1. MINIPRZEWODNIK
1.1 WSTĘP
W ramach programu Unii Europejskiej promującego naukę przez całe życie Leonardo da Vinci w
latach 2009-2011 wdrożyliśmy innowacyjny projekt zatytułowany:
„Rzetelność, Sprawność, Przyszłość – małe i średnie przedsiębiorstwa w drodze na szczyt.
Osiągnięcie sukcesu wymaga specjalnych zawodowych i społecznych kompetencji”.
(Project No: DE/09/LLP-LdV/TOI/147241)
Projekt był realizowany przez siedem podmiotów działających w obszarze edukacji i biznesu w
sześciu europejski państwach:
- bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder), Niemcy: koordynator projektu
- anda, Berlin, Niemcy
- CEFORALP, Lyon, Francja
- Noema, Lohilahti, Finlandia
- OPZL, Zielona Góra, Polska
- Skillab, Turyn, Włochy
- UPM, Barcelona, Hiszpania
Punktem wyjściowym projektu jest nasze przekonanie, że w XXI wieku długotrwały sukces osiągną Ci
menedżerowie, którzy „szanują siebie i innych“. Są specjalistymi w uczciwym postępowaniu z ludźmi.
Wierzą we własne siły i doceniają klientów, współpracowników i partnerów. Dlatego też rozwinęliśmy
metodę, która zachęca menedżerów przede wszystkim małych i średnich firm do spojrzenia na ich
„Firmę-Dom“ z innej perspektywy. Chcielibyśmy także udowodnić, że jest możliwe, aby prostymi
metodami osiągnąć sukces przez radość z pracy (aby tak jak w motto naszych partnerów z Włoch: bene
essere – czuć się dobrze). Kryzys finansowy pokazał jak ważna jest elastyczność i zaufanie w świecie
biznesu. W ten sposób wypracowany przez nas model nabrał w ostatnich latach dodatkowej wagi.
1.2 A CO JEŚLI TWOJA FIRMA JEST DOMEM W DOBREJ KONDYCJI…
Tak jak w Twoim własnym domu, każda „Firma-Dom“ ma swój własny styl i jedyną w swoim rodzaju
kulturę. Ma swoją własną osobowość, wyjątkową markę i przyciągający ludzi klimat. Dotyczy to
zarówno klientów i partnerów biznesowych, jak i dobrych, wykwalifikowanych pracowników. Któż nie
chciałby pracować z ludźmi, którzy wiedzą po co pracują?
Z tego właśnie powodu, wszystko musi być na swoim miejscu. Szefowie, którzy inwestują w swoją
Firmę-Dom, nie myśląc jedynie o szybkich profitach. Szefowie, którzy znają swoje mocne strony i
dalekosiężnie patrzą na rozwój produktów i usług. Przyciąga to klientów, którzy doceniają ofertę i
uczciwie za nią płacą. Mieszkańcy Firmy-Domu (pracownicy) cieszą się dobrą kondycją Firmy i dają
100% tego co najlepsze gościom (czyli klientom). Efektem jest organizacja z zasadami, ale bez
biurokracji. To nasza metafora Firmy-Domu XXI wieku zaprogramiowanej na sukces.

1.3 ELEMENTY DOMU PRZYSZŁOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
1. Kultura Firmy promująca zaufanie
2. Cele strategiczne
3. Właściwi klienci
4. Liderzy, którzy przewodzą
5. Wykwalifikowany i związani emocjonalnie z firmą pracownicy
6. Pewni i uczciwi partnerzy
7. Platforma organizacji pracy promująca działanie

Składnik 1 – Duch wewnątrz Domu – kultura w Firmie dająca satysfakcję z pracy
Wartości zdefiniowane jako zaufanie i wzajemny szacunek, odwaga do podejmowania ryzyka i
pewność siebie. Cele mogą się zmieniać, wartości nigdy! Nie istnieją tylko na papierze, są żywe!
Składnik 2 – Wizja przyszłości i najważniejsze cele
Wizja rozwoju firmy jest absolutnie niezbędna w jakimkolwiek biznesie. Obejmuje ona pomysły na
rozwój rynku, produktów, usług. Wyznacza, które grupy klientów powinny być docelowe, jakie
inwestycje materialne są niezbędne i jakie zasoby ludzkie będą potrzebne w przyszłości.
Składnik 3 – Właściwi klienci
Klienci, którzy potrzebują porduktów czy usług dokładnie takich jak oferowane przez nas i chcą za nie
zapłacić uczciwą cenę – oto nasi właściwi klienci. To właśnie oni doceniają ofertę Firmy, nie stawiają
nieuzasadnionych warunków i nie zachowują się arogancko.
Składnik 4 – Przywództwo z kompetencjami i zaufaniem – liderzy, którzy przewodzą
„Ludzki“ styl przywództwa z dalekosiężną wizją i szacunkiem dla klientów, współpracowników i
partnerów biznesowych jest niezbędny dla Firmy-Domu z dobrą marką.
Składnik 5 – Wykwalifikowani pracownicy, którzy są emocjonalnie związani z firmą
Dom Przyszłości potrzebuje peracowników, którzy żyją jego wartościami. Wykwalifikowani
pracownicy będą tylko wtedy przywiązani do Firmy, gdy będą czuć sie komfortowo w naszym Domu.
Oprócz uczciwego wynagrodzenia oznacza to zapewnianie interesującej, samodzielnej pracy oraz
możliwości rozwoju zawodowego.
Składnik 6 – Pewni i uczciwi partnerzy
Mogą nimi być dostawcy, partnerzy finansowi, politycy i samorządowcy, lokalni partnerzy biznesowi i
inni. Przyciągniemy ich, jeśli uszanujemy ich interes.
Składnik 7 - Platforma organizacji pracy promująca działanie
System organizacji pracy w Domu Przyszłości gwarantuje 100% jakości i satysfaskcji klientów. Można
to osiągnąć poprzez przejrzystą i określoną strukturę organizacyjną, jasne zakresy obowiązków i
minimum biurokracji.

1.4 JAK MOGĘ ZBUDOWAĆ ZRÓWNOWAŻONY DOM?

Procedura wprowadzenia Modelu Domu.
Siedmiopunktowy program uruchomienia procesu.1
Punkt 1

Zdecydować się na sukces.
Nikt nie może sobie pozwolić by być albo mieć mniej, niż chce lub jest w stanie mieć.
Każdy ma prawo mieć takie warunki, które są potrzebne do osiągniecia całkowitego
spełnienia w takim rodzaju pracy lub stylu życia do jakich się dąży. Pozytywne myśli i
odczucia są kreatorami okazji. Potrzebujesz odwagi aby podążać wyznaczoną przez
siebie ścieżką. Oczywiście na początku musisz dokonać określonej osobistej decyzji.
Nie może to być postępowanie na zasadzie Może zobaczmy, jak się rozwinie sytuacja…

Punkt 2

Rozwiń wizję swojego “domu”.
Domy, które pozostają w naszych myślach są często najdziksze i najbardziej szalone,
ale zawsze „z sercem”. Dom powinien przyciągnąć ludzi, którzy do niego pasują,
niezależnie od tego, czy mają być ego mieszkańcami czy goścmi. Zanim zaczniesz
remont musisz mieć wizję domu. Zanim będziesz dokonywać rekonstrukcji musi
powstać plan budynku. Bardzo ważne jest wyznaczenie określonego, długoterminowego kierunku działań. Dom z zasady ma podstawową strukturę i jest stabilny,
ale z drugiej strony jego projekt musi być elastyczny. Rozwój domu musi być
kreatywny i przede wszystkim nie konkurencyjny.

Punkt 3

Ustal konkretne, mierzalne cele, które będziesz stosować w domu
Gdy tylko wizja domu jest jasna, na tej podstawie muszą powstać konkretne i
mierzalne cele. Pod uwagę muszą być wzięte następujące zasady:
Cele mają moc! Jeśli wyznaczysz je stanowczo i konkretnie energia przyjdzie sama. W
związku z tym nie mogą być za ambitne lub zbyt słabe. Muszą być dobrze
przemyślane i realistyczne do osiągnięcia. Cele mogą przyjąć kształt tylko wtedy, gdy
można je zapisać. Jeśli nie mogą wyjść poza czyjeś myśli, pozostają jedynie
aspiracjami. Ponadto powinny być sformułowane pozytywnie z elementem skupienia
się na wynikach. Muszą być weryfikowalne oraz posiadać realistyczne terminy do
osiągnięcia. Co więcej, muszą pozostawać elastyczne, by móc łatwo dokonywać
niezbędnych zmian i adaptować się do ich kontekstu.

Point 4

Stwórz energetyczny profil domu.
Wizje, cele, nadzieja, przyszłość i sprawiedliwe postępowanie są czynnikami, które
wyzwalają pozytywne uczucia. Każdy musi podążać do tych samych celów. To jest
warunkiem koniecznym do zaangażowania każdego w proces akceptacji i wdrożenia
celów. Szczęście, radość z pracy i zadowolenie z życia stwarzają dobrą atmosferę.
Energia musi promieniować na zewnątrz i tym samym powodować skupienie na
celach.
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Dostępna jest także broszura:
“Twój własny dom – niezależny biznes”
Języki: niemiecki, angielski, fiński, francuski, włoski, kataloński, polski, hiszpański

Punkt 5

Znajdź gwarantowane czynniki sukcesu i wzmocnij je.
Nic nie rozmnaża sukcesu bardziej niż sukces sam w sobie. Kiedy widzisz efekty
pierwszych kroków ku ustanowieniu domu swoich marzeń, będzie to działać na Ciebie
bardziej skutecznie niż praca w obliczu zagrożenia czy przy użyciu substancji
wspomagających. Ludzie uwielbiają pracować dla domu, który ma wielkie ambicje i
marzenia. Chodzi tutaj o zainwestowanie czasu w celu wykorzystania atutów i
wyciągnięcie z tego wniosków na poczet przyszłych projektów, które będą
realizowane w domu. Twoje przemyślenia muszą być zawsze ukierunkowane na
sukcesy. Jednocześnie musisz być wdzięczny/-a za to, co już zostało osiągnięte w
zakresie elementów domu, które przyczyniają się do sukcesu i już są realizowane.

Punkt 6

Zidentyfikuj, gdzie marnowane są czas i pieniądze oraz znajdź tego przyczyny.
Identyfikacja źródeł marnotrawstwa czasu i pieniędzy jest bardzo użyteczne w procesie
rozwoju domu. To oczywiście nie oznacza marnowania czasu na gonitwie za błędami,
ale obiektywne spojrzenie na sposób, w jaki dom pracuje. Jest kluczowe, aby spojrzeć
na rzeczywiste, aktualne czynniki i koszty, marnowany czas czy stres, które mogą
wpływać na modernizację lub odnawianie Twojego domu.

Punkt 7

Stwórz pomysł i wdróż go.
Tylko wtedy, gdy wszystkie te kwestie mają swoje konstruktywne odzwierciedlenie,
możliwa jest modernizacja lub odnowienie Twojego domu. Tego typu projekty są
długie i zwykle trwają kilka lat. Muszą być wdrażane z precyzją, z uwzględnieniem
zadań, odpowiedzialności oraz terminów, itp. Musisz być na tyle elastyczny/-a, aby
umożliwić powstawanie nowych pomysłów. Bardzo ważne jest to, by wszyscy
mieszkańcy zdawali sobie sprawę z tego, że projekt jest realizowany i wyrażają na to
zgodę. Tylko za ich sprawą można rozpocząć i prowadzić kreatywną przebudowę
domu. Jest całkiem możliwe, że któryś z elementów planu lub jakaś decyzja będzie
chybiona, ale ciągle będzie czas na to, by w spokoju przeprowadzać dalsze zmiany.

1.5 ROZWIJANIE KOMPETENCJI – METODY I NARZĘDZIA

POZIOM 1: KOMPETENCJA W ZAKRESIE ŚMIAŁEGO ROZWOJU KULTURY
PODEJMOWANIA RYZYKA I ZAUFANIA
POZIOM 2: KOMPETENCJA W ZAKRESIE BRANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
POZIOM 3: NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE
Następujące broszury są dostępne:
“Koncepcja <<Sklepu z Nauką>>
Języki: niemiecki, angielski, fiński, francuski, włoski, kataloński, polski, hiszpański
“Koncepcja Coachingu”
“Narzędzia do Koncepcji Coachingu”
“Fabryka praktyk”
Języki: niemiecki, angielski, francuski

