Creative Holism to Improve Management and
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CEL

Projektowanie
i przetestowanie przez
partnerów projektu Indeksu
Kreatywności Przedsiębiorstw, którym
można mierzyć kreatywność firm
w różnych aspektach.

REALIZACJA

Poszerzenie
umiejętności związanych z
kreatywnością poprzez udział w
warsztatach, laboratoriach kreatywności.
Dzięki temu uczestnicy wzmocnią swój
osobisty rozwój oraz pozycję na
rynku.

Realizacja
laboratoriów kreatywności, podczas
których uczestnicy mogą zmierzyć się w sposób
kreatywny z postawionymi im problemami.
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Organizacja
warsztatów kreatywności dla
przedsiębiorców i managerów
według panu opracowanego
w projekcie.
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PROJEKT
Projekt CHIMERA
ma na celu wzbogacenie jakości
i innowacyjności eukacji
zawodowej w Europie o swoje
doświadczenia. Dzieje się to
poprzez zaprojektowanie
i przeprowadzenie szkoleń dla
osób pracujacych i posiadających
własne firmy, jak również przez
promowanie inwestycji w wiedzę
w sektorze przedsiębiorstw.
Owocami takiego podejścia
są między innymi rozwój
kreatywnych umiejętności wśród
przedsiębiorców i managerów, czy
stymulowanie ról managerskich
nakierowanych na innowacyjność.
Obecnie przedsiębiorstwa, a w
szczególności małe i średnie firmy,
doświadczają różnego rodzaju
problemów w związku z trudną
sytuacją ekonomiczną.
Podniesienie i wykorzystanie
szeregu umiejętności związanych
z kreatywnością wśród kadr tych
firm może polepszyć ich pozycję
na rynku i pomóc znaleźć
efektywne rozwiązania
na wyjście z kryzysu.
Z tych względów projekt
CHIMERA proponuje narzędzia
analityczne i szkoleniowe,
metodologie i nastawienie na
rozwój kreatywności w
przed
p
dsięb
ę
przedsiębiorstwach.

CELE
wniesienie wkładu do poprawy
jakości i innowacyjności edukacji
zawodowej,
uławienie kształcenia się osób
pracujących i posiadających firmy,
promowanie rozwoju
przedsiębiorstw przez szkolenia,
dzięki którym mogą lepiej
dopasować się do otoczenia,
rozwijanie kreatywnych
umiejętności wśród
przedsiębiorców i managerów oraz
promowanie nastawienia na
innowacyjność wśród kadr managerskich firm,
kreowanie klimatu sprzyjającego
rozwojowi i innowacjom wśród
przedsiębiorców i managerów,
umożliwienie wymiany
doświadczeń między
przedsiębiorcami,
wkład w poszukiwanie przez
przedsiębiorców rozwiązań
przezwyciężania kryzysu, dzięki
promocji kreatywności,
opracowanie narzędzi analitycznych i szkoleniowych, metodologii
oraz podejścia, które zachęcą do
wprowadzania tematu
kreatywności w plany rozwojowe
firm
firm.
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Krakowskie Centrum
Zarządzania i Administracji Sp. z o.o.
pl. Jana Matejki 10 / I p
31-157 Kraków, Polska
e-mail mf@kszia.internetdsl.pl
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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REALIZACJA
Główne obszary działań
w projekcie CHIMERA :
1. Opracowanie i przetestowanie
indeksu do mierzenia kreatywności
przedsiębiorstw w różnych
aspektach, aby zdefiniować
ekonomiczne i socjo-kulturowe
czynniki wpływające na rozwój lub
zahamowanie umiejętności
kreatywnych.
2. Zdefiniowanie kompetencji
i umiejętności niezbędnych dla
przedsiębiorców i managerów do
zidentyfikowania i rozwoju ich
własnej kreatywności, jak i ich
pracowników.
3. Realizacja warsztatów
kreatywności dla przedsiębiorców
i managerów według ram
opracowanych w projekcie.
4. Rozwój podejścia
uczestniczącego w realizacji
laboratoriów kreatywności,
opierających się na poszerzeniu
i wykorzystaniu umiejętności
kreatywnych przy
wypracowywaniu innowacyjnych
rozwiązań, jak również na
wymianie doświadczeń między
przedsiębiorcami.

Zapraszamy na stronę internetową:
www.chimeraproject.eu

