Esame suinteresuoti, kad VšĮ Šiaulių reabilitacijos centre nebūtų korupcijos apraiškų
(kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kt.).
Asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika Šiaulių reabilitacijos centre,
kviečiame netylėti ir apie tai pranešti.
PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ
1.
Įstaigoje apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės
pažeidimus galite informuoti:
• įstaigos pasitikėjimo telefonu (8 41) 457 755, 208 kab.
• el. paštu info@reabilitacijoscentras.lt;
• įstaigos direktorių – paštu ar raštu. Ant voko ar rašto būtina nurodyti asmeniškai direktoriui,
viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras, Pramonės g. 15A, LT-78137 Šiauliai. Anonimiškumas
garantuojamas!
2. Apie galimus korupcijos atvejus įstaigoje, galite pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai:
• raštu (Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33, Vilnius);
• nemokamu pasitikėjimo telefonu +370 800 66 004;
• Korupcijos prevencijos skyriaus telefonu (8 5) 266 14 95, 205 3372, 260 4708;
• elektroniniu paštu korupcija@sam.lt.
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos
skyrių, priimami ministerijoje, adresu Vilniaus g. 33, Vilnius, 413 kabinetas (už korupcijos prevenciją
atsakingų asmenų tel. (8 5) 266 1495, 205 3372, 260 4708).
Sveikatos apsaugos ministerijoje taip pat nagrinėjami anonimiškai pateikti pranešimai.
Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia
šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta
atsakomybė.
3. STT apie korupciją galima pranešti:
1) raštu;
2) palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“
ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“,
3) visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu +370 5 266 33 33 (ir poilsio dienomis),
4) elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,
5) faksu (8 5) 266 3307.
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos
Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose
padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g.
140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

