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TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Bendras iniciatyvos
narių skaičius

2017 m.  

56

Naujos įmonės, 
gavusios vardą ir 
ženklą „Baltoji banga“:

Visas įmonių sąrašas >

Daugiau >

Daugiau >

Visas renginių sąrašas >

INICIATYVOS „BALTOJI BANGA“ ĮMONĖS

2015 2016 2017
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5,4%

Nauja partnerystė: 
bendradarbiavimo sutartis su 
Valstybine darbo inspekcija.

Tęstinis bendradarbiavimas su Valstybine mokesčių 
inspekcija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Viešųjų pirkimų 
tarnyba, Darbo birža.
Iniciatyvos globėja – 
J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacija (EBPO):
• Dalyvavimas EBPO gairių daugiašalėms 

įmonėms ir Nacionalinio koordinacinio centro 
pristatyme, Vilnius.

• Konsultacijos steigiant Ukrainos iniciatyvą 
„Ukrainian Network of Integrity and 
Compliance“, Kijevas.

• Dalyvavimas EBPO antikorupcijos konvencijos 
įgyvendinimo Lietuvoje vertinime, Vilnius.

Jungtinių tautų vystymo programa 
(UNDP): 
• 2017 m. lapkričio 8 d. Iniciatyvos „Baltoji 

banga“ pristatymas UNDP diskusijoje, 
Vienoje vykusioje didžiausioje 
pasaulinėje antikorupcijos 
konferencijoje „The 7th Session of the 
Conference of the States Parties to the 
United Nations Convention against 
Corruption.

bendras „Baltosios bangos“ įmonių skaidrumo pokytis per vertinimo 
laikotarpį.
2016 – 2017 m. pirmą kartą pačių įmonių iniciatyva vykdytas skaidrumo 
tyrimas kartu su „Transparency International“ Lietuva.

tiek renginių ir susitikimų verslo bendruomenei vyko „Baltosios 
bangos“ ar jos partnerių iniciatyva. 
Temos: skaidrumas kaip priemonė pridėtinei vertei kurti, viešieji 
pirkimai, šešėlinė ekonomika, korupcijos poveikis visuomenei, 
antikorupcinės aplinkos kūrimas, verslo dovanos, verslo etikos 
kodeksas.
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http://baltojibanga.lt/nariai-baltoji-banga.html
http://baltojibanga.lt/skaidrumo-vertinimas.html
http://baltojibanga.lt/2017-renginiai/
http://baltojibanga.lt/news/137/1392/Bendradarbiavimas-su-VDI.html


BALTOJI BANGA VISUOMENEI

ŽINOMUMAS

VIEŠINIMAS

Daugiau apie tyrimą >

VIsi dalyviai >

     39% 

PILIETINĖ AKCIJA „ŠIOJE ŠALYJE NĖRA VIETOS ŠEŠĖLIUI“

2016 m. tyrimų bendrovės „Rait“ atliktos apklausos 
duomenimis, „Baltosios bangos“ ženklą žinojo arba buvo 
matę 15 % respondentų.

internetinių
publikacijų
spaudoje.  

Didžiausiuose pasaulyje ryšių su visuomene rinkos 
apdovanojimuose „SABRE“ akcija pateko tarp �nalininkų. 

kasmet organizuojama pilietinė akcija dėka partnerių 
gausos pirmą kartą įvyko VISOSE Lietuvos savivaldybėse.
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+20% arba virš 120 publikacijų spaudoje.

AČIŪ akcijos partneriams: LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, 
SODRA, VMI, Darbo birža, Valstybinė ligonių kasa, Lietuvos 
darbo birža ir visiems aktyviai prisidėjusiems!

Akcijos komunikacijos paslaugas dovanojo INTEGRITY PR.

FINANSINĖ ATASKAITA

Suminės eilutės

Likutis metų pradžioje

Parama iš „Baltosios bangos“ projekto dalyvių

Kita parama

Išlaidos

Likutis metų pabaigoje, gruodžio 31 d. 

Išlaidas paaiškinančios eilutės

Projektai ir renginiai

Akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui"

Metinis narių susitikimas

Verslo etikos pusryčiai

Kiti renginiai

Narių skaidrumo vertinimo projektas

Viešinimas

Komunikacijos išlaidos (viešieji ryšiai)

Marketingo kampanijos (žiema/ruduo)

www atnaujinimas, palaikymas ir kiti dizaino darbai

Administravimo išlaidos

Su DU susijusios išlaidos

Kitos administravimo išlaidos 

2016 (EUR)

33.048 

35.452

-

46.403 

22.096

17.271

5.536

450

163

152

10.970

5.457

1.773

2.531

1.152

23.675

19.549

4.126

2017 (EUR)

22.096

40.630

14.000

34184

42.542

6.660

2.010

921

79

1.650

2000

3.337

2.433

550

354

24.187

19.850

4.337

išaugęs „Baltoji banga“ 
paminėjimų skaičius 
publikacijose, 
„Newspoint“ duomenimis.

išaugęs „Baltoji banga“ 
sekėjų skaičius 
socialiniame tinkle 
Facebook.  

+42%

+6%12

https://www.facebook.com/baltojibanga
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40000+ tiesioginių pokalbių su Lietuvos 
gyventojais miestų gatvėse ir aikštėse.

visos publikacijos >

tiek respondentų žino arba yra matę „Baltosios bangos“ 
ženklą, o kas dešimtas teigė per pastarąjį pusmetį įsigijęs 
tokiu ženklu pažymėtos produkcijos arba paslaugų, tyrimo 
bendrovės „Rait“ duomenimis.

surengtų susitikimų su iniciatyvos „Baltoji banga“ 
atstovais, akcijos partneriais ir vietos savivalda, verslo 
bendruomenėmis, gyventojais bei moksleiviais Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose.

http://baltojibanga.lt/uploads/Tyrimai/RAIT_Baltoji_banga_ataskaita2017%2004.compressed.pdf
http://baltojibanga.lt/Dalyviai.html
http://baltojibanga.lt/2017-publikacijos/
https://www.facebook.com/baltojibanga
http://www.integrity.lt

