Mūsų darbai 2020 metais
1.

Padėjome:

4.

Daugiau nei 81 tūkst. žmonių savarankiškai
siekti skaidrumo internetinių įrankių, tokių kaip
skaidrumas.lt, manoseimas.lt,
manovalstybe.info, stirna.info ir kt., pagalba;

SUŽINOJOME:
Kas trečias savivaldybės ir valstybės valdomų
įmonių vadovas turi sąsajų su politine partija;
7 iš 10 savivaldybių vadovų skelbia savo darbotvarkes;
Kas ketvirta savivaldybė įgyvendina dalyvaujamąjį

Beveik 500 moksleivių iš 16 mokyklų visoje
Lietuvoje diskutuoti apie sąžiningumą
mokykloje;

biudžetą;

44 politikai, valstybės tarnautojai bei jų
sutuoktiniai 2019 m. Lietuvoje valdė kas dešimtą

9 mokykloms suburti daugiau nei 1400 savo
bendruomenės narių ir kartu nuspręsti, kaip

žiniasklaidos priemonę;
2016-2020 m. du trečdaliai Seimo narių paskelbė
bent po vieną susitikimą su interesų grupėmis;

panaudoti dalį mokyklos biudžeto lėšų;
„Sąžiningumo mokyklų tinklo“ nariams įtraukti
daugiau nei 7000 moksleivių minint
tarptautinę antikorupcijos dieną;

Rinkimuose dalyvavusios partijos įsipareigojo
skelbti su kuo susitinka ir atverti daugiau duomenų;

Pinigų plovimo prevencija nekilnojamojo turto
sektoriuje nepakankamai efektyvi;

Daugiau nei 300 žmonių susitarti dėl
antikorupcinių prioritetų savo organizacijose.

Kas penkta Seimo rinkimų kampanijos politinė reklama

2.

„Facebook“ nutaikyta į konkrečią gyventojų grupę;

ĮTRAUKĖME:

Pirmosios COVID-19 bangos metu institucijos galimai
nežinojo apie dešimtadalį kovai su pandemija
išleistų lėšų;

Daugiau nei 5700 žmonių į diskusijas apie
sąžiningumo ir skaidrumo iniciatyvas
organizuodami bei dalyvaudami įvairiuose
renginiuose;
Įvairius partnerius į diskusijas apie pamatuojamus
antikorupcinius pokyčius 94 advokatavimo
susitikimų metu;
Daugiau nei 300 įvairių sektorių atstovų į

Pranešėjų apsaugos, Verslo skaidrumo ir
Dalyvaujamojo biudžeto forumus.

9 iš 10 viešojo sektoriaus institucijų suteikia galimybę
savo darbuotojams pranešti apie galimą korupciją.

5.

SUBŪRĖME:
283 savanorius ir praktikantus į TILS alumnų tinklą;
130 jaunimo lyderių iš daugiau nei 60 pasaulio
šalių į virtualią vienuoliktąją tarptautinę
„Transparency International“ Skaidrumo mokyklą;

3.

Prisidėjome prie:

Kas penktą Lietuvos mokyklą į „Sąžiningumo
mokyklų tinklą“.

Lobistinės veiklos bei korupcijos prevencijos
reguliavimo tobulinimo, geresnės pranešėjų
apsaugos, aiškesnio BDAR taikymo viešajame
sektoriuje;
Iniciatyvos „Baltoji banga“ ir darbo grupių
Atviros vyriausybės partnerystė bei „Data
Board“ veiklos.

www.skaidrumas.lt

