DARBUOTOJŲ ATSPARUMO KORUPCIJAI ANKETA

2022 m. balandžio mėn.

*Privaloma
1. Jūsų darbo trukmė įstaigoje?*

17

38
86

25
6

iki 3 metų

4-10 metų

11-15 metų

16-20 metų

daugiau kaip 20 metų

2. Ar Jūs esate girdėję apie įstaigoje vykdomas korupcijos prevencijos priemones? *

45

127

Taip, girdėjau

Ne, negirdėjau

3. Ar žinote, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį? *

42

130

Taip, žinau

Ne, nežinau

4. Ar Jūs asmeniškai praneštumėte apie Jums žinomą korupcijos atvejį? *

37

25
110

Taip, praneščiau

Ne, nepraneščiau

Sunku pasakyti, priklausytų nuo aplinkybių

5. Nurodykite priežastį, dėl kurios nepraneštumėte apie korupcijos atvejį: *

29

1

33

10

20
6
3

34
23

13

Šis klausimas nėra aktualus, nes praneščiau visais atvejais
Nežinau, kur pranešti
Nėra prasmės pranešti, nes su tuo susijusių asmenų vis tiek niekas nenubaustų
Tie, kurie praneša, nukenčia skaudžiausiai
Visi žino apie tuos atvejus, bet niekas nepraneša
Atvejis toks nereikšmingas, kad apie jį nėra prasmės pranešinėti
Nenoriu nieko išduoti, sukelti papildomų rūpesčių
Nesu įsitikinęs, kad tai korupcijos atvejis
Sunku pranešti, tam reikia laiko
Nesijaučiu saugus pranešdamas

6. Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis ar buvote kitaip darbe
susidūrę su korupcija?*

38

134

Taip, yra buvę

Ne, nėra buvę

7. Ar apie tai, kad Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis ar buvote kitaip darbe susidūrę
su korupcija, kam nors pranešėte?*

4

50

118

Taip, pranešiau

Ne, nepranešiau

Šis klausimas man neaktualus

8. Nurodykite priežastį, dėl kurios nepranešėte:*

1
29

41

5
10
7
22
5

29

Šis klausimas nėra aktualus, nes praneščiau visais atvejais
Nežinojau, kur pranešti
Nemačiau prasmės pranešti, nes su tuo susijusių asmenų vis tiek niekas nenubaustų
Tie, kas praneša, nukenčia skaudžiausiai
Visi žino apie tuos atvejus, bet niekas nepraneša
Atvejis toks nereikšmingas, kad apie jį nėra prasmės pranešinėti
Nenorėjau nieko išduoti, sukelti papildomų rūpesčių
Nebuvau įsitikinęs, kad tai korupcijos atvejis
Sunku pranešti, tam reikia laiko

