PODNIKOVÁ KOCKA
Nová malá podniková revolúcia!
Práca je potrebnou a dôležitou časťou našich životov. Môže sa stať
cestou pre každého pracovníka, aby naplnil svoj potenciál kreativity
a inteligencie, upevnením dôstojnosti každého človeka. Práca sa tiež
môže stať miestom zotročenia a driny, kde čas utečie bez zmyslu alebo
účelu. To, ktorým smerom sa práca uberá, vo veľkej miere závisí od
pracovného prostredia, a postoja vlastníkov a manažérov podniku a
ich zamestnancov. Ekonomické problémy v dnešnom svete spôsobujú,
že sa kladie prehnaný dôraz na firemné výnosy, rast a čistý zisk pred
ľudskou osobou. K celkovému výsledku môžeme prirátať stres, pokles
zamestnaneckej morálky a duševnej pohody a úpadok pracovnej
komunity.
Akú teda máme nádej zmeniť tento stav, ak sme iba jediným človekom
pracujúcim v malom alebo veľkom podniku? Alebo ak riadime iba malú
skupinu, ktorá má menej ako 100 zamestnancov? Odpoveď je jasná –
máme malú šancu, ak konáme sami. Ale ak začneme myslieť a konať
s podobne mysliacimi ľuďmi z iných podnikov, vplyv našich nápadov
a skutkov môže viesť k merateľnej zmene, siahajúcej ďaleko za našu
vlastnú predstavu.

Malá podniková ekonomika – je ekonomikou!
Kým sa globálny trh často zameriava na trendy spoločenskej
zodpovednosti medzi veľkými nadnárodnými korporáciami, malé
spolupracujúce podniky majú značný vplyv na posun spoločnosti smerom
k spravodlivejšej a bratskejšej ekonomike.
Berúc do úvahy, že viac ako 98% všetkých podnikov zamestnáva menej
ako 100 ľudí a 1 z 3 zamestnancov je zamestnaný v podniku s menej
ako 100 zamestnancami, sektor malých podnikov sa dotýka mnohých
životov. Navyše 1 zo 4 dolárov výnosov je generovaný v podnikoch s
menej ako 100 zamestnancami. Napriek týmto štatistikám sa zatiaľ
venovala malá pozornosť vplyvu kultúry malých podnikov na pracovné
prostredie a ekonomiku – až doteraz!

Zrod novej podnikovej stratégie
Pridajte sa k myšlienke Podnikovej kocky (The Company Cube®)!

Približne pred dvadsiatimi rokmi, v roku 1991, vytvorila skupinka sociálne
mysliacich malých podnikov celosvetovú sieť spolupráce. Nechceli
zmeniť len vlastné pracovné prostredie, ale tiež prostredie ekonomiky a
obchodu okolo nich. Verili, že aj malé zmeny v spôsobe vedenia biznisu
môžu mať dramatický vplyv na ekonomiku vo veľkom. A pochopili, že
každý môže prispieť k pozitívnemu pracovnému prostrediu používaním
princípov:
• Buduj vzťahy každý deň!
• Zdieľaj skúsenosti, čas, seba!
• Najprv pomôž iným!
• Podporuj činmi, nielen slovami!
• Oceň každú osobu, každý nápad!
• Konkurenti môžu byť tiež priateľmi!
Postoje a životný štýl „malých podnikov“, ktorý zahŕňa tieto jednoduché
ústredné body svojich každodenných skúseností, sa stali základom
Podnikovej kocky (The Company Cube®), ktorá je praktickým spôsobom,
ako si spomenúť, že tieto hodnoty sú potrebné v každodennom živote. S
obnoveným zameraním sa na ľudskú osobu myšlienka Podnikovej kocky
(The Company Cube®) mení status quo a ponúka novú cestu, hlavne pre
malé podniky, mať pozitívny výsledok. Po mnohých rokoch skúseností
pri jej implementácii môžeme skonštatovať, že využitie Podnikovej
kocky (The Company Cube®) je možné nielen v malých podnikoch, ale
kdekoľvek na vytvorenie novej kultúry.

Potenciál na pracovisku
Implementácia Podnikovej kocky (The Company Cube®), samozrejme,
neprebieha vo vákuu. Musíme si byť vedomí našej sociálnosti – úzkeho
prepojenia ľudských vzťahov na budovanie pracoviska, kde každý
človek uznáva, že má svoj diel zodpovednosti na vytváraní pracovného
prostredia založeného na vzájomnom rešpekte a záujme o iných. To, že
spoznáme našu schopnosť transformovať svet okolo nás prostredníctvom
podnikania, nám otvára nové možnosti. Tieto môžu zahŕňať vytváranie
nových pracovných miest, obzvlášť pre tých, ktorí trpia chudobou a sú
nezamestnaní, alebo príležitosti vytvárať cez podnikateľské aktivity
nielen finančnú, ale aj sociálnu a environmentálnu hodnotu. Týmto
spôsobom sa práca stáva cestou k ekonomike, v ktorej má každý človek
svoju dôstojnosť , a spoločnosť tak rastie vďaka spolupráci a bratstvu.
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PODNIKOVÁ KOCKA
Nová malá podniková revolúcia!
Firemná kocka je nová stratégia spolupráce vytvorená pre úspešnosť
malých podnikov. Jej cieľom je transformácia pracovného prostredia a
snaha premieňať spoločnosť prostredníctvom dennodenného ľudsky
orientovaného rozhodovania a konania. Ako to funguje? Zober firemnú
kocku, hoď ňou, prečítaj, rozširuj a ži jej posolstvo.

Buduj vzťahy každý deň!

Nájdi si v zhone každého pracovného dňa čas
na spoznávanie kolegov, klientov, dodávateľov
služieb a miestnu komunitu. Rast v poznaní a
vzájomné porozumenie nám pomáhajú prelomiť
bariéry, ktoré nám bránia vytvoriť pracovisko
zdieľanej zodpovednosti. S osobnými vzťahmi
prichádza motivácia dať “niečo navyše” zo
seba samého a skutočný záujem navzájom si
pomáhať.

Zdieľaj skúsenosti, čas, seba!

Nájdi si v priebehu pracovného dňa chvíľu
na “dávanie a prijímanie” času a skúseností.
Pozorne počúvaj, a potom sa podeľ o niečo, čím
môžeš pomôcť druhým. Prispej nápadom alebo
súvisiacimi skúsenosťami. Ak potreby iných
dokážeme vnímať ako naše vlastné potreby,
zľahčujeme si tak navzájom naše bremená a
vytvárame pracovisko poháňané kultúrou služby
a dávania.

Najprv pomôž iným!

Ak vidíme niekoho dočasne bojovať s termínmi,
úlohami alebo problémovými okolnosťami,
pomôžme mu bez ohľadu na cenu vynaloženého
úsilia.
Niekedy pomoc ponúknutá v pravý čas môže
spôsobiť veľký rozdiel v produktivite spoločnosti.
A kto vie, môže sa to stať nákazlivým a nakoniec
možno my sami budeme profitovať z pomoci
okolia. Takto to funguje v pracovnom prostredí,
kde si ľudia neevidujú navzájom svoje skóre.

Podporuj činmi, nielen slovami!
Nič „nekričí“ hlasnejšie, ako keď niekto v kritickej
chvíli podáva svoju pomocnú ruku.
Zastaviť sa niečo zaniesť, otvoriť dvere, odpísať na
e-mail, doporučiť novú stratégiu alebo zostať do
konca a upratať pracovný priestor – všetko sú to
maličkosti, ktoré na pracovisko prinášajú harmóniu
a efektivitu. Každá práca je prácou každého! Na
to, ako môžem byť užitočný, nestačí len „myslieť“,
urobte ten krok a pozrite na nádherné veci, ktoré
sa môžu diať!

Oceň každú osobu, každý nápad!
Prostredníctvom práce prichádzame do
úzkeho kontaktu s rozličnými ľuďmi – od
spolupracovníkov po zákazníkov, predajcov,
doručovateľov až po pomocný personál.
Nezáleží na tom, kto akú pozíciu zastáva, či
vnútri alebo mimo podniku, každý je dôležitý
pre jej úspech.
Rešpekt a porozumenie nech je možné vycítiť z
každého momentu našej komunikácie, osobnej,
telefonickej alebo e-mailovej. Uistite sa, že
každý človek, s ktorým sa dnes stretnete, vie, že
je dôležitý a prispieva k úspechu spoločnosti.

Konkurenti môžu byť tiež priateľmi!
Náš pracovný život je naplnený mnohými výzvami
– termíny, produkty, servisné chyby, rozpočty, a
niekedy aj samotní ľudia.
Rozhodnite sa, že všetky veci a okolnosti, ktoré sa
spočiatku zdajú byť prekážkami, ktoré nám bránia
v úspechu, budete vnímať ako odrazové mostíky
pre vlastné zlepšenie. Aj konkurenti - ktorí sú
pre nás najčastejšou výzvou k zlepšeniu služieb
a produktov, ktoré poskytujeme - sa môžu stať
našimi kolegami a priateľmi.
Viac informácií nájdete na:
www.TheCompanyCube.org

PROCES

INŠPIRÁCIA
Podniková kocka (The Company Cube®) je výrazom kolektívneho
podnikateľského životného štýlu, ktorý si osvojilo vyše 800 malých
podnikov po celom svete s účasťou na Projekte ekonomiky spoločenstva
v slobode (www.edc-online.org a www.ekonomika-spolocenstva.sk/).
Napriek tomu, že vzniklo ako hnutie obyčajných ľudí v malých podnikoch,
ich zdieľané skúsenosti sa postarali o zmenu v pracovnej kultúre v
mnohých iných malých aj veľkých podnikoch na celom svete. Tie v
súčasnosti zahŕňajú:
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Účasť vo vyše 900 podnikoch vo viac ako 50 krajinách sveta.
Takmer 12 000 zamestnancov si hádže kocku každý deň.
Globálne zdieľanie skúseností z hádzania kocky prispieva k
obnove pracovného prostredia.

Staň sa súčasťou novej malej podnikovej revolúcie a buď súčasťou
niečoho veľkého! Použi už dnes Podnikovú kocku (The Company
Cube®)!

SKÚSENOSTI s PODNIKOVOU KOCKOU
v PRAXI
BUDUJ vzťahy každý deň!
„Keď som dnes prišiel do práce, pani z vedľajšieho domu zametala
svoje schody. Povedal som jej, že máme šťastie, že obchod je na
takom prívetivom mieste.“ (Argentína)
OCEŇ každú osobu, každý nápad!
„Dnes som si pozorne vypočul návrh sekretárky na nové
formátovanie reportov. A naozaj to bolo lepšie! Každému sa nový
vzhľad reportu páčil.“ (Taliansko)
PODPORUJ činmi, nielen slovami!
„Keď som odchádzal z práce, videl som, že nakladajú kamión pre
klienta. Neprešiel som okolo nich naprázdno, ale naložil som jednu
krabicu aj ja.“ (Portugalsko)
NAJPRV pomôž iným!
„Naša kuchynka v podniku potrebovala upratať. Tak som dnes cez
obed umyla riady a vyniesla smeti. Všetci sa z toho tešili.“ (Brazília)
ZDIEĽAJ skúsenosti, čas, seba!
„Počúval som nášho IT-čkára, ktorý opravoval môj počítač a zistil
som, že jeho syn bol včera operovaný. Keď odchádzal, povedal som
mu, že budem na jeho syna myslieť a modliť sa zaňho.“ (Filipíny)
KONKURENTI môžu byť tiež priateľmi!
„Keď som zistil, že moja konkurentka vyhrala jeden projekt, o
ktorý sme sa obaja uchádzali, zavolal som jej a pogratuloval.
Bola prekvapená, že som sa jej ozval. Počas nášho rozhovoru sa
so mnou podelila o jej prístup a to mi dalo impulz pre náš nový
projekt.“ (USA)
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„Budovanie spravodlivejšej a bratskejšej svetovej
ekonomiky ... konkrétna skúsenosť v konkrétnom čase!“

„Snívam o spoločnom stretnutí,
o vzájomnom porozumení medzi
rôznymi kultúrami sveta,
ktoré by prinieslo novú svetovú kultúru
zameranú predovšetkým na hodnoty,
ktoré sú pravdivé, žijúce v ľuďoch a v národoch.
Mojim snom je,
aby boli tieto hodnoty prijaté ako všeobecná múdrosť.“
				
- Chiara Lubichová
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