„TRANSPARENCY INTERNATIONAL“
LIETUVOS SKYRIAUS 2010 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

2011 m.
Vilnius

Apie „Transparency International“ Lietuvos
skyrių (TILS)
Viešoji įstaiga "Transparency International"
Lietuvos skyrius (TILS) yra ne pelno siekianti,
nepolitinė organizacija, tarptautinės
organizacijos „Transparency International“
padalinys, Lietuvoje veikiantis nuo 2000 m.
birželio 6 d. Šios organizacijos steigėjas Atviros Lietuvos fondas.
TILS veiklos tikslas - pilietinių skaidrumo
iniciatyvų skatinimas bei organizavimas
Lietuvoje.
TILS veiklos uždaviniai:
Skatinti piliečių paramą skaidrumo
iniciatyvoms Lietuvoje;
Sistemingai rinkti ir platinti antikorupcinio
pobūdžio informaciją;
Inicijuoti ir organizuoti tyrimus, skirtus
korupcijos fenomeno analizei;
Rengti mokymo priemones bei edukacines
programas, skirtas antikorupcinei problematikai.
TILS veikla
Siekiame:
Kad Lietuva prisitaikytų prie Junginių
Tautų konvencijos prieš korupciją reikalavimų;
Kad būtų užtikrinta kompleksinė
pranešančių asmenų apsauga.

Analizuojame:
Galimas spragas teisės aktuose ir jų
projektuose bei galimybes stiprinti antikorupcinį
reguliavimą;
Nacionalinių ir institucinių antikorupcinių
programų ir priemonių efektyvumą;
Korupcijos apraiškas viešuosiuose
pirkimuose;
Korupciją valstybės ir savivaldybių
institucijose bei privačiame sektoriuje;
Valstybinių ir savivaldos institucijų turimos
informacijos prieinamumą piliečiams.
Daug dėmesio skiriame šioms sritims:
Žiniasklaidos skaidrumui;
Valstybės finansų, politinių partijų ir
politinių kampanijų skaidrumui;
Skaidrumo iniciatyvoms interneto erdvėje,
jų kūrimui;
Piliečių įgalinimui;
Jaunimo sąžiningumui ir įsitraukimui į
antikorupcines iniciatyvas.

Projektų aprašymas
Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo
gebėjimų stiprinimas Armėnijoje
Projekto trukmė:
2010 – 2011 m.

Projekto tikslas:
Viešojo sektoriaus atskaitingumas:
sustiprinti Armėnijos nevyriausybinių
organizacijų gebėjimus dalyvauti
viešosios politikos procesuose.
Finansavimo šaltinis:
Nacionalinis fondas demokratijai (NED)

Projekto biudžetas: 36 144 USD

Apie projektą:
Šį projektą TILS kartu su “Transparency International”
(TI) Armėnijos skyriumi pradėjo 2009 metų rugsėjį su
tikslu sukurti bendradarbiavimo struktūrą, kuri leistų
perduoti geriausias nevyriausybinių organizacijų veiklos
praktikas Armėnijos nevyriausybinėms organizacijoms ir
taip sustiprintų Armėnijos nevyriausybinių organizacijų
gebėjimus dalyvauti viešosios politikos formavime.
Projekto uždaviniai: sustiprinti pasirinktų Armėnijos
nevyriausybinių organizacijų gebėjimus dalyvauti
viešosios politikos formavime, taip pat – parengti
nevyriausybinėms organizacijoms skirtą vadovą apie tai,
kaip stiprinti nevyriausybinių organizacijų gebėjimus
dalyvauti viešosios politikos formavime, kuris galėtų būti
naudojamas tolesnėje TI veikloje.
Pagrindinės projekto išdavos 2010 metais:
Vykdant šį projektą 2010 m. kovo pabaigoje buvo
suorganizuotas susitikimas – mokymai, kuriuose dalyvavo
TILS ir Armėnijos nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Taip pat pradėta rengti NVO gebėjimų stiprinimo studija,
vizualinės priemonės apie NVO skaidrumą.

Žurnalistų pusryčiai
Projekto trukmė:

Projekto biudžetas: 58 322 USD

2010 – 2011m.
Projekto tikslas:
Žiniasklaidos skaidrumo ir
atskaitingumo skatinimas
Finansavimo šaltinis:
Atviros visuomenės institutas
Apie projektą:
2010 metais buvo tęsiama 2009 metais TILS pradėta
iniciatyva "Žurnalistų pusryčiai", kurios tikslas žiniasklaidos atskaitingumo skatinimas. Iniciatyvos
rėmuose buvo siekiama toliau kurti diskusijų, dalijimosi
"gerosiomis patirtimis" ir praktinio mokymosi platformą.
Buvo
toliau
organizuojami
susitikimai-diskusijos
žurnalistams su žiniasklaidos ekspertais iš užsienio, taip
pat pradėti organizuoti intensyvūs mokymai žurnalistams.
Pagrindinės 2010 metų išdavos:
2010 m. TILS rengė žiniasklaidos mokymus, paskaitas,
diskusijas, praktinius užsiėmimus. Jų metu Lietuvą
aplankė bei savo žiniomis, gerosiomis patirtimis dalinosi:
Nilsas Mulvadas (www.farmsubsidy.org įkūrėjas),
Gavinas MacFadyenas (Tiriamosios žurnalistikos
centro (CIJ) vadovas),
Paul Moreira (žymus tiriamosios žurnalistikos
dokumentinių filmų kūrėjas),
Charlie Beckettas (žinaisklaidos ir socialinių klausimų
tyrimo centro Londone „POLIS“ direktorius),
Michael Gleich (žurnalistas iš Vokietijos, vienas iš
„konstruktyviosios žurnalistikos“ pradininkų),
V. Pozneris (Rusijos televizijos laidų ir pirmojo
televizijos tilto tarp SSRS ir JAV vedėjas).
Šie vizitai susilaukė Lietuvos žiniasklaidos susidomėjimo
ir buvo plačiai publikuojami.

Įrodymais pagrįstas veikimas prieš
korupciją: Europos atsparumokorupcijai
sistemų projektas
Projekto trukmė:

Projekto biudžetas: 214 698,97 LT

2010-2012 m.
Projekto tikslas:
Identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias
Lietuvos nacionalinės atsparumo
korupcijai puse bei teikti pasiūlymus
antikorupciniams pokyčiams
Finansavimo šaltiniai:
Europos Komisija
Apie projektą:

„Transparency International“
Sekretoriatas

Šis projektas - tai dalis regioninio projekto "Įrodymais
pagrįstas veikimas prieš korupciją: Europos atsparumo
korupcijai sistemų projektas", kuriame dalyvauja 25
Europos valstybės. Šio 2010 metų spalį prasidėjusio
projekto regioninis koordinatorius yra "Transpararency
International" sekretoriatas, TILS yra nacionalinis
projekto koordinatorius Lietuvoje. Projektu siekiama
įvertinti, kaip nacionalinė atsparumo korupcijai sistema
veikia projekte dalyvaujančiose šalyse bei kokios
priemonės padėtų pagerinti šių sistemų veikimą.
Pirmaisiais projekto metais TILS rengia studiją – Lietuvos
nacionalinės atsparumo korupcijai sistemos tyrimą, kurio
rengimo metu yra analizuojamas pagrindinių valstybinių
institucijų, valdžios šakų bei sektoriaus, skaidrumas ir
atskaitingumas, juose veikiantys etikos mechanizmai,
pateikiamos rekomendacijos ir siūlomi prioritetai
antikorocupcinėms reformoms. Antrajame projekto etape
bus siekiama antikoruopcinių pokyčių nacionaliniu ir
regioniniu (Europos) mastu.
Pagrindinės 2010 metų išdavos:
2010 metais TILS vykdė pasirengiamuosius projekto
darbus, ruošėsi studijos apie Lietuvos nacionalinę
integralumo sistema rengimui.
Daugiau apie Nacionalinės integralumo sistemos įrankį:
http://www.transparency.org/policy_research/nis

KąVeikiaValdžia.lt ir ParasykJiems.lt
Projekto trukmė:

Projekto biudžetas: 93 916,16 LT

2010 m. gegužė – 2011 m. spalis
Projekto tikslas:
Piliečių įtraukimas į aktyvų
demokratinės visuomenės kūrimo
procesą elektroninių įrankių pagalba.
Finansavimo šaltinis:
Atviros visuomenės institutas (OSI)

Apie projektą:
2010 metais TILS buvo juridinis savanorių sambūrio
„Mano valstybė“ atstovas. Šios pilietinės iniciatyvos
atstovai kuria tinklapius, skirtus piliečių įgalinimui. 2010
metais Atviros visuomenės institutas (OSI) parėmė
tolimesnę šios iniciatyvos veiklą ir skyrė finansavimą
tolimesniam interneto įrankio www.KąVeikiaValdžia.lt
vystymui
bei
naujo
internetinio
įrankio
www.ParašykJiems.lt kūrimui. Naujasis tinklapis yra
skirtas palengvinti piliečių bendravimui su savo valdžios
atstovais.
Pagrindinės išdavos 2010 metais:
2010 metų sausio mėnesį „Mano valstybė“ paleido
naują piliečių įgalinimo interneto įrankį –
www.KąVeikiaValdžia.lt. Šioje svetainėje surenkamos
bei piliečiams pateikiamos Seimo Vyriausybės
naujienos, darbotvarkės, įstatymų projektai, renkama ir
viešinama jų statistika, įdiegta paieškos sistema. Visa
tai sudaro galimybes geriau suprasti valdžios
sprendimus, įsitraukti į sprendimų priėmimą.
Bendradarbiaujant su kolegomis (bendraminčiais,
partneriais) iš rytų Europos (Čekijos, Serbijos,
Slovakijos) valstybių pradėtas kurti naujas interneto
įrankis – www.ParašykJiems.lt, kuris turėtų veikti kaip
www.WriteToThem.com analogas Lietuvoje. 2010
metais buvo surinkti pagrindiniai duomenys, sukurta
programavimo schema, pradėtas kurti naujojo interneto
įrankio dizainas.

„Transparency International“ antikorupcinė
vasaros mokykla - 2010
Projekto trukmė:

Projekto biudžetas: 134 650 LT

2009-2010 m.
Projekto tikslas:
Suteikti studentams ir jauniesiems
lyderiams iš posovietinio regiono
galimybę mokytis iš žymių
antikorupcijos srities ekspertų, kurti
integralumo platformą, susiejančią
Vakarų skaidrumo patirtis su
pokomunistinio regiono praktikomis.
Finansavimo šaltiniai:
Suomijos ambasada Lietuvoje
Apie projektą:

Jungtinių Amerikos valstijų ambasada
Lietuvoje

2010 m. TILS surengė pirmą regione Tarptautinę
„Transparency Inetrnational“ antikorupcinę vasaros
mokyklą, kurios tikslas – suteikti galimybę sudentams ir
jauniesiems lyderiams iš skirtingų šalių įgyti daugiau žinių
apie korupcijos reiškinį pokomunistinėse ir kitose šalyse
bei skaidrumo skatinimo būdus.
Pagrindinės išdavos 2010 metais:

Baltic Sea Trust Fund

2010 metais surengta pirmoji antikorupcinė vasaros
mokykla pokomunistiniame regione, į kurią susirinko 64
dalyviai iš 12 šalių. Savaitę trukusios mokyklos metu jos
dalyviai klausėsi Lietuvos ir užsienio šalių lektorių
paskaitų ir dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose apie
korupcijos apraiškas viešajame ir privačiuose sektoriuose,
korupcijos priežastis ir pasekmes ir kitas skaidrumui,
kovai su korupcija svarbias temas.

Pranešėjų apsaugos gerinimas Lietuvoje – 1
Projekto trukmė:

Biudžetas: 35 000 USD

2009 m. kovas – 2010 m. liepa
Projekto tikslas:

Apie projektą:

Teigiamas pranešėjų įvaizdžio
formavimas ir siekis padidinti apsaugą
pranešėjams per papildomą teisinį
reguliavimą

TILS šį projektą vykdė kartu su Partnerystės skaidrumo
vardan fondu ir Atviros visuomenės fondu, siekiant atlikti
lyginamąją nacionalinių pranešėjų apsaugą užtikrinančių
teisės aktų bei jų taikymo analizę aštuoniose ES šalyse
(Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, Airijoje, Estijoje,
Latvijoje, Italijoje, Rumunijoje, Slovakijoje) ir, atlikus šią
analizę, kaip pavyzdines teikti atrinktas geriausias
pranešėjų apsaugos praktikas atitinkamose šalyse.
Pagrindiniai šio projekto tikslai – atlikti esamos vidinių
pranešimo mechanizmų, veikiančių Lietuvos institucijose,
praktikos analizę, parengti ir pateikti pasiūlymus įstatymų
leidėjams, kaip būtų galima įgyvendinti pranešėjų apsaugą.

Finansavimo šaltiniai:
Partnerystės skaidrumo vardan fondas
(Partnership for Transparency Fund)

Atviros visuomenės institutas (Open
Society Institute)

Pagrindinės išdavos 2010 metais:
Nacionalinė studija dėl pranešėjų apsaugos, integruota į
regioninę studiją
Rekomenduojami
principai
pranešėjų
apsaugos
įstatyminiam reguliavimui:
http://www.transparency.lt/new/images/praneseju_princ
ipai.pdf
Pranešėjų apsaugos įstatymo projekto ir lydinčiųjų
dokumentų parengimas, teisės aktų analizė; straipsniai,
komentarai, kt.
Holivudo filmų apie korupciją ir pranešėjus festivalis
„Drąsus žodis“
Viešinimo kampanija (lauko plakatai ir internetinio
skydelio viešinimas) „Sužinok, kaip apie korupciją
galima pranešti saugiai“
Internetinė svetainė: www.drasuszodis.lt

Pranešėjų apsaugos gerinimas Lietuvoje – 2
Projekto trukmė:

Biudžetas: 31611,36 USD

2010 m. rugpjūtis – 2011 m. liepa

Projekto tikslas:

Apie projektą:

Teigiamas pranešėjų įvaizdžio
formavimas ir siekis padidinti apsaugą
pranešėjams per papildomą teisinį
reguliavimą

šio projekto tikslas – tęsti pradėtą ekspertinį darbą
pranešėjų apsaugos srityje (ypač prie įstatymo projekto ir
kitų teisinių iniciatyvų, kurios gali turėti kokią nors sąsają
su pranešėjų apsauga, pvz. Nacionaline kovos su korupcija
programa), stiprinti bendravimą su institucijomis ir siekti
pokyčių tiek dėl pranešėjų apsaugos nacionalinio
reguliavimo, tiek dėl pranešimo kanalų tinkamo ir saugaus
veikimo. Pranešėjų apsaugos klausimas išlieka itin svarbia
tema, kurią TILS siekia populiarinti tiek įstatymų leidėjo ir
institucijų lygmenyje, tiek šviesdama piliečius per įvairias
viešinimo iniciatyvas.

Finansavimo šaltiniai:
Partnerystės skaidrumo vardan fondas
(Partnership for Transparency Fund)

Pagrindinės išdavos 2010 metais:
„Transparency International“ Lietuvos
skyrius (Transparency International
Lithuanian Chapter)

Pastabos ir pasiūlymai institucijoms dėl naujo
registruoto įstatymo projekto; pastabos ir pasiūlymai
kitoms suinteresuotoms šalims dėl teisės aktų, kurie turi
sąsajų su pranešėjų apsaugos problematika; straipsniai,
komentarai, kt.
Dokumentinių filmų programa „Drąsus žodis“ (apie
drąsa prabilti apie korupciją, ją paviešinti ir jai
pasipriešinti) dokumentinių žmogaus teisių filmų
festivalyje „Ad Hoc: Nepatogus kinas 2010“
Antrasis Holivudo filmų apie korupciją ir pranešėjus
festivalis „Drąsus žodis“
Besitęsianti viešinimo kampanija (lauko plakatai ir
internetinio skydelio viešinimas) „Sužinok, kaip apie
korupciją galima pranešti saugiai
„Karštųjų linijų“ tyrimo pradžia: kiekybinis esamų linijų
tyrimas, metodologinis pasirengimas
Visuomenės nuomonės tyrimas dėl registruoto
Pranešėjų apsaugos įstatymo projekto

Senaties termino taikymas Europos
Sąjungoje
Projekto trukmė:

Projekto biudžetas: 18 591,77 EUR

2009 m. gruodis – 2011 m. kovas
Projekto tikslas:
Įvertinti senaties terminų reikšmę kovoje
su korupcija, išanalizuoti esamą situaciją
ir aptarti gerąsias praktikas, siekiant
užkirsti kelią nebaudžiamumui
Finansavimo šaltiniai:
Europos Komisija

Atviros visuomenės institutas (Open
Society Institute)

Apie projektą:
šio regioninio projekto tikslas – užkirsti kelią
nebaudžiamumui, aiškinantis, ar ir kokiu būdu senaties
terminai bei kiti procedūriniai terminai sudaro kliūtis
efektyviam teisėsaugos darbui korupcinio pobūdžio bylose
Europos Sąjungoje (ES) ir ieškoti sprendimų ES šalyse.
Projekto rėmuose bus parengta lyginamoji 27 šalių analizė,
identifikuojant reguliavimo trūkumus ir gerąsias praktikas
bei teikiant rekomendacijas galimoms teisės aktų
pataisoms.
Pagrindinės išdavos 2010 metais:
Regioninė studija „Laikas baigėsi: senaties terminai ir
baudžiamasis persekiojimas už korupciją ES šalyse
narėse“ (rengta anglų kalba, išversta į lietuvių kalbą):
http://www.transparency.lt/new/images/timed_out_laika
s_baigesi%20(1).pdf
Nacionalinė studija „Senaties terminų taikymo
baudžiant už korupcinio pobūdžio nusikaltimus
Lietuvoje analizė“ (rengta anglų kalba, išversta į
lietuvių kalbą):
http://www.transparency.lt/new/images/tils_senaties_ter
minai_korupciniams_nusikaltimams%20(1).pdf
Konferencija
„Baudžiamosios
atsakomybės
už
korupcinius nusikaltimus taikymo iššūkiai"
Analizė „Baudžiamosios atsakomybės už korupcinius
nusikaltimus taikymo iššūkiai“ (rengta lietuvių kalba,
išversta į anglų kalbą):
http://www.transparency.lt/new/images/tils_analize_del
_bt.pdf

Advokatavimo ir teisinės pagalbos centrų
(ALAC) projektas
Projekto trukmė:

Biudžetas: 60 114 EUR

2009 m. rugsėjis – 2012 m. rugpjūtis
Projekto tikslas:
Įgalinti visuomenę kovoje su korupcija
per teisines konsultacijas ir galimai
korupcinių veikų viešinimą
Finansavimo šaltinis:
Europos Komisija

Apie projektą:
Šis regioninis projektas skirtas moksliškai įvertinti
„Transparency International“ antikorupcinės koalicijos į
piliečius orientuotą veiklą (teisinį konsultavimą) ir sukurti
tokios veiklos gerąjį modelį. Šio tiriamojo projekto tikslas
– paskatinti pilietinės visuomenės aktyvesnį įsitraukimą,
padidinti antikorupcinių iniciatyvų efektyvumą ir išvystyti
advokatavimo
dėl
teisinių
pokyčių
veiksmus
nacionaliniame ir ES lygmenyje. Projektas skirtas
populiarinti Advokatavimo ir teisinės pagalbos centrus
(ALACus) kaip „iš apačios į viršų nukreipto“
antikorupcinio darbo įrankį ir piliečių dalyvavimo
mechanizmą. Tobulesnės ALACų metodologijos vystymas
ir naujo bendradarbiavimo su piliečiais modelio paieškos
apjungia tyrėjų ir praktikų pastangas.
Pagrindinės išdavos 2010 metais:
Pradėti parengiamieji darbai konsultuoti visuomenę dėl
galimai korupcinių veikų
Geriausio tokių (teisinių) konsultacijų modelio paieškų
plėtimas per informacinių technologijų vaidmens TILS
darbe sustiprinimą ir personalo išplėtimą
TILS atstovai dalyvavo eilėje susitikimų, ieškant
tinkamų nacionalinių partnerių, taip pat regioniniuose
susitikimuose, kuriuose buvo pristatytas mokslinis
požiūris į kitose šalyse jau veikiančius ALACus ir
dalinamasi gerąja patirtimi.

„Geriausia praktika ir sąžiningumas
viešuosiuose pirkimuose“
Projekto trukmė: 2009 – 2010 m.

Biudžetas: 15 323,69 EUR

Projekto tikslas:

Apie projektą:

Dalintis gerąja praktika viešųjų pirkimų
srityje

Projektu, kuriame dalyvavo „Transparency International“
Lietuvos, Bulgarijos, Čekijos ir Slovakijos skyriai, buvo
siekiama stiprinti valdžios institucijų gebėjimus kovoti su
korupcija viešųjų pirkimų srityje ir apskritai ginti ES
finansinius interesus. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, buvo
įkurtas Europos tinklas, apimantis geriausias kovos su
korupcija viešųjų pirkimų srityje skirtingose valstybėse
patirtis.

Finansavimo šaltiniai:
Europos kovos su sukčiavimo tarnyba
prie Europos Komisijos (OLAF)

Pagrindinės išdavos 2010 metais:

Danijos ambasada Lietuvoje

Atviros visuomenės institutas (Open
Society Institute)

Lietuvos ir užsienio ekspertų vesti mokymai valstybės
tarnautojams Vilniuje ir Kaune, kuriuose dalyvavo 73
dalyviai;
Leidinys „Naujos tendencijos viešuosiuose pirkimuose:
privalumai ir trūkumai“ (400 egzempliorių)

Informacijos prieinamumas kaip piliečių
įgalinimo priemonė
Projekto trukmė:

Projekto biudžetas: 27 650 LTL

2010 m. spalis – 2011 m. rugpjūtis
Projekto tikslas:
Piliečių įgalinimas per informacijos
prieinamumą
Finansavimo šaltinis:
Jungtinės Karalystės ambasada
Lietuvoje

Apie projektą:
Šis projektas skirtas informacijos prieinamumo ir
informacijos laisvės situacijai Lietuvoje gerinti, to
siekiama per konkrečius advokatavimo, sąmoningumo
skatinimo veiksmus, nukreiptus gerinti informacijos
laisvės praktikos supratimą Lietuvoje. Kaip pagrindiniai
projekto rezultatai bus parengti įrankiai, kurių pagalba
piliečiai galės pradėti aktyviau naudotis savo teise gauti
informaciją.
Pagrindinės išdavos 2010 metais:
Atlikti parengiamieji darbai tyrimui “Informacijos
prieinamumas Lietuvoje”: parengtos preliminarios
tyrimo gairės, pradėta organizuoti fokusuota grupinė
diskusija.
Atlikti parengiamieji darbai lankstinuko “Kaip gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybės” sukūrimui –
atlikta teisės aktų ir gerųjų užsienio praktikų šioje srityje
analizė, sutarta dėl lankstinuko teisinės peržiūros su
viena Vilniaus advokatų kontorų.
Rengiantis organizuoti konferenciją, parengta užsienyje
vykusių konferencijų šia tema apžvalga.

Lietuvos jaunimo skaidrumo ir atskaitingumo
skatinimas
Projekto trukmė:

Projekto biudžetas: 37 980 LTL

2010 m. gruodis – 2011 m. spalis
Apie projektą:
Projekto tikslas:
Atlikti kiekybinį reprezentatyvų
sociologinį tyrimą
Finansavimo šaltinis:
Nyderlandų karalystės ambasada

Kiekybinio reprezentatyvaus sociologinio tyrimo apie
Lietuvos jaunimo sąžiningumą rezultatai leis ištirti, kiek
Lietuvos jaunimas linkęs pateisinti įvairaus nesąžiningo
elgesio formas, kas, jaunimo manymu, galėtų užkirsti kelią
tokiam elgesiui ir kokios yra šiuolaikinio Lietuvos
jaunimo vertybės, taip pat nustatyti potencialą jaunimo
antikorupcinio švietimo srityje. Tokie rezultatai
„Transparency International“ Lietuvos skyriui (TILS) leis
adekvačiai planuoti tolimesnius projektinius veiksmus
darbo su jaunimu srityje bei užtikrintų jų veiksmingumą.
Be to, tokio tyrimo rezultatus galės įvairiems tikslams
naudoti visos nevyriausybinės bei valstybinės institucijos,
formuojančios jaunimo politiką Lietuvoje bei mokymo
įstaigos. Tyrimas taip pat leis nustatyti ir tai, kiek
veiksmingos buvo Lietuvoje iki šiol įgyvendintos
antikorupcinės jaunimo švietimo iniciatyvos, ar jos
apskritai veiksmingos praktikoje bei, prireikus, atitinkamai
jas tobulinti.
Pagrindinės išdavos 2010 metais:
Projektas pradėtas įgyvendinti 2010 m. gruodžio
mėnesį,
pradėjus
parengiamuosius
veiksmus
sociologinio tyrimo klausimyno kūrimui. Po
konsultacijų su sociologijos ekspertais bei literatūros
šaltinių analizės, buvo nuspręsta empirinėje sociologinio
tyrimo dalyje taikyti metodų trianguliaciją, t.y. kelių
metodų derinimą. Po konsultacijų su prof.dr.
A.Dobryninu, buvo nuspręsta suorganizuoti dvi
fokusuotas grupines diskusijas.
Sukurtos gairės fokusuotoms grupinėms diskusijoms
atlikti.
Atlikta daugumos iki šiol Lietuvoje įgyvendintų
jaunimo antikorupcinio švietimo programų analizė.
Surinkta ir išanalizuota geroji jaunimo antikorupcinio
švietimo praktika iš kitų pasaulio šalių.
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