučiamas neigiamo pobūdžio
poveikis
o Ne, neužtikrinama
18. Jūsų nuomone, ar reikėtų tobulinti mūsų bendruomenės antikorupcinės politikos
įgyvendinimo sistemą ?
o
o
o
o

Taip
Ne
Nežinau
Kita..........................................................................................................................

19. Ar yra galimybė įstaigoje parašyti skundą anonimiškai ?
o Taip
o Ne
o Nežinau

20. Ar žinote kur dar be savo įstaigos galite pranešti ir kreiptis, pastebėję korupcinio
pobūdžio veiksmus ?
o Taip, žinau
o Ne
o Nežinau
21. Ar turi įstaiga parengusi apgaulės ir korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo
priemonių planą ?
o Taip
o Ne
o Nežinau
22. Ar žinote kokia yra numatyta atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ?
o
o
o
o
o

Griežtas papeikimas
Atleidimas iš darbo
Administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė
Nežinau
Kita..................................................................................................................................

23. Jūsų požiūris į korupcinio pobūdžio veiksmus ir jų poveikį įstaigos veiklai bei vidiniam
mikroklimatui ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Ačiū už atsakymus

Pagarbiai
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