MODEL RAZVOJNEGA SOŽITJA

Model trajnostnega sobivanja
TRAJNOST
INOVATIVNOST
INVENTIVNOST
USTVARJALNOST

ČLOVEK
TIM

ORGANIZACIJA
DRUŽBA
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PLANET

PROSTOR
IN ČAS

Nivoji evolucijske spirale BITI

PLANETARNA
ZAVEST
DRUŽBENA
ZAVEST
CELOSTNO DOŽIVLJANJE VSEGA In ZDAJ
zadnjih 30 let

ORGANIZACIJSKA
ZAVEST

ODGOVORNOST Do ŽIVLJENJA
zadnjih 50 let

KOLEKTIVNA
ZAVEST

MIR V MENI
zadnjih 150 let
ZMAGA šteje
zadnjih 300 let

INDIVIDUALNA
ZAVEST

Življenje ima smisel
zadnjih 5.000 let
SEM kar SEM
zadnjih 10.000 let
VESEL DUH IN TOPLO OGNJIŠČE
zadnjih 50.000 let
PREŽIVETJE
zadnjih 100.000 let

Točke prelive za novo eko civilizacijo na
osnovi iteligence odnosov in notranjih
moči
Točke preliva
Načini organiziranja:
procesi, strukture, pristopi;
individualni, kolektivni; z drugimi
bitji

Načini učenja:
Od nas samih, medsebojno
učenje/prenos znanj; od živali in
rastlin, od planeta Zamlja,od
vesolja, od trenutka

Načini sobivanja:
Obnašanje, odnosi, odzivi, drže,
aktiviranja

Sistemska
zavest

Načini razumevanja:
Raziskovalni pristopi, odkritja,
razvoj, inoviranje

Načini vrednotenja:
Morala, etika, rituali, običaji

3

Načini delovanja: *
Pristopi, orodja, storitve,
rešitve, produkti

Drugi načini….

Poslovna evolucija
Faze evolucijskega razvoja sistema
Delavnost

Znanje

Ustvarjalnost

Nezavedno

Delovno
okolje

Učeče
okolje

Misleče
okolje

Ozaveščeno
okolje

Produktivnost

Kakovost

Inovativnost

Intuicija

*intelektualna lastnina Vibacom d.o.o.
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Delavna sila

Kadrovski viri

Človeški kapital

Ljudje

Fizična moč

Znanje

Ustvarjalnost

Modrost/nezavedn
o

Kako do primernega okolja
RAVEN POSAMEZNIKA
TOČKE
Odprtost
4 Najpomembnejši elementi:
Strokovnost
4 več kot 10 točk
Sodelovanje
7 Pomembni elementi: 7 do 9
RAVEN TIMA
točk
Sprošeno vzdušje
4 Potencialno pomembni
Timsko delo
11 elementi: 4 do 6 točk
Kolegialnost
8
Zaupanje sodelavcev, nadrejenih
12• 3 različne ravni: raven
Svoboda (izražanja, delovanja, svoboda misli)
6 posameznika, raven tima,
RAVEN ORGANIZACIJE
raven organizacije
Komunikacija, informacije
12
Izmenjava znanja + profesionalni odnos; strokovnost
4
Vzpodbujanje; motivacija; stimulativno okolje
4• Identificiranih je bilo 80
Osebni razvoj; možnost samouresničevanja
4 pomembnih elementov (35
Merljivi jasni cilji, rezultati, usmerjenost k ciljem
9 % jih spada v raven
Poslovni skelet (jasna strategija, vizija, poslanstvo)
7 posameznika, 15 % v
Stranke (stalne, lojalne, zadovoljne)
4 raven tima in 50 % na
Čas, prostor za razmišljanje, čas za uvedbo
5 raven organizacije).
Socialna varnost; finančna varnost, redna plača
7
Tehnična podpora
4
*Analiza narejena med 15 slovenskimi podjetji (8 podjetij iz proizvodne dejavnosti
in 7 iz storitvene dejavnosti)

Soodvisnot posameznika/ce in struktur
družba/lokacija
organizacija
team
Posameznik/ca

Integriteta in etika –
vzajemni vpliv med
posameznikom in
strukturo
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Človeški kapital

6 človekovih dimenzij

Fizični

Socialni

Intelektualni

ČLOVEŠKI
KAPITL
posameznika

Duhovni

+

STRUKTURNi
KAPITAl

Energijski
kapital

Emocionalni
*intelektualna lastnina Vibacom d.o.o.
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4 načini vedenja

Prezentacijski
Nivo
(ples, glasba)
Izkustveni
Nivo
(doživljanje)

4 načini
vedenja

Vir:13
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Predlagateljski
Nivo
(model)

Praktični
Nivo
(posledice)

Matrika točk preliva in poteb v
procesu izobraževanja
Točke
preliva/potrebe

učenje

delovanje

obstoj

razumevanje

vrednotenje

Tehnike
lateralnega/holistične
ga učenja

x

x

x

x

x

x

Dinamično/aktivno
Pridobivanje
informacij

x

x

x

x

x

x

Modeli logičnega
razmišljanja

x

x

x

x

Povečevanje
ustvarjalnih zmožnosti

x

x

x

Samoorganiziranje

x

x

x

x

x

Oblikovanje
dinamičnih globalnih
mrež

x

x

Večnivojsko/ciljno
komuniciranje

x

x

x

Vključujoč razvoj
socialnega kapitala

x

x

x

x

x

x

Razcvet sposobnosti
vsakega posameznika
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organiziranje

x

x

x

Ključne potrebe in ključni točki
preliva/značilnosti mislečin in
ozaveščenih okolij

Učenje

Prehod iz strogih veritkalnih struktur v
horizontalne/mrežne strukure

x

Prehod iz konkurenčnih modelov v modele
sobivanja

x

Način
delovanja

Način
razumevanja

x

x

x

x

x

Prehod iz zaprtih sistemov v odprte
sisteme soustvarjalna

x

x

x

Prehod iz mednarodnih državnih v
korporativna zavezništva

x

x

x

Prehod iz kontroliranih trgov na nivo
globalne ekonomije

x

x

x

x

x

x

Prehod iz kontrolirane sistemske
informacije, v globalna socialna omrežja
individualnih poročevalcev in virov
informacij
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x

Pridobivanje
informacij

Preglednica 3: Ključne potrebe in
ključni točki preliva/značilnosti
ozaveščenih okolij

,

Učenje

Pridobivanje
informacij

Razumevanje smisla osebnih in skupinskih
dejanj v dobro posameznika in družbe kot
celote
Povečevanje vpliva interesnih skupin, ki se
povezujejo na osnovi poteb in obnašanj
Opolnomočenju potrošnika, ki se prebuja v
zavestnega odločevalca

x
x

Način
razumevanja

x

x

x

x

x

x

x

Prebujanje planetarni zavesti, ki se
vsajemno krepi in gosti z zavestjo
posmeznika/ce
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Način
delovanja

Prebujanje posameznika v osveščeno bitje
v odnosu do sebe in vsega kar je okoli
njega/nje

x

x

Preoblikovanje vrednot v smeri potrebnega
in ne samo željenega

x

x

Spremembe v načinu vodenja (od znotraj
navzven z energijo zgleda in vzpodbude)

x

Spremembe v načinu odločanja, ki
vključuje, učenje, delovanje in intuicijo
(vir:1, 4)

x

Razumevanje razlike med linearnim in
celostnim razvojem projektov (design
thinking)

x

Neprestano izzivanje vsega obstoječega in
iskanju odgovrov preko robu znanega

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

