
Prasmingos

investicijos
į žmogų

Ieškant būdų užkirsti kelią korupcijai, 

neskaidrumui bei padidinti sveikatos 

priežiūros sistemos darbuotojų ir visuo-

menės sąmoningumą, vasario mėnesį 

pradėtas įgyvendinti projektas „Korup-

cijos prevencijos didinimas sveikatos 

apsaugos sektoriuje“. 

Atliktų apklausų rezultatai rodo, kad 

sveikatos apsauga yra viena iš korup-

cijai jautriausių sričių, taip pat kad dalis 

medicinos personalo ir pacientų vis dar 

toleruoja korupciją. Remiantis 2017 m. 

liepos mėn. atlikto gyventojų nuomo-

nės dėl sveikatos apsaugos tyrimo re-

zultatais, 28 proc. apklaustųjų nurodė, 

kad vidutinį ir mažą pasitikėjimą svei-

katos apsaugos sistema lemia korupci-

ja, kyšiai. Penktadalis gydymo įstaigose 

Jau 10-ąjį kartą organizuojamas ge-

riausių ES investicinių fondų projek-

tų konkursas „Europos burės 2018“. 

Kaip ir kasmet, siekiama įvertinti ir 

visuomenei pristatyti didžiausią vertę 

žmogui, kraštui, visuomenei ir vals-

tybei teikiančius Europos Sąjungos 

fondų lėšomis finansuojamus projek-

tus. Projektų vykdytojai pasiūlyti savo 

projektus vienai iš nominacijų gali iki 
2018 m. kovo 5 d.

Pradedamas projek-
tas, skirtas korupcijos 
prevencijai sveikatos 
apsaugos srityje

apsilankiusiųjų respondentų teigė ne-

oficialiai atsiskaitę su gydytoju ar kitu 

medicinos darbuotoju. 

Įgyvendinant projektą „Korupcijos pre-

vencijos didinimas sveikatos apsaugos 

sektoriuje“, specialiose mokymų pro-

gramose dalyvaus apie trys tūkstančiai 

dalyvių: asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų vadovų, darbuotojų, vykdančių 

korupcijos prevenciją ir kontrolę įstai-

goje, gydytojai rezidentai ir jaunieji gy-

dytojai, turintys iki 2 metų stažą, vy-

riausieji slaugytojai (administratoriai). 

Projekto dalyviai įgis žinių, kaip svei-

katos priežiūros įstaigoje kurti ir pa-

laikyti nepalankią korupcijai aplinką, 

elgtis sąžiningai, rodyti sektiną skai-

drumo pavyzdį, laikytis etikos ir elge-

sio kodeksų, pranešti apie pastebėtą 

korupciją, nepriimti neoficialių mokė-

jimų, dovanų, kyšių, vengti viešųjų ir 

privačių interesų konfliktų. Projekto lė-

šomis taip pat planuojama įgyvendinti 

informacines šviečiamąsias kampani-

jas, skirtas korupcijos atsiradimo ir pli-

timo rizikai mažinti sveikatos priežiū-

ros sistemoje. 

Šiais metais projektų vykdytojai kviečiami dalyvauti geriausių 2014-2020 m. laiko-

tarpio ES fondų projektų rinkimuose „Europos Burės 2018“ ir registruoti savo projek-

tą vienai iš nominacijų:

1. Už investicijas į žmogų

2. Už proveržį į užsienio rinkas

3. Už suteiktas galimybes augti

4. Už inovatyviausius sprendimus

5. Už šiuolaikiškos aplinkos kūrimą

6. Už įdomiausią smulkaus verslo projektą

7. Už Baltijos regiono stiprinimą

Skubėkite registruotis ir dalyvauti 
konkurse „Europos burės 2018“!

Išsamesnę informaciją apie kon-

kursą, jo etapus rasite čia. Regis-

truoti savo projektus kviečiame 

čia. Kilus klausimams dėl kon-

kurso maloniai prašome kreiptis: 

europosbures@ideaprima.lt arba 

tel. +370 630 39 816

http://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos/prasideda-registracija-i-geriausiu-es-investiciniu-fondu-projektu-konkursa-europos-bures-2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV7OXJYx2UM0FfpCSJC3J8fXEsVYjuahhqfRbqL_zscKJidg/viewform
mailto:europosbures@ideaprima.lt

