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1. Įvadas
Inovatyvios įmonės yra sėkmingesnės–ši įžvalga jau tapo visuotinai pripažinta. Tvirtos
pozicijos rinkoje ir geras įvaizdis tarp klientų yra būtent tai, ko siekia verslas. Įmonių vadovai
ir darbuotojų interesams atstovaujantys organai, siekiantys ilgainiui užtikrinti užimtumą bei
sukurti geras darbo sąlygas, pirmenybę teikia bendram inovacijų kūrimui, kuris yra pagrįstas
dialogu. Inovacijoms būtina vidutinės trukmės perspektyva, todėl jų diegimas tenka ne vien
tik vadovybei, bet ir įmonėms atstovaujančioms struktūroms.
Dialogas siekiant stiprinti įmonės inovatyvumą negalimas be bendro dalykinio pagrindo.
Analizė yra pirmas žingsnis šia kryptimi. InnoKenn–tam tinkamas įrankis. InnoKenn leidžia
tiksliai identifikuoti įmonės pagrindinę „inovatyvumo“ kompetenciją bei jos vidaus stipriąsias
ir silpnąsias puses, gebėjimą nuolat atsinaujinti.
Diagnostinio vertinimo įrankis InnoKenn padeda operatyviai patikrinti įmonės, padalinio ar
gamybos vietos inovatyvumą. Grupės skyriai ar pavieniai asmenys vertina Jūsų organizaciją:
išryškinamos stipriosios ir silpnosios pusės, taip sukuriamas dialogas. Turint šį pagrindą,
galima bendrai rengti pagerinimo pasiūlymus bei juos įgyvendinti. Ar tokios priemonės buvo
sėkmingai įgyvendintos, galima tiksliai įvertinti pakartotinai pasitelkus InnoKenn ir surengus
naują dialogą.

2. Diagnostinio vertinimo įrankis InnoKenn
Įrankis InnoKenn apima svarbiausius įmonės inovatyvumo vertinimo faktorius, pagrindinius
inovatyvių įmonių veiklos parametrų faktorius bei padeda nustatyti įmonės inovatyvumo
stipriąsias ir silpnąsias puses. Skirtingai nei daugelis kitų, įrankis InnoKenn vertina
„žmogiškųjų išteklių“ faktorių. Ši funkcija leidžia jam tapti visapusišku analizavimo
instrumentu.
InnoKenn padeda nustatyti įmonės vidaus problemiškas sritis ir bendrame dialoge tarp
skirtingų darbuotojų grupių (darbuotojams atstovaujančių struktūrų, įmonės vadovybės,
darbuotojų grupių) parengti sprendimus. Tokiu būdu sukuriamas dvigubas efektas: skirtingi
požiūriai padeda pasiekti kokybiškų mokymosi rezultatų ir skatinti komunikaciją, pripažinimą
bei konstruktyvų bendradarbiavimą.
InnoKenn buvo sukurtas kaip įrankis dialogui tarp darbuotojų grupių, interesus atstovaujančių
struktūrų ir įmonių vadovų. Tiesa, juo gali naudotis ir direktoriai arba interesus atstovaujančių
struktūrų organai.
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2.1. InnoKenn pagrindinė struktūra
Pagrindinės inovatyvių įmonių ypatybės turi mokslinį pamatą: didžiausias dėmesys čia
skiriamas žmogui, kultūrai, organizacijai ir strategijai. Kuriant InnoKenn buvo atrinkti
svarbiausi faktoriai, kurie buvo išbandyti moksliškai. Jie yra suskirstyti į keturias pagrindines
ir esmines dimensijas: strategiją, procesą, struktūrą ir darbuotojus. Panašus grupavimas yra
atliekamas Balanced Score Card arba EFQM modelyje.
Išvados apie inovatyvumą formuojamos pasitelkiant šešiolika požymių; jie yra svarbiausi
įmonės inovatyvumo indikatoriai, todėl laikomi varančiaisiais inovacinių procesų faktoriais.
Kiekvieną iš šių požymių atspindi trys indikatoriai, kurie pateikiami teiginių forma. Įmonės
inovatyvumo lygis iš viso apima 48 indikatorius. 16 teiginių vienoje diagnostinėje anketoje.
16 požymių keturiose diagnostinėse anketose

InnoKenn pagrindinė struktūra:
1 anketa
Dimensija: strategija

2 anketa
Dimensija: procesai

Požymiai:

Požymiai:

Tikslų apibrėžimas ir strategijos
suformulavimas
• Vadovavimas
• Sąveika
• Orientacija į vartotojų poreikių
tenkinimą
3 anketa
Dimensija: struktūra

4 anketa
Dimensija: darbuotojai

Požymiai:

Požymiai:

•

•
•
•
•

Darbo organizavimas / organizacinė
struktūra
Darbo sąlygos
Finansai
Personalo struktūra

•
•
•
•

•
•
•
•

Idėjų valdymas
Orientacija į produktus ir paslaugas
Procesų pritaikymo skatinimas
Metodų panaudojimas

Žinios ir kompetencijos
Kultūra
Dalyvavimas
Interesų atstovavimas

InnoKenn taikomi 48 indikatoriai yra teiginiai, iš kurių kiekvienas yra vertinamas pagal
penkių laipsnių skalę. Galima ir nevertinti teiginio, jeigu, pvz. papildoma informacija apie tą
teiginį yra nepakankama. Penki vertinimo lygiai gali būti suprantami kaip balų skalė, kurioje
„5“, t. y. niekada netinka yra blogiausias balas.
Balai nuo 1 iki 5
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Pagal balo skaitinę reikšmę galima atlikti vertinimą. Jo pagalba galima apskaičiuoti visų
apklaustųjų vidutinius įvertinimus, individualaus įvertinimo pagal tam tikrą požymį ar
dimensiją vidurkį. Galima būtų apskaičiuoti ir bendrą balą, tačiau tokia išvada nebūtų
prasminga; daug svarbesni yra rezultatai pagal atskirus požymius.
Vertinimo rezultatuose visuomet atsispindi subjektyvi nuomonė apie tam tikrą sritį, grupę
arba asmenį. Tačiau ši nuomonė negali būti suprantama bet kaip, nes subjektyvus vertinimas
atskleidžia objektyvias priežastis.
Vertinimo balų reikšmės
1 = Tinka visada
Šis teiginys tinka visoms sritims ar asmenims.
2 = Tinka dažniausiai
Šis teiginys tinka beveik visoms sritims ar asmenims.
3 = Tinka iš dalies
Šis teiginys tinka tik daliai sričių/asmenų.
4 = Tinka retai
Šis teiginys tinka tik nedaugeliui sričių ar asmenų.
5 = Netinka niekada
Šis teiginys netinka nei vienai sričiai ar asmeniui.
Šiuos rezultatus galima vizualizuoti kaip „Stipriųjų ir silpnųjų pusių aprašymą“ su
apklausto konkretaus asmens, konkrečios grupės arba įmonės vidutiniais įvertinimais balų
skalėje, kurią galima atspausdinti įvertinimo įrankio pagalba. Įvertinimo įrankyje yra
numatyta ir papildoma vertinimų vizualizavimo forma, kurią sudaro stulpelinė diagrama,
paremta „šviesoforo“ principu.
Atsakyti į InnoKenn anketoje pateiktus klausimus vienam asmeniui prireikia apytikriai 20–30
minučių. Bazinėje InnoKenn versijoje nėra klausimų apie apklausiamojo asmens duomenis,
todėl ji gali būti naudojama visiškai anonimiškai.
Trukmė 20 minučių
Naudojama visiškai anonimiškai
Stipriųjų ir silpnųjų pusių nustatymas „šviesoforo“ principu
Rezultatai kaip stipriosios ir silpnosios pusės vertinami pagal „šviesoforo“ modelį parengtoje
matricoje. Žemiausios žalios reikšmės gali būti klasifikuojamos kaip stipriosios pusės, o
aukščiausios raudonos reikšmės–kaip silpnosios pusės. „Šviesoforo“ modelis turėtų būti
suprantamas kaip rekomendacija. Šis modelis paremtas nesudėtingu suskirstymu į tris dalis.
Kadangi InnoKenn temos yra labai plačios, vertinti požymių ir rezultatų lyginamuosius
svorius yra netikslinga. Galutinis rezultatų vertinimas turėtų būti visuomet atliekamas
atsižvelgiant į konkrečias sąlygas įmonėje.
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Rezultatų suskirstymas
Vidurkiai 1,0 - 2,3
Vidurkiai 2,4 - 3,6
Vidurkiai 3,7 - 5,0

Pasiekimas
100 - 67%
66 - 34 %
33 - 0 %

Įvertinimas
Stiprioji pusė
Vidutiniškai
Silpnoji pusė

2.2. InnoKenn pritaikymo sritys
InnoKenn nėra giluminės analizės įrankis. Jis pateikia požymius; išsamus priežasčių
identifikavimas ir pagerinimo priemonių parengimas atliekami kitame gilinimosi etape; tai–
užduotis, kuri turėtų būti sprendžiama bendruose seminaruose ar pasitarimuose tarp įmonėms
atstovaujančių struktūrų, vadovybės ir darbuotojų, taip pat skyrių ir dirbtuvių tobulinimo
sprendimų rengimo darbo grupėse.
Būtina efektyvaus InnoKenn pritaikymo prielaida yra pasirengimas atviram keitimuisi
informacija ir dialogui.
Daugeliui šakų ir visų dydžių įmonėms
InnoKenn galima naudoti ir visoje teritorijoje veikiančiose įmonėse, kuriose yra didelis
darbuotojų skaičius. Tačiau jis yra nepritaikytas detaliai duomenų analizei. Palyginamoji,
pvz. jaunesnio ir vyresnio amžiaus asmenų, asmenų, turinčių vidutinę arba aukštą
kvalifikaciją, vyrų ir moterų vertinimo elgsenos analizė yra iš principo įmanoma, tačiau jų
tikimybės statistiškai patikrinti neįmanoma. Tam tikslui šis instrumentas yra nenumatytas, nes
tokie patikrinimai nėra reikšmingi atsakant į klausimą apie įmonės inovatyvumo laipsnį.
InnoKenn gali būti naudojamas visuose įmonės padaliniuose ir hierarchiniuose lygmenyse,
pradedant gamybos darbuotojais ir baigiant direktoriais. Tiesa, kad būtų galima juo naudotis,
reikalingos bendros žinios apie visas įmonės sritis, kurios turi reikšmės inovacijų procesui.
Visos darbuotojų grupės ne visada turi pakankamai informacijos. Todės ne pats instrumentas,
o jo pritaikymas gali būti keičiamas. Šie pakeitimai patvirtinami versijoje su komentarais arba
per bendrą seminarą.
Rekomendacjios, kaip naudoti InnoKenn
•

•
•

•
•

InnoKenn pritaikytas gamybos
sektoriams ir į technologijas
orientuotiems paslaugų sektoriams ir
buvo išbandytas šiuo aspektu.
Jis sukurtas panaudojimui dialogą
skatinančiuose įmonių procesuose.
Rekomenduojama jį naudoti diagnostinio
vertinimo tikslais skyriuose, grupėse arba
įmonių padaliniuose.
Be to, galima naudoti plačiu mastu
veikiančioje visoje įmonėje.
Instrumento taikymo sąlyga yra tai, jog
tyrime dalyvauja tik savanoriai ir
suinteresuoti asmenys.

InnoKenn pritaikymo apribojimai
•
•
•

•
•

InnoKenn kokybinis metodas yra
patikrintas (validuotas) moksliškai
Negalima atlikti įmonių ar skyrių
lyginamosios analizės.
Kiekybiniu požiūriu jis neatitinka
griežtų statistinių ir metodinių
standartų.
Instrumentas nėra pritaikytas
kompleksinėms statistinėms analizėms.
Naudojimas valdžios institucijose ir
viešųjų paslaugų administracijose,
švietimo ir sveikatos apsaugos
sektoriuose nebuvo išbandytas.
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•
•

InnoKenn yra žingsnis link aktyviu
dalyvavimu paremto proceso.
InnoKenn ypač gerai tinka smulkiose,
vidutinio dydžio, taip pat stambiose ir
koncernams priklausančiose įmonėse.

3. Apskaičiavimas ir rezultatų vaizdavimas naudojant analizavimo
įrankį
InnoKenn interaktyviojo įrankio pagalba galima rinkti diagnostines anketas, atlikti įvairių
grupių analizę ir išvesti rezultatus skirtingais vaizdavimo formatais. Taip pat galima išvesti
palyginimus tarp grupių.
Analizavimas atliekamas automatizuotai, statistinės žinios iš esmės nėra būtinos, tačiau
diagnostinio vertinimo rezultatų pritaikymui praverstų keleto pagrindinių terminų žinojimas.
Pagrindiniai terminai
Vidutinė reikšmė:
•
•
•

Vidutinė reikšmė–tai aritmetinis vidurkis, skaičiuojamas sudedant vienos grupės
indikatoriaus arba vieno požymio indikatorių įverčius.
Jis atspindi grupinės nuomonės pokytį.
Jei kurio nors įverčio nėra, vidutinė reikšmė skaičiuojama tik pagal esamų įverčių
skaičių.

Sklaida
•
•
•

Sklaida parodo atstumą tarp geriausio ir blogiausio įverčio. Atitinkamai ji atspindi
įverčių pasiskirstymą.
Ji indikuoja, ar atitinkami įverčiai yra vieningi ar veikiau skirtingi.
Kuomet įverčiai yra kraštutiniai, sklaidos parametras yra ne itin prasmingas.

Standartinis nuokrypis
•
•

Standartinis nuokrypis yra vidutinis visų įverčių nuokrypis nuo vidurkio.
Pagal jį taip pat galima spręsti apie sklaidą.

3.1. Duomenų rinkimas
Įrankis InnoKenn leidžia rinkti atskiras diagnostines anketas arba vieną ar keletą grupių kartu
su jų įverčiais. Duomenų surinkimo tikslais individualus vertinimas apima visą diagnostinę
anketą su komentarais, kuri suskirstyta į keturias atskiras anketas pagal keturias dimensijas.
Įverčius galima vertinti pelytės paspaudimu. Kai įrankiis naudojamas įmonėje, paprastai
taikomas grupinis įvertinimas.
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Ruošiantis duomenų surinkimui būtina atsižvelgti į tai, jog didelį kiekį atsakymų yra geriau
vertinti naudojant profesionalius duomenų rinkimo įrankius ir statistines programas.
InnoKenn sukurtas dialogui ir naudojimui grupėse, jame nėra nustatytų apribojimų įvertinimo
anketų skaičiaus įvedimui.
Pasiruošimas, surinkimas ir išvedimas
•
•
•
•
•

Asmenys, kuriuos domina duomenų analizė lyčių atžvilgiu, privalo sutikti, kad
diagnostinėje anketoje būtų pažymėta jų lytis.
Diagnostinių anketų su priskyrimo tam tikrai grupei kodais sužymėjimas ir
sunumeravimas įvedami analizavimo įrankio pagalba.
Diagnostinių anketų duomenų grupės su balais nuo 1 iki 5 pelytės paspaudimu
įvedamos ir išsaugomos naudojant analizavimo įrankį „Grupinė analizė“.
Trūkstamos reikšmės įvedamos paspaudžiant „Negaliu atsakyti“.
Inicijuoti rezultatų išvedimą, išsaugoti PDF dokumento formatu ir naudoti.

Grupinės analizės duomenų įvedimo forma

Grupinis įvedimas
1. Diagnostinės anketos forma vienoje ekrano pusėje be komentarų vienoje ekrano
pusėje.
2. Grupių pavadinimus galima parinkti savo nuožiūra.
3. Lytį galima nurodyti arba ne.
4. Galima analizuoti ir išvesti grupės rezultatus PDF dokumento formatu, neišsaugant
įverčių duomenų.
5. Kompiuteryje galima išsaugoti pavienius grupinius rezultatus, įvesti neribotą grupių
skaičių, vėliau pakartotinai įkrauti grupės rezultatus.
6. Duomenis galima eksportuoti redaguojamu CSV formatu persiuntimui ir apdorojimui
kitomis IT programomis.
7. Grupių palyginimui galima įkrauti iki 8 grupių.
8. Rodomos įvestos grupės, anketų skaičius kiekvienai grupei ir galiojanti anketa,
neribojamas grupės dydis.
9. Pavienes anketas galima ištrinti, išvalyti arba pridėti.
10. Galima naviguoti įvestų anketų puslapiais į priekį ar atgal.
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Išsaugoti įvestus duomenis nėra būtina, tačiau tai daryti rekomenduotina. Analizę galima
pradėti po to, kai įvedamos gautos diagnostinės anketos.

3.2. Analizavimas ir rezultatų vizualizacija
Duomenų analizė yra pagrįsta pateiktų įverčių vidutine reikšme arba vidurkiu. Įrankio
InnoKenn atveju tai yra „vidutinis balas“, kurį skyrė viena apskaitoma grupė. Vidutinė
reikšmė apskaičiuojama atskirai kiekvienam iš 48 teiginių (indikatorių) ir apibendrintai 16
požymių bei keturioms dimensijoms.
Greta vidutinės reikšmės analizės duomenų vizualizavime pateikiamas procentinis rezultatų
pasiskirstymas pagal požymius ir dimensijas. Toks pasiskirstymas leidžia tiksliau matyti,
kiek yra narių tam tikroje grupėje ir kokius balus jie skyrė. Ši viualizacija naudinga tuo atveju,
kuomet yra didelė įverčių sklaida.
Sklaida: vieningi ir skirtingi įverčiai
Vertinant vidutinę vertę kaip rezultatą svarbus yra ir atsakymas į klausimą, ar darbuotojai
skyrė vieningus įverčius ir koks yra jų įverčių pasiskirstymas. Jei pasiskirstymas yra labai
didelis, vidutinė reikšmė mažai ką tepasako.
Analizavimo įrankyje toks pasiskirstymas rodomas dviem skirtingais matmenimis.
Pasiskirstymas naudojamas paprastai ir suprantamai pavaizduoti sklaidą; šiuo atveju tai–
atstumas tarp geriausio ir blogiausio įverčių. Tuo tarpu standartinis nuokrypis parodo
sklaidą, kuri labiau domina specialistus. Tam tikrais atvejais šiuo rodikliu verta pasiremti
diskusijose apie rezultatų tikslumą. Grupinių įverčių vidutinės reikšmės ir sklaidos paprastai
pakanka tam, kad būtų galima vertinti rezultatus, identifikuoti inovatyvumo stipriąsias ir
silpnąsias puses bei parengti įvairias perspektyvas.
Trūkstami įverčiai
Be to, rezultatų vertinime būtina atsižvelgti ir į tai, kaip dažnai buvo atsakoma teiginiu
„Negaliu atsakyti“. Jei įverčių yra per mažai dėl to, kad daugelis grupės narių jų nepateikė,
išvesta vidutinė reikšmė yra nepakankama, kad reprezentuotų grupę.
Įspėjamieji pranešimai
Visais atvejais, kuomet sklaida yra per didelė (standartinis nuokrypis yra didesnis nei 1,25)
arba įverčius skyrė per mažai narių (50% ar mažiau)¸ įrankis įspėja rezultatų vizualizavime
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sugeneruodamas atitinkamą paveikslėlį. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie priežastis, dėl
kurių trūksta informacijos arba sklaida ir tuo pačiu įverčių skirtumai yra tokia dideli.
Naudojant vidutinių reikšmių rezultatus, prie kurių yra įspėjimo pranešimas, reikia
laikytis tam tikro atsargumo. Jų aiškinamoji vertė yra menka. Tokiais atvejais gali būti
naudinga parodyti dažnių pasiskirstymą.
Automatizuoti apskaičiavimai
•
•
•
•
•
•

Grupės vidutinės reikšmės apskaičiavimas kiekvienam iš 48 indikatorių.
Trijų indikatorių vidutinės reikšmės apskaičiavimas pagal kiekvieną iš 16 požymių.
12 indikatorių vidutinės reikšmės apskaičiavimas pagal kiekvieną iš keturių dimensijų.
Suvestinės vidutinės reikšmės apskaičiavimas pagal visus 48 indikatorius.
Sklaidos ir standartinio nuokrypio apskaičiavimas pagal požymius ir dimensijas.
Automatiškas perspėjimas, kuomet rezultatams būdinga aukšta sklaida arba trūksta
įverčių.

Indikatorių rezultatų vaizdavimas pagal profilio linijos principą
•
•
•
•

Indikatorių rezultatų vaizdavimas pagal profilio linijos principą.
Profilio linijų diferencijavimas pagal lytį, kai registruojama dalyvių lytis
(pasirinktinai).
Rezultatų vaizdavimas „šviesoforo“ principu (žalia–vidutinės reikšmės nuo 1 iki 2,3,
raudona–vidutinės reikšmės nuo 3,7 iki 5 ir geltona–tarp šių reikšmių).
Perspėjamasis pranešimas apie aukštą standartinį nuokrypį arba tuomet, kai trūksta
daug uomenų, informacija rodoma užvedus pelytę.
Rezultatų pagal požymius ir dimensijas vaizdavimas: stulpelinė diagrama

•
•
•

•
•

Rezultatų pagal požymius ir dimensijas vaizdavimas stulpelinės diagramos principu
pagal „šviesoforo“ modelį.
Perspėjamasis pranešimas, kuomet standartinis nuokrypis yra didesnis nei 1,25 arba
trūksta 50% visų uomenų, informacija rodoma užvedus pelytę.
Rezultatai pagal visus variantus gali būti išvedami PDF dokumento formatu ir
įsimenami, be to, i6vedami ir atskiri indikatorių rezultatai (vidurkiai, trūkstamų
reikšmių kiekis, mažiausia ir didžiausia reikšmė).
Rodomas variantas su standartiniu nunokrypiu.
Rodomas variantas su sklaidos vizualizacija ir rodykle tarp mažiausio ir didžiausio
įverčio.

Rezultatų pagal požymius ir dimensijas vaizdavimas: procentinis suskirstymas
•

Rezultatų pagal požymius ir dimensijas procentinio suskirstymo vaizdavimas
„šviesoforo“ principu (žalia–vidutinės reikšmės nuo 1 iki 2,3, raudona–vidutinės
reikšmės nuo 3,7 iki 5 ir geltona–tarp šių reikšmių).
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Apklausos metu gauti duomenys turėtų atspindėti vertinamos įmonės ar padalinio
inovatyvumą. Pagal individualiai skiriamus įvertinimus gaunamas visuotinis vaizdas, kuris
pateikiamas įvairiomis vizualizavimo formomis. Taip pat galima palyginti skirtingų grupių
rezultatus. Pagal grupių palyginimą galima spręsti, kaip skirtingos grupės, pvz. interesams
atstovaujanti struktūra, skirtingos darbuotojų grupės ir vadovybės atstovai suvokia temą.
Rezultatų vaizdavimas: grupinis profilio linijų palyginimas
•
•

Mygtuko „Grupinis palyginimas“ pagalba galima įkrauti iki aštuonių grupių ir
atvaizduoti jų profilių linijas.
Prie rezultatų, kurie dėl nepakankamų reikšmių arba aukštos sklaidos aiškinami kaip
kritiniai, rodomas perspėjamasis pranešimas, o informacija pateikiama užvedus pelytę.

3.3. Įdiegimas įmonėje
Diagnostinio vertinimo įrankio InnoKenn įdiegimą įmonėje reikia gerai suplanuoti. Tam,
kad būtų pasiekti norimi analizės rezultatai, reikia aiškiai nustatyti įgaliojimus ir konkretų
terminą. Šiuos veiksmus galima valdyti kaip projektą: Projektas „InnoKenn diagnostinis
vertinimas“, susidedantis iš keleto etapų.
Projekto darbo grupės uždaviniai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viso proceso planavimas.
Tikslinių grupių atrinkimasi
Darbuotojų informavimasii
Anonimiškumo ir duomenų apsaugos užtikrinimas iii
Įrankio naudojimo organizavimas
Analizavimas
Seminarų kartu su darbuotojais organizavimas
Rezultatų paruošimas
Baigiamojo seminaro organizavimas visos įmonės mastu, kuriame pristatomi rezultatai
Darbuotojų informavimas apie rezultatus
Tolesnių veiksmų valdymas (kai reikia)

i

Apklausos forma yra kintama: gali būti apklausiamas visas kolektyvas arba atrinkti pavieniai padaliniai. Įrankį
galima naudoti mažoje grupėje, kurią sudaro 10 žmonių, skyriuje, taip pat plačiu mastu veikiančioje įmonėje
ii

Darbuotojų informavimo klausimynas (Koks yra diagnostinio vertinimo tikslas? Kokiu pagrindu vykdoma
apklausa? Kokios naudos ja siekiama? Iš ko konkrečiai ji susideda? Kas valdo apklausos procesą? Koks yra jos
atlikimo tvarkaraštis? Kodėl yra svarbu, kad joje dalyvautų asmeniškai kiekvienas darbuotojas? Kas įvyks po to?
iii

Anonimiškumas apsaugo nuo atskirų asmenų tapatybės ir jų pateiktų įvertinimų nustatymo. Duomenų
apsauga užtikrina, kad teisės tam neturintys asmenys negalės pasinaudoti diagnostiniais duomenimis ir kad šie
bus naudojami tik nustatytai paskirčiai.
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