IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO
ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE
Informuojame, kad remiantis Korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos
analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d.
nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Anykščių
socialinės globos namuose buvo įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė socialinio darbo
srityje.
Korupcijos pasireiškimo tikimybę analizavo Anykščių socialinės globos namų direktorės
2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. P1-62 paskirta komisija, susidedanti iš komisijos pirmininkės –
Danguolės Rimavičienės, Svėdasų senelių globos namų filialo vadovės, narių: Neringos
Matulevičienės, Svėdasų senelių globos namų filialo vyriausiosios socialinės darbuotojos,
Sandros Budrienės, Anykščių socialinės globos namų buhalterės. Analizuotas laikotarpis nuo
2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.
Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę vadovautasi Valstybės ir savivaldybės įstaigų
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo
rekomendacijomis, patvirtintomis Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13
d. įsakymu Nr. 2-170.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui veiklos sritis pasirinkta pagal Lietuvos
Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje 3 punkte nustatytus kriterijus
– analizuotas kriterijus „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir
sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“.
Informacija korupcijos tikimybei nustatyti buvo rinkta peržiūrint vidaus dokumentus,
reglamentuojančius Socialinį darbą Anykščių socialinės globos namuose, ir atsakant į
rekomendacinio pobūdžio klausimyną (pridedamas).
IŠVADA.
Anykščių socialinės globos namų darbuotojai, vadovaudamiesi įstatymais bei patvirtintais
įstaigos vidaus dokumentais, vykdo socialinį darbą, atlieka jiems pavestas funkcijas ir
įgyvendina numatytus uždavinius. Pildoma globos namų gyventojų dokumentacija, formuojamos
gyventojų asmens bylos, parengti ir patvirtinti įstaigos strateginis ir metiniai veiklos planai,
tvarkos reglamentuojančios socialinio darbo veiklą. Vykdomos anoniminės anketinės gyventojų,
darbuotojų ir suinteresuotųjų šalių (gyventojų artimųjų) apklausos, vykdomos veiklos su
gyventojais numatytos mėnesio veiklos plane. Korupcijos rizikos veiksniai analizuojami
atsakant į Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo
klausimyną (pridedama).
Anykščių socialinės globos namuose socialinio darbo
organizavimui ir vykdymui yra parengta ir patvirtinta pakankamai vidaus dokumentų, kurie
užtikrina socialinių paslaugų teikimą ir socialinio darbo organizavimą, todėl korupcijos
pasireiškimo tikimybė šioje srityje yra minimali, kuri gali susidaryti dėl žmogiškųjų
faktorių.
Korupcijos rizikos mažinimo priemonės būtų darbuotojų ir gyventojų
antikorupcinis švietimas (paskaitos šia tema), antikorupcinės aplinkos kūrimas, periodinis vidaus
dokumentų peržiūrėjimas.
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