Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro korupcijos prevencijos priemonių
įgyvendinimas 2018 m.
2018 metais Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centre korupcijos atvejų nepastebėta. Centro
darbuotojams organizuoti pokalbiai antikorupcine tematika.
Kovojant su korupcija, svarbus mokinių, jaunuolių antikorupcinis švietimas. 2018 m.
gruodžio 07 dieną Dienos centro vaikai kartu su socialinėmis pedagogėmis paminėjo Tarptautinę
antikorupcijos dieną. Mokiniams buvo paaiškinta, ką reiškia žodis ,,korupcija“, kokia pagrindinė
korupcijos priežastis, esmė, pasekmės, kokios dvi pusės visada dalyvauja korupciniame nusikaltime
ir kt. Renginio tikslas buvo ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, vertybines nuostatas (pagarba
demokratijos vertybėms, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumas, atsakomybė už
veiksmus ir poelgius), skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams. Vaikai piešė piešinius, surengė
parodėlę ir kartu su socialinėmis pedagogėmis aptarė renginio tikslo įgyvendinimą.
2018 m. gruodžio 3 – 7 dienomis neformaliojo švietimo būrelius/studijas lankantys mokiniai
kartu su neformaliojo švietimo mokytojais būrelių/studijų užsiėmimų metu organizavo diskusijas
antikorupcine tema.
Vykdydami antikorupcinį jaunimo švietimą ir siekdami atkreipti jaunimo dėmesį į korupcijos
daromą žalą, 2018 m. gruodžio 10 dieną Atviro jaunimo centro jaunuoliai kartu su Utenos kolegijos
dėstytoju aptarė kas tai yra: kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos
nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias
paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba
įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų suklastojimas,
sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės
paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu
būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo
funkcijas ir kt.
2018 m. rugpjūčio mėnesį Centro internetinėje svetainėje ir Utenos teritorinės darbo biržos
tinklalapyje buvo skelbta informacija apie neformaliojo švietimo mokytojų laisvas darbo vietas.
Siekiant išvengti korupcijos atvejų, Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje skelbiama Centro
planuojamų metinių pirkimų suvestinė. Centro interneto puslapyje skelbiami duomenys apie
vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį, skirtų biudžeto asignavimų panaudojimą taip pat tarpinių
finansinių ataskaitų rinkinys, metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir kt.
2018 m. Centro korupcijos prevencijos programa papildyta nebuvo. Centre sudarytos
galimybės asmenims išreikšti savo nuomonę apie Centro darbuotojų pagirtiną ar netinkamą elgesį.
Darbuotojai ar Centro lankytojai turi galimybę palikti anoniminius įrašus skundų ir pageidavimų
žurnale.

