
KLAIPEDOS SOCIALINlQ PASLAUGlJ CENTRO ,DANE" KORUPCIJOS 
TYRIMAS 

2016 m. rugsejo menesj Klaipedos socialini4 paslaug4 centre , Dane" buvo atliktas 

tyrimas, kuriuo buvo siekiama atskleisti darbuotoj4 poziurj i korupcij£l ir jos vyravimo tikimyby 

jstaigoje. Tyrime dalyvavo 24 darbuotojai, dirbantys jstaigoje ilgiau nei vienus metus, is kuri4 22 

(92%) moterys ir 2 (8%) vyrai. Dalyvavusiqj4 amzius jvairus (1 pav.). 

1 pav. Respondentai pagal amzi4 
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Siekiant issiaiskinti respondent4 pozifuj j korupcij£l ir jos vyravim£l visuomeneje, 

klausimyne buvo prasoma pasirinkti sfer~, kurioje labiausiai paplitusi korupcija. Tyrimo rezultatai, 

atskleide, jog daugumos 13 (54%) tyrime dalyvavusi4 darbuotoj4 nuomone korupcija labiausiai 

paplitusi sveikatos apsaugoje, po 4 (17%) darbuotojus mano, jog korupcija labiausiai paplitusi 

teisesaugoje ir valdzios institucijose, 2 (8%) darbuotojai mano, kad darbo ir socialineje apsaugoje. 

Tik 1 (4%) mano, kad korupcija labiausiai vyrauja privataus verslo sektoriuje. Nei vienas 

respondentas nepazymejo, jog korupcija labiausiai paplitusi svietimo sistemoje (2 pav.). 

2 pav. Korupcijos paplitimas 
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cSveikatos apsauga •Teisesauga DSvietimo sistema 

cDarbo ir socialine apsauga •Valdzios jstaigos c Privata us verslo sektorius 



Kitu klausimu buvo norima suzinoti, ar darbuotojai informuotl! teisesaugos institucijas 

ap1e galimus kysininkavimo atvejus. Remiantis tyrimo rezultatais atskleista, kad 6 (25%) 

respondentai informuotl! teisesaugos institucijas apie tai, jog jie dave kysj, o valstybes tarnautojas jj 

paeme. 18 (75%) respondent'-! nurode, kad j teisesaugos institucijas nesikreiptl! (3 pav.). 

3 pav. Pranesimas apie kysio davim<4 ir 
paemim<4 

CTaip •Ne 

Klausimyne buvo pateiktas klausimas ap1e tai, kam tenka atsakomybe korupcijos 

atveju. Tyrimo duomenys parode, kad 19 (79%) darbuotojl! mano, jog atsakomybe tenka kysj 

duodanciam ir jj imanciam asmeniui. 5 (21 %) darbuotojai nurode, jog atsakomybe tenka kysj 

imanciam asmeniui . Nei vienas darbuotojas nepazymejo, jog atsakomyby prisiima duodantis kysj 

asmuo (4 pav.). 

4 pav. Atsakomybe korupcijos atveju 

Duodanciam kysi lmanciam kysi 
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Kitu klausimu buvo siekiama issiaiskinti koks yra darbuotojl! poziiiris j tai ar korupcija 

padeda isspysti kylancius sunkumus. 3 (12%) respondentai nurode, jog korupcija padeda issprysti 



kylanCius sunkumus. 12 (50%) respondentq mano, kad korupcija sunkumq isspr((sti nepadeda. 9 

(38%) respondentai mano, jog j sj klausim£! sunku atsakyti (5 pav.). 

5 pav. Korupcija ir problem4 sprendimas 

Taip Ne Sunku pasakyti 

Klausimu ap1e pagrindines institucijas kovojancias su korupcija Lietuvoje, buvo 

norima suzinoti kokios yra tyrime dalyvavusiq darbuotojq zinios ir pastebejimai apie antikorupciny 

veikl£! salyje. Atsizvelgiant j tyrimo rezultatus paaiskejo, kad didzioji dauguma darbuotojq 15 (63%) 

zino ir mano, jog pagrindine institucija uzsiimanti antikorupcine veikla yra Specialiqjq tyrimq 

tarnyb£!. 5 (21 %) darbuotojai nurode, kad tuo uzsiima Valstybes kontrole, 2 (8%) nurode, kad 

Saugumo departamentas ir 1 (4%) paiymejo, kad policija. 1 (4%) respondentas j klausim£! neatsake 

(6 pav.). 

6 pav. lnstitucijos kovojancios su korupcija 

c Saugumo departamentas 

c Speciali4i4 tyrim4 tarnyba 

•Neatsake 

•Valstybes kontrole 

cPolicija 



Siekiant suzinoti darbuotojq nuomony apte korupcijos atsiradimo ir vyravtmo 

priezastis, buvo pildoma lentele. Tyrimo duomenimis atskleista, kad didzioji dauguma 17 (71 %) 

darbuotojq sutinka, jog mazi atlyginimai yra priezastis s~lygojanti korupcijos atvejus. 15 (63%) 

respondentq beveik sutinka, kad viena korupcijos priezasCiq yra pilieciq pasyvumas antikorupcineje 

veikloje. 10 (42%) respondentq sutinka, kad Lietuvoje stokojama informacijos korupcijos 

klausimais. 16 (67%) darbuotojq sutinka, kad korupcija vyrauja del teises aktq netobulumo. 11 

( 46%) darbuotojq beveik sutinka, kad korupcijos vyravimui itak~ daro :lema valstybes tarnautojq 

profesine etika bei 15 (62%) sutinka, kad neskaidrus sprendimai institucijose (7 pav.). 
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Mazi atlyginimai, Pilieci4 pasyvumas 
S<tlygojantys ryzto dirbti antikorupcineje veikloje 

dorai ir S<tziningai 
mazejim<t 

7 pav. Korupcijos priezastys 

Gyventoj4 informavimo 
stoka korupcijos 

klausimais Lietuvoje 

Teises akt4 lema valstybes NeskaidrOs sprendimai 
netobulumas, daznas tarnautoj4 profesine etika institucijose: priimami 

keitimas ir politines valios neoficiaiOs sprendimai 
stoka kovoje su korupcija vadovaujantis principu 

"Tu man - as tau" 

Sutinku • Nesutinku c Beveik sutinku cVisiskai nesutinku 



Siekiant suzinoti apie korupcijos apraiskas Klaipedos socialiniq paslaugq centre 

, Dane", tiriarnqjq buvo prasoma paZymeti ar jie yra susidury su korupcija sioje institucijoje. 

Remiantis tyrimo duomenimis, paaiskejo, kad visi darbuotojai dalyvavy tyrime 24 (100%) nera 

susidfuy su korupcija. Visi tyrimo dalyviai pazymejo, jog niekada nejaute spaudimo is kolegq, 

reikalaujant atlyginti uz tarn tikr~ pagalb~ ar paslaug~ (8 pav.). 

8 pav. Korupcija ir spaudimas Socialini4 paslaug4 centre "Dane" 
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Kitu klausimu buvo prasoma ivertinti korupcijos lygj Socialiniq paslaugq centre, 

pasirenkant skaiCiq nuo 1 iki 9, kai 1 reiskia zemiausi~ jvertinim~, o 9 auksciausi~. Visi dalyvavy 

respondentai 24 (100% ) pasirinko zemiausi~ jvertinim~ (pirm~ laipteli), reiskiantj, kad korupcijos 

Socialiniq paslaugq centre ,Dane" nera (9 pav.). 

9 pav. Korupcijos lygis Socialinil~ paslaug4 centre "Dane" 
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Paskutiniuoju klausimu buvo siekiama issiaiskinti kaip darbuotojai vertina savo zinias 

apie galimyb(( kreiptis pagalbos korupcijos atveju (1 0 pav.). 
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10 pav. Zinios apie korupcij" 

DTuriu labai daug zini4 kur kreiptis 
susidurus su korupcija . 

•Turiu zini4 kur kreiptis susidOrus su 
korupcija . 

o.Zini4 turiu vidutiniskai kur kreiptis 
susidurus su korupcija , bet noreciau 
suzinoti daugiau. 

o Turiu mazai zini4 kur kreiptis 
susidOrus su korupcija. 

• Neturiu zini4 kur kreiptis susidOrus 
su korupcija . 

Daugiau nei pus(( dalyvavusi4 14 (58%) mano, jog turi zini4 kur kreiptis susidfuus su 

korupcija. 4 (17%) dalyviai ivardino, kad zini4 turi vidutiniskai, taCiau noret4 suzinoti daugiau. 2 

(8%) respondent4, mano jog turi maiai zini4 bei 4 (17%) respondentai pazymejo, kad neturi zini4, 

kur kreiptis jeigu susidurt4 su korupcija. Nei vienas dalyvis nepazymejo, jog turi labai daug zini4 kur 

gali kreiptis susidiirus su korupcija 



ISVADOS 

Remiantis tyrimo duomenimis galima teigti, kad Klaipedos socialini4 paslaug4 centro 

,Dane "darbuotojai turi bendr~ suvokim~ apie korupcij~ ir jos vyravimo priezastis visuomeneje. 

Tyrimo rezultatuose atsispindi, kad didesne darbuotoj4 dalis nera linkusi kreiptis i teisesaugos 

institucijas jeigu susidurt4 su korupcija. Didesnes tiriamqj4 dalies poziiiriu korupcija nepadeda 

isspr((sti nepalankiai susiklosCiusi4 situacij4 bei didzioji dauguma mano, kad korupcijos atveju 

atsakomybe yra abipuse. Daugiau nei puse darbuotoj4 mano, jog turi pakankamai zini4 apie tai kur 

kreiptis susidiirus su korupcija, taciau likusi dalis stokoja informacijos apie galimybes kreiptis 

korupcijos atveju. 

Darbuotojai, dirbantys Klaipedos socialini4 paslaug4 centre , Dane" nera susidiir(( su 

korupcijos apraiskomis jstaigoje. 

REKOMENDACIJOS 

1. Informuoti darbuotojus apie atsakomybes gresm(( ir bausmes imant ar duodant kysj . 

2. Suteikti darbuotojams informacijos kur gali kreiptis bei ieskoti pagalbos susidurus su korupcijos 

apraiskomis. 


