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Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena. 

Ji skirta atkreipti dėmesį į įvairiuose valstybės sektoriuose plintančią korupciją ir paskatinti žmones 

užkirsti jai kelią. 

2021 metais Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centre (toliau Centre) korupcijos atvejų 

nepastebėta. Kad veikla būtų nešališka ir skaidri svarbus darbuotojų, mokinių, jaunuolių 

antikorupcinis švietimas.  

Gruodžio 9-ąją Centre buvo paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena. Vaikų dienos centro 

socialinės pedagogės vedė diskusiją ,,Korupcija – kas tai?“. Mokiniai išsiaiškino korupcijos sąvoką, 

sužinojo kokių būna korupcijos atvejų bei ką daryti, kad korupcijos būtų mažiau. Peržiūrėję ir aptarę 

edukacinius filmukus mokiniai piešė antikorupcines skrajutes ,,Mano nekorumpuota Lietuva“. 

Prevencinės veiklos sudomino, net pačius mažiausius. Vaikai aiškinosi kas tai yra žodis sąžinė, tiesa, 

atsakomybė, geranoriškumas, tobulėjimas ir t.t. Nuoseklių prevencinių veiklų dėka mokiniai ugdė 

socialines emocines kompetencijas. 

Neformaliojo vaikų švietimo būrelius/studijas lankantys mokiniai kartu su neformaliojo 

švietimo mokytojais būrelių/studijų užsiėmimų metu aiškinosi korupcijos žalą, formas, atsakomybę, 

kokios veiklos yra korupcinio pobūdžio, kas yra kyšis, kokiose srityse kyšininkavimas yra paplitęs, 

ką galima padaryti, kad korupcijos būtų kuo mažiau mūsų gyvenime.  

Atvirojo jaunimo centro jaunuoliai antikorupcijos dienai paminėti išsikėlė tikslą - ugdyti 

jaunuolių vertybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, būtinus jaunų žmonių pilietinei antikorupcinei 

pozicijai formuoti. Organizavo filmo peržiūrą, o po peržiūros vyko diskusija, „minčių lietus“. 

Sudarytos sąlygos Centro darbuotojams, mokiniams, tėvams anonimiškai pranešti Centro 

administracijai apie įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos. 

Viešai Centro internetinėje svetainėje bei Užimtumo tarnybos svetainėje skelbiama informacija 

apie laisvas darbo vietas.  

Siekiant išvengti korupcijos atvejų, Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje skelbiama informacija 

apie viešuosius pirkimus. Centro interneto svetainėje skelbiami duomenys apie vidutinį mėnesinį 

bruto darbo užmokestį, skirtų biudžeto asignavimų panaudojimą taip pat tarpinių finansinių ataskaitų 

rinkinys, metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir kt. Svarbiausi veiklos dokumentai derinami su 

Centro Darbo taryba. 

 


