Донесување етички одлуки
Како насоки во донесувањето одлуки, вклучивме
дводелен процес што можете да го користите кога не сте
сигурен/сигурна што е правилно или за да ја тестирате
донесената одлука. Користете го овој процес за да ви
помогне да постапите правилно...

Вовед

Дел 1:
Ставање на
проблемот
во рамка и
решавање што
да се прави

ДЕЛ 1

1

2

Опишете ја ситуацијата со
сопствени зборови.

Дали има етичка дилема во оваа ситуација?
За да го ставите проблемот во рамки,
прашајте:
Кои вредности се во прашање? Дали се во
судир една со друга?

ШТО ТРЕБА ДА ПРАВАМ?

Кои теми од Кодексот се вклучени?
Која група или поединец може да биде
засегнати од исходот и како?

3
РАЗМИСЛЕТЕ:
Кои факти ми се всушност познати?

ВНИМАНИЕ:

Кои се само претпоставки?

Околностите може понекогаш да нè
заслепат во однос на етичките
последици од нашите одлуки
и дејства.

Кои други дополнителни информации ми се
потребни за да донесам добра одлука?
Како да ја потврдам точноста на тоа што го
знам?

4
Дали сè уште ги гледам ситуацијата или етичката
дилема на ист начин?
Ако одговорот е ДА, продолжете.
Ако одговорот е НЕ, повторно објаснете.

5
Наведете ги можните дејства и одете
на Дел 2 за да го тестирате вашето
предложено решение.

Бидете будни во однос на ситуации што може да
вклучуваат етички проблем и користете го овој
процес за да ви помогне да постапите правилно...
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Дали има етичка дилема во оваа ситуација?
За да го ставите проблемот во рамки,
прашајте:
Кои вредности се во прашање? Дали се во
судир една со друга?
Кои теми од Кодексот се вклучени?
Која група или поединец може да биде
засегнати од исходот и како?

ВНИМАНИЕ:
Околностите може понекогаш да нè
заслепат во однос на етичките
последици од нашите одлуки
и дејства.

5
Наведете ги можните дејства и одете
на Дел 2 за да го тестирате вашето
предложено решение.
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„Интегритет“ значи дека си даваме време да
препознаеме етички проблеми кога тие ќе се
појават и да размислиме внимателно што е
соодветна постапка. Можете да го користите
овој процес за донесување на етички одлуки
под корицата за да ви помогне да постапите
правилно или за да тестирате некоја веќе
направена одлука.
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Опишете ја ситуацијата со
сопствени зборови.

Дали има етичка дилема во оваа ситуација?
За да го ставите проблемот во рамки,
прашајте:
Кои вредности се во прашање? Дали се во
судир една со друга?

ШТО ТРЕБА ДА ПРАВАМ?

Кои теми од Кодексот се вклучени?
Која група или поединец може да биде
засегнати од исходот и како?

3
РАЗМИСЛЕТЕ:
Кои факти ми се всушност познати?

ВНИМАНИЕ:

Кои се само претпоставки?

Околностите може понекогаш да нè
заслепат во однос на етичките
последици од нашите одлуки
и дејства.

Кои други дополнителни информации ми се
потребни за да донесам добра одлука?
Како да ја потврдам точноста на тоа што го
знам?
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4
Дали сè уште ги гледам ситуацијата или етичката
дилема на ист начин?
Ако одговорот е ДА, продолжете.
Ако одговорот е НЕ, повторно објаснете.

5
Наведете ги можните дејства и одете
на Дел 2 за да го тестирате вашето
предложено решение.

Бидете будни во однос на ситуации што може да
вклучуваат етички проблем и користете го овој
процес за да ви помогне да постапите правилно...
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Кои теми од Кодексот се вклучени?
Која група или поединец може да биде
засегнати од исходот и како?

3
Кои факти ми се всушност познати?

ВНИМАНИЕ:

Кои се само претпоставки?

Околностите може понекогаш да нè
заслепат во однос на етичките
последици од нашите одлуки
и дејства.

Кои други дополнителни информации ми се
потребни за да донесам добра одлука?
Како да ја потврдам точноста на тоа што го
знам?

Ако одговорот е ДА, продолжете.
Ако одговорот е НЕ, повторно објаснете.
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Дали сè уште ги гледам ситуацијата или етичката
дилема на ист начин?

5
Наведете ги можните дејства и одете
на Дел 2 за да го тестирате вашето
предложено решение.

Бидете будни во однос на ситуации што може да
вклучуваат етички проблем и користете го овој
процес за да ви помогне да постапите правилно...
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ЗАПРЕТЕ!
РАЗМИСЛЕТЕ
ПОВТОРНО
ПОБАРАЈТЕ ПОМОШ
ВРАТЕТЕ СЕ ТУКА
ПРЕГЛЕДАЈТЕ
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ЕН
/

ДЕЛ 2

Конечно, запрашајте
се дали вашите
дејства може да се
протолкуваат поинаку
од нивната суштина?

13

НЕ

Внимателно
спроведувајте ја
одлуката и размислете
што сте научиле од
целиот процес, како и
што можете да научите
од исходот.

ДА

РАЗМИСЛЕТЕ:

Дали негативно ќе влијае
врз некои од нашите
бизнис-партнери или
засегнати страни,
вклучувајќи ги нашите
клиенти, добавувачи,
акционери, агенти или
дистрибутери?

ЛОШО

Н

НЕ СУМ СИГУРЕН/
СИГУРНА

Како би се чувствувале ако
вашите дејства се објават
во локалните весници или
преку социјалните
медиуми како што се
„Твитер“ и „Фејсбук“?

Како би се чувствувале
ако им кажете на
пријателите и на
семејството за тоа?

БР
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ШТО ТРЕБА ДА ПРАВАМ?

НЕ

РЕН/
СИГУ
СУМ РНА
НЕ СИГУ

Кои вредности се во прашање? Дали се во
судир една со друга?

НЕ

ДО

За да го ставите проблемот во рамки,
прашајте:

НЕ СУМ
С
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РНА Н/
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Дали има етичка дилема во оваа ситуација?

Дали е во согласност
со сите важечки
закони и прописи?
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А Н/

2

Опишете ја ситуацијата со
сопствени зборови.

Дали е вашето
решение во согласност
со вредностите на
„Џонсон Мети“ и
вашите сопствени
вредности?

НЕ

1

ДА

Дали е во
согласност со
нашиот Кодекс
и политиката на
„Џонсон Мети“?

НЕ СУМ
С
СИГУ ИГУРЕ
РНА Н/

ДА
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Како насоки во донесувањето одлуки, вклучивме
дводелен процес што можете да го користите кога не сте
сигурен/сигурна што е правилно или за да ја тестирате
донесената одлука. Користете го овој процес за да ви
помогне да постапите правилно...

Ако одговорот на кое било прашање ве одведе
надвор од тркалото, следете ги стрелките за да
одговорите на следното прашање. Ако се најдете
во центарот на тркалото, следете ги тие упатства.

ДА

НЕ

Донесување етички одлуки

ПОМИНЕТЕ ГИ СИТЕ ПРАШАЊА ПО КОЈ
БИЛО РЕДОСЛЕД имајќи го предвид
предложеното решение.

Вовед

Дел 1:
Ставање на
проблемот во
рамка и
решавање што да
се прави

Дел 2:
Тестирање на
вашето
предложено
решение

Вовед

„Интегритет“ значи дека си даваме време да
препознаеме етички проблеми кога тие ќе се
појават и да размислиме внимателно што е
соодветна постапка. Можете да го користите
овој процес за донесување на етички одлуки
под корицата за да ви помогне да постапите
правилно или за да тестирате некоја веќе
направена одлука.
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