Mūsų
darbai
2018 metais

Prisidėjome prie:
GERESNIO SEIMO NARIŲ SUSITIKIMŲ SU INTERESŲ
GRUPĖMIS DEKLARAVIMO: 2018 m. pavasarį 75

parlamentarai deklaravo 676 susitikimus

Iniciatyvos „Baltoji banga“, Jaunųjų gydytojų
ir Pagalbos onkologiniams ligoniams
asociacijų veiklos

Geresnės pranešėjų apsaugos teikdami
teisės aktų pasiūlymus ir bendraudami su
įvairių įstaigų atstovais

Lobistinės veiklos skaidrumo ir geresnio
duomenų apie politikus prieinamumo
Seimo duomenų atvėrimo

Padėjome:

Subūrėme:

Daugiau nei 80 tūkst. žmonių savarankiškai siekti skaidrumo
per atvirasteismas.lt, jonvabaliai.lt, jurgiokepure.lt,
kandidatopazadas.lt, manoseimas.lt, manosusitikimai.lt,
manovalstybe.info, parasykjiems.lt, skaidrumolinija.lt, stirna.info,
transparency.lt

Kartu su POLA ir JGA daugiau nei 170 pacientų
ir gydytojų į pasitarimus Kauno klinikose,

Daugiau nei 1500 žmonių sužinoti apie sąžiningumo ir skaidrumo
iniciatyvas, organizuodami bei dalyvaudami įvairiuose
renginiuose

Jau 245 TILS savanorius ir praktikantus į
mūsų alumnų tinklą

Daugiau nei 580 moksleivių iš 21 mokyklos visoje Lietuvoje
diskutuoti apie sąžiningumą ir skaidrumą mokykloje

120 jaunimo lyderių iš 58 pasaulio šalių į
devintąją pasaulinę TransparencySchool.org
skaidrumo mokyklą Vilniuje

61 „Sąžiningumo mokyklų tinklo“ mokyklai iš 44 Lietuvos

vietovių sukurti „skaidrumo vėliavas“

Susitarti dėl antikorupcinių prioritetų daugiau

nei 270 didžiųjų perkančiųjų organizacijų
atstovams, surengdami 12 seminarų

Išsiaiškinome, kad:
4 iš 10 vadovų valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse

susiję su politinėmis partijomis ar susivienijimais

Apie investicijas į infrastruktūrą Lietuva atskleidžia
tik 2/3 galimos informacijos

Kas trečias verslininkas Vilniuje ir kas penktas Kaune
bent kartą nedalyvavo viešajame pirkime, nes,
jų manymu, konkursas buvo skirtas konkrečiai įmonei

Centro poliklinikoje ir Nacionaliniame vėžio
institute

Kas septintą (173) Lietuvos mokyklą į
„Sąžiningumo mokyklų tinklą“

Džiaugiamės, kad:
Surengėme daugiau nei 160 susitikimų su įvairiais
partneriais, siekdami antikorupcinių pokyčių
Antrą kartą įgyvendinome „Transparency

Fellowship“ programą

Eitminiškių ir Kalvelių r. „Aušros“ gimnazijos sutiko

2019 m. įgyvendinti dalyvaujamuosius biudžetus

Su 8 Kauno ir Vilniaus apskričių
mokyklomis įgyvendinome sąžiningumo

pasižadėjimų eksperimentą

Lietuva ribotai vykdo įsipareigojimus tirti verslo
kyšininkavimą užsienyje
Korupcijos suvokimo indekse likome 38 vietoje su
59 balais iš 100 galimų
Įvertinus viešųjų pirkimų įstatymų skaidrumą, Lietuva surinko
73,8 PROC. iš 100 galimų

Didžiausios institucijos neskiria tinkamo dėmesio

korupcijai užkirsti

www.skaidrumas.lt

