Anoniminė apklausa apie korupcijos
apraiškas NTAK departamente.
18 atsakymų
Skelbti „Analytics“

1. Ar per paskutinius 3 metus Jums teko susidurti ar pastebėti situacijas /
veiklas NTAK departamente, kurios Jums atrodė kaip galimai
korupcinės?
18 atsakymų

1 (5,6 %)

Taip

Ne

14 (77,8 %

Nežinau, sunku pasakyti

3 (16,7 %)
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2. Kaip remdamiesi savo patirtimi (priimtų sprendimų skaidrumu,
nešališkumu, „atsidėkojimo“ už paslaugą poreikiu ir pan.) įvertintumėte
korupcijos pasireiškimo lygį NTAK departamente?
18 atsakymų

Mažas

12 (66,7 %)

0 (0 %)

Vidutinis

1 (5,6 %)

Didelis

5 (27,8 %)

Neturiu nuomonės
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3. Jūsų darbo trukmė NTAK departamente?
17 atsakymų

7 (41,2 %)

iki 1 metų
1 (5,9 %)

2 metai
3–4 metai

2 (11,8 %)

5–6 metai

2 (11,8 %)
0 (0 %)

7–8 metai

5 (29,4 %)

9–10 metų
0

2

4

6

8

4. Ar Jūs esate girdėję apie NTAK departamente vykdomas korupcijos
prevencijos priemones?
18 atsakymų

11 (61,1 %)

Taip, girdėjau

7 (38,9 %)

Ne, negirdėjau
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5. Jei nesate girdėję apie NTAK departamente vykdomas korupcijos
prevencijos priemones, nurodykite galimas priežastis:
12 atsakymų

Nežinau, kad NTAK
departamente yra vykdoma
korupcijos prevencija

50%

Man tai neaktualu, nes nėra
susiję su mano tiesioginiu darbu
Nežinau, kur tokios informacijos
rasti
25%

25%

Kita

6. Ar Jūs asmeniškai praneštumėte apie Jums žinomą korupcijos atvejį?
18 atsakymų

15 (83

Taip, praneščiau

Ne, nepraneščiau

Sunku pasakyti, priklausytų
nuo aplinkybių

0 (0 %)

4 (22,2 %)
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6.1. Nurodykite priežastį, dėl kurios nepraneštumėte:
6 atsakymai

Nežinau, kur pranešti
Nėra prasmės pranešti, nes su
tuo susijusių asmenų vis tiek…
16,7%

Tie, kurie praneša, galų gale…
Visi žino apie tuos atvejus, be…

66,7%

Atvejis toks nereikšmingas, k…
16,7%

Nenoriu nieko išduoti, sukelti…
Nesu įsitikinęs, kad tai – koru…
Sunku pranešti, ir tam reikia l…
Nesijausčiau saugus pranešd…

7. Ar žinote, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį?
17 atsakymų

13 (76,5 %)

Taip, žinau

4 (23,5 %)

Ne, nežinau
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8. Ar apie tai, kad Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis ar buvote
kitaip darbe susidūrę su korupcija, kam nors praneštumėte?
12 atsakymų

9 (75 %)

Taip, pranešiau

3 (25 %)

Ne, nepranešiau

0,0
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8.1. Jei pranešėte, nurodykite kam:
12 atsakymų

Vadovybei
25%

Tiesioginiam vadovui
Specialiųjų tyrimų tarnybai
per mano darbo laiką
nepasitaikė

8,3%
33,3%

33,3%

9. Ar Jūs norėtumėte dalyvauti antikorupcinėje veikloje?
18 atsakymų

Taip, norėčiau dalyvauti

1 (5,6 %)

5 (27,8 %)

Ne, nenorėčiau dalyvauti

Sunku pasakyti, nežinau

6 (33,

Aš jau dalyvauju
antikorupcinėje veikloje

6 (33,
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10. Kaip manote, ar NTAK departamente yra paplitusi situacija, kai NTAK
departamento darbuotojams ar tarnautojams norima papildomai
atsilyginti?
18 atsakymų

0 (0 %)

Taip, paplitusi

Ne, nepaplitusi

15 (83

Negaliu atsakyti (nežinau)

3 (16,7 %)
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11. Ar esate per pastaruosius 5 metus davę kyšį:
18 atsakymų

0 (0 %)

Taip

18 (100 %)

Ne
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12. Jūsų pasiūlymai bei pastabos dėl korupcijos prevencijos NTAK
departamente vykdymo: (įrašykite)
3 atsakymai

Reiktų aiškaus veiksmų/rizikos valdymo modelio
Tikslinga būtų paviešinti šios apklausos rezultatus NTAKD darbuotojams

Šio turinio „Google“ nekūrė ir nepatvirtino. Pranešti apie pažeidimą - Paslaugos sąlygos - Privatumo politika

formos

