Pozdravljeni,
drugo srečanje iNOVATIVNIH NAVIGATORJEV je za nami. Hvala vam
za prijetno druženje. Tudi tokrat smo pozornost usmerili v 'navigiranje' procesa
inoviranja skozi mreženje 4 izbranih tehnik.
Zgodba je izpostavila nezadovoljstvo strank, ki imajo zaradi iztekanja pitne
vode visok mesečni račun. Bolj kot iskanje izvirnih rešitev nas je zanimalo, ali
lahko pridemo do rešitve na drugačen, inovativen način. Ali nam je uspelo?
Pogled od zunaj je razkril nekaj zanimivih ugotovitev. Tehnike inoviranja so
podale 6 idej, 4 smeri razmišljanja, 15 predlogov in 3 rešitve. Tehnične rešitve
smo postavili v ospredje. V končno rešitev smo vključili tudi aktivnosti za
krepitev vrednot in dvig zavedanja o skrbni rabi vode. Vas zanima, kaj smo
ustvarili?

V nadaljevanju navajava nekaj pomembnih zaključkov predstavljenih tehnik:
1. INSPIRACIJA - Somantično prebujanje:
Sprostitev in usmerjena pozornost sta ključni za začetek inoviranja.
2. IDEJA - Ustvarjanje idej po de Bonu:
Ideje zlagamo kot kocke. Večkrat jih razstavimo in sestavimo drugače.
3. INVENCIJA - Zmajevo sanjanje:
Inoviranje vključuje tako sanjanje, načrtovanje in izvajanje kot tudi praznovanje.
4. INOVACIJA - Sistemska postavitev:
Preverjanje rešitev na globlji ravni presega hierarhijo, relacije in organizacijo.
5. OHRANITEV – Merjenje ciljev:
Kazalniki služijo kot motivacija za vpeljavo spremembe.

Tudi na tokratnem srečanju je bil v naši družbi zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej z
Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. V nadaljevanju navajava
nekaj njegovih izvirnih misli in modrosti:


Od tistih, ki se z menoj strinjajo, se nič ne naučim.



Tisti, ki imajo občutek, da se morajo strinjati, se ne dajo aktivirati.



Problemov nikoli na zmanjka. Spreminja se le njihov tip.



»Srečanje je bilo prijetno in koristno.«

Pred nami je že tretje srečanje, ki bo 26. maja. Zgodbe tokrat ne bomo
določili. Udeleženci bodo lahko na dogodku izbrali eno od treh zgodb, ki jo
želijo skupaj reševati. Pozornost bomo usmerili v učinkovito ustvarjanje
vednosti za stranke. Zanimivo bo. Pridružite se nam!
Veseliva se srečanja z vami,
Vesna in Alja
SrCi Inštitut Maribor

Utrinki z drugega srečanja dne 19. maja v Ljubljani:
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