Prasmingos

investicijos
į žmogų

Skubėkite registruotis ir dalyvauti
konkurse „Europos burės 2018“!
Jau 10-ąjį kartą organizuojamas geriausių ES investicinių fondų projektų konkursas „Europos burės 2018“.
Kaip ir kasmet, siekiama įvertinti ir
visuomenei pristatyti didžiausią vertę
žmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei teikiančius Europos Sąjungos
fondų lėšomis finansuojamus projektus. Projektų vykdytojai pasiūlyti savo
projektus vienai iš nominacijų gali iki
2018 m. kovo 5 d.

Pradedamas projektas, skirtas korupcijos
prevencijai sveikatos
apsaugos srityje
Ieškant būdų užkirsti kelią korupcijai,
neskaidrumui bei padidinti sveikatos
priežiūros sistemos darbuotojų ir visuomenės sąmoningumą, vasario mėnesį
pradėtas įgyvendinti projektas „Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos
apsaugos sektoriuje“.
Atliktų apklausų rezultatai rodo, kad
sveikatos apsauga yra viena iš korupcijai jautriausių sričių, taip pat kad dalis
medicinos personalo ir pacientų vis dar
toleruoja korupciją. Remiantis 2017 m.
liepos mėn. atlikto gyventojų nuomonės dėl sveikatos apsaugos tyrimo rezultatais, 28 proc. apklaustųjų nurodė,
kad vidutinį ir mažą pasitikėjimą sveikatos apsaugos sistema lemia korupcija, kyšiai. Penktadalis gydymo įstaigose

Šiais metais projektų vykdytojai kviečiami dalyvauti geriausių 2014-2020 m. laikotarpio ES fondų projektų rinkimuose „Europos Burės 2018“ ir registruoti savo projektą vienai iš nominacijų:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Už investicijas į žmogų
Už proveržį į užsienio rinkas
Už suteiktas galimybes augti
Už inovatyviausius sprendimus
Už šiuolaikiškos aplinkos kūrimą
Už įdomiausią smulkaus verslo projektą
Už Baltijos regiono stiprinimą

Išsamesnę informaciją apie konkursą, jo etapus rasite čia. Registruoti savo projektus kviečiame
čia. Kilus klausimams dėl konkurso maloniai prašome kreiptis:
europosbures@ideaprima.lt arba
tel. +370 630 39 816

apsilankiusiųjų respondentų teigė neoficialiai atsiskaitę su gydytoju ar kitu
medicinos darbuotoju.
Įgyvendinant projektą „Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos
sektoriuje“, specialiose mokymų programose dalyvaus apie trys tūkstančiai
dalyvių: asmens sveikatos priežiūros
įstaigų vadovų, darbuotojų, vykdančių
korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, gydytojai rezidentai ir jaunieji gydytojai, turintys iki 2 metų stažą, vyriausieji slaugytojai (administratoriai).
Projekto dalyviai įgis žinių, kaip sveikatos priežiūros įstaigoje kurti ir palaikyti nepalankią korupcijai aplinką,
elgtis sąžiningai, rodyti sektiną skaidrumo pavyzdį, laikytis etikos ir elgesio kodeksų, pranešti apie pastebėtą
korupciją, nepriimti neoficialių mokėjimų, dovanų, kyšių, vengti viešųjų ir
privačių interesų konfliktų. Projekto lėšomis taip pat planuojama įgyvendinti
informacines šviečiamąsias kampanijas, skirtas korupcijos atsiradimo ir plitimo rizikai mažinti sveikatos priežiūros sistemoje.

