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ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Настоящата разработка, която съставлява част от предвидените по проект FIERE резултати в
рамките на Работен пакет 3: „Иновативна програма за обучение по предприемачески
умения”, е изготвенa в съответствие с общите насоки, приложими за всички обучителни
модули, разработени по проекта.
Разработката няма за задача да предложи изчерпателен преглед на научната литература в
сферата на креативността и иновациите. Нейното предназначение е по-скоро да играе
ролята на отправна точка за провеждането на дискусии по време на пилотните обучителни
семинари, които ще бъдат организирани в различните партньорски региони по проект FIERE
от включените в проекта държави – Италия, Гърция, България, Ирландия, Исландия и
Португалия.
При разработването на настоящия Модул 1: „Креативност и иновации“ са използвани редица
литературни източници. Бихме желали също да отбележим предоставените материали,
както и коментарите от страна на партньорите и дискусиите, проведени по време на
партньорските срещи по проекта.

Проф. Джоузеф Хасид
Олуеб (Гърция)

Август 2015
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Проект FIERE (Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони) има
за цел да осигури подкрепа за развитието на местните общности и регионалните икономики,
фокусирайки се върху развитието на умения сред служителите в организациите на
регионално и местно равнище, които да им позволят да бъдат по-предприемчиви и
иновативни при изпълнение на служебните си задължения. Парадигмата за иновативното
предприемачество идентифицира необходимостта от провеждането на обучения за
развитие на умения по иновации, предприемачество и креативност сред управляващите на
регионално и местно равнище, ръководителите на организации, административните
служители, обществените лидери и деятели, основателите на социални предприятия и
ръководителите на местни организации с идеална цел.
Консорциумът по проект FIERE включва седем партньорски организации: Окръжен съвет
Типърери и Технологичен институт Уотърфорд (Ирландия); Олуеб солюшънс – водеща
компания в сферата на ИКТ (Гърция); Европейски център за изследвания и инициативи –
независима НПО с идеална цел (Италия);

Търговска и стопанска камара на Барселос

(Португалия); Ейнурд – консултантска компания (Исландия); Институт за следдипломна
квалификация при Университета за национално и световно стопанство (България).
Партньорите по проекта са обединени около идеята да разработят и приложат на практика
обучителна програма във всеки от партньорските региони с цел подкрепа на служителите в
местните организации да повишат своя потенциал, възможности и способности да бъдат
предприемчиви и иновативни.

1.1. Предназначение на обучителните модули и съответствие с целите на проект
FIERE и с нуждите на целевите групи
Посредством разработването на обучително съдържание в рамките на Работен пакет (РП)
3 „Иновативна програма за обучение по предприемачески умения”, консорциумът по
проект FIERE се стреми да адресира потребностите на организациите на регионално и
местно равнище, като в същото време отчита въпроси, свързани с реалното провеждане на
обучения за представители на целевата група (като напр. развитие на мрежа от ментори /
фасилитатори, които да подпомагат обучаемите при усвояването на нови умения). Процесът
на разработване на обучителната програма не е ограничен единствено в рамките на РП 3. За
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целта са използвани резултатите от РП 2 „Анализ на нуждите от обучение” и РП 4 „Полезни
практики”, като допълнително ще бъде отчетена обратната информация от РП 5 „Пилотни
обучителни инициативи” за окончателно финализиране на разработеното обучително
съдържание.
Работната програма в рамките на РП 3 надгражда над резултатите от анализа на нуждите от
обучение, които организациите на регионално и местно равнище имат във връзка с достъпа
до иновативно обучение по предприемачество и се базира на примерите за полезни
практики, представени от всеки от партньорите по проекта. Полезните практики целят
подкрепа на обмена на опит във връзка с това, по какъв начин регионалните и местни
организации в партньорските държави успешно прилагат иновативни предприемачески
подходи, които да адресират предизвикателствата, пред които са изправени местните
общности. Фокусът на РП 3 пада върху разработването на структура и съдържание на
иновативен курс по предприемачески умения за възрастни, като в рамките на обучителната
програма по проект FIERE са обособени следните ключови обучителни модули:


Модул №1 „Креативност и иновации”;



Модул

№2

„Аналитично

мислене

и

находчивост

като

начини

за

идентифициране и задоволяване на нуждите на клиентите / гражданите”;


Модул

№3

„Лидерство

и

гъвкавост

за

подкрепа

на

иновациите

и

ориентираните към потребностите услуги в публичния и доброволческия
сектор”.
Съдържанието на обучителните модули е използвано за разработване на обучителни
наръчници за обучители / ментори / наставници и за възрастни обучаеми. Наръчниците
съдържат обучителни материали, които имат за цел да подпомогнат обучаемите да
осмислят основните концепции, свързани с иновативното предприемачество. И още нещо,
което е от съществено значение във връзка с изнасянето на обучителната програма в
регионален контекст – наръчниците са предназначени да оказват подкрепа за прилагане на
практика на придобитите умения от страна на обучаемите.

1.2. Очаквани резултати от обучителната програма
След участието си в провеждането на обучителния курс, разработен по проект FIERE, и поспециално – Обучителен модул 1, обучаемите ще бъдат в състояние да:
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1. Дефинират понятията

креативност и иновации, както и тяхната роля за

организационното развитие.
2. Идентифицират и изследват взаимовръзката между иновативно предприемачество,
от една страна, и креативност – от друга.
3. Обсъждат своите разбирания и идеи относно креативността и иновациите, вкл.
значението и ролята, която тези категории имат за техните организации.
4. Обяснят важността на креативността и иновациите за качеството на услугите,
предлагани от техните организации.
5. Прилагат различни техники за повишаване нивото на креативност и иновации в
организацията.
6. Илюстрират по какъв начин иновативното предприемачество на регионално равнище
може да бъде подпомогнато от организационната креативност.
7. Оценяват различните компоненти на креативността и идентифицират подходите,
свързани с всеки компонент в различни ситуации.
8. Оценяват реалните възможности за креативно поведение на индивидуално равнище
при изпълнение на трудовите си задължения.
9. Преценяват по какъв начин да повишат индивидуалната на работното място.
10. Идентифицират

и

анализират

факторите,

свързани

с

иновациите

и

предприемачеството, които определят успеха на организационно и/или регионално
равнище.
11. Разработват иновативни услуги, които отговарят на нуждите и очакванията на
клиентите и/или гражданите.
12. Планират дейности за развитието на своите организации, както и за подобряване на
социално-икономическото състояние на регионите, където живеят и се трудят.

1.3. Типова структура на обучителните модули
Структурата на обучителните модули, съгласувана с партньорите по проекта, включва
следните раздели:


Теоретични основи на уменията, включени в съответния модул – кратък
преглед на основните концепции за уменията, върху които съответния модул е
фокусиран.
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Значение на идентифицираните умения за организациите на регионално
равнище – обобщение на основните резултати от РП 2 с цел обосновка на избора на
конкретните умения, включени в съответния обучителен модул.



Примери за полезни практики – кратко представяне на две/три полезни практики,
които са най-приложими за съответния модул и уменията, върху които той е
фокусиран.



Заключения и препоръки – идентифициране на ползите за организациите на
регионално и местно равнище от участието им в обучителния курс, организиран по
проект FIERE, и формулиране на препоръки за най-подходящите методи и подходи
за организиране на обученията, които да бъдат използвани впоследствие в РП 5
„Пилотни обучителни инициативи”.
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2. Общият контекст
Социално-икономическата и институционалната среда, в която организациите функционират
днес, се характеризира с непрекъснат стремеж към ефективност и ефикасност (в качествен и
финансов аспект).
Според редица експерти в това направление, през последните десетилетия креативността
(наричана още творчество) и иновациите са се превърнали в „индустриална религия”. За тях
може да се мисли като за фактора „Х” в уравнението за растежа на всеки бизнес или
търговска организация, благодарение на който се постига ръст в производителността, който
не може да бъде обяснен посредством увеличаване на използвания труд и капитал. Наред с
това, с глобализацията на конкуренцията и стремителното технологично развитие, скоростта
на промените, които се наблюдават в редица пазари и организационната среда като цяло, се
е увеличила драстично. Креативността и иновациите често се определят като инструментите,
с помощта на които организациите следва да отговорят на тези промени и да се опитат да се
възползват от разнообразните възможности, които са свързани с или произтичат от тях.
„Бъди иновативен или ще изостанеш от конкуренцията: това е простият императив
за практически всеки бизнес в днешни дни”! По този начин Ленард и Щраус (1997) поставят
въпроса в статия в научното списание „Харвард бизнес ревю”, като преди и след тях, редица
автори споделят подобно мнение (Питърс, 1990 и Бек, 1992).
„Какво се случва, когато вашите конкуренти са точно толкова гъвкави и
компетентни като вас и разходната ефективност вече не е уникално предимство?” е
ключовият въпрос, зададен от гуруто на креативността Едуард Де Боно (1995). Креативността
е от съществено значение за всеки бизнес. Нека да приемем, че креативността представлява
способност за генерирани на нови полезни продукти. Не съществува начин, по който даден
бизнес може да създаде и поддържа конкурентно предимство, без в него да протичат
подобни процеси. Понастоящем практиците и изследователите в сферата на бизнес
развитието се опитват да идентифицират и осмислят факторите, които стимулират или
възпрепятстват креативността.
Един от основните елементи на успеха на отделните организации е тяхната адаптивност,
която се проявява, когато хората са в състояние да предизвикват и приемат промените
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посредством разработване на инициативи, основани на креативността и иновациите. За да
бъде стимулирана креативността, всички организации трябва да осигурят „климат”, който
насърчава и дава възможност на техните служители да мислят творчески. С други думи,
организациите трябва непрекъснато да се стремят да отстраняват пречките, които биха
могли да затруднят креативността и, в същото време, да наблягат на факторите, които я
стимулират.
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3. Какво представлява креативността?
Креативността е изкуството да превръщаш нови и потенциално успешни идеи в реалност. Тя
се изразява в способността да се възприема и интерпретира света по нов начин, да се
разкриват нови зависимости, да се установяват връзки между привидно несвързани явления
и ситуации и да се генерират нови решения.
Креативността включва два тясно свързани процеса: мислене и след това генериране на
резултат. Ако човек има идеи, но не работи за тяхната реализация, той/тя може да бъде
класифициран като човек с богато въображение, но не непременно като „креативен”!
Креативността се изразява в процеса на довеждане на нещо ново на бял свят. Креативността
изисква страст и отдаденост. Това води до идентифицирането на нещо, което до момента е
било скрито и способства за вдъхването на живот в идеите на хората!
Иновациите, от друга страна, се дефинират като разработването и прилагането на нов или
значително усъвършенстван продукт, услуга или процес, който създава стойност за бизнеса,
властите или обществото.
Някои хора погрешно твърдят, че креативността няма нищо общо с иновациите.
Творчеството обаче, е неизменна част от уравнението на иновациите. Няма как да
съществува иновация, без креативност. Ключовият индикатор за успеха, както при
иновациите, така и при креативността, е създаването на стойност.
Да се даде определение на креативността, не е лесна работа, тъй като съществуват много
дефиниции, всяка фокусирана върху конкретни аспекти на едно и също понятие. Например
дефиницията, предложена от Енциклопедия Британика, е следната: „(креативността е) ...
способността да се генерира нещо ново чрез използването на въображението, независимо
дали това се отнася за ново решение на даден проблем, нов метод или устройство, или нов
художествен обект или форма”.
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4. Кратък преглед на научната литература, посветена на
креативността и нейния принос за създаването на стойност
4.1. Някои основни въпроси
Фундаменталните изследвания върху креативността датират от 1960 г. и постепенно учените
започват да оценяват нейния принос за повишаване на ефективността и ефикасността и
начина, по който тя подпомага процеса на преструктуриране на бизнеса, повишава
производителността в организациите и качеството на обслужване на клиентите и създава
конкурентни предимства.
Кук (1998) счита креативността за основен елемент на конкурентоспособността за всяка
организация, независимо от нейния вид. Най-конкурентните и доходоносни нови
продукти/услуги ще бъдат тези, които удовлетворяват нуждите на клиента по-ефективно от
продуктите или услугите на конкурентните организации и затова са предпочитани от повече
потребители (МакАдам и МакКлеланд, 2002). Иновациите и креативността носят ползи за
фирмите отвъд директното нарастване на продажбите или повишаване на ефикасността.
Фирма или организация, която съумее да въведе и поддържа ефективен процес на
креативност и иновации, е вероятно да реализира и социални ползи, които произтичат от
екипната работа и мотивацията на служителите.
За целите на проект FIERE, един от ключовите въпроси, на който трябва да се даде отговор е:
Може ли креативността да се научи? Или, формулирано по друг начин: Можем ли да
обучим хората да станат по-креативни?
Изследване, проведено от Джордж Ланд установява, че креативността е присъщо и
естествено вродено качество на хората и като съзряваме, ние се учим да бъдем
…некреативни! Счита се обаче, че креативността е умение, което може да се развива и
процес, който може да се управлява! В основата на креативността стоят познанията,
усвояването на дадена дисциплина и овладяването на определен начин на мислене. Хората
се учат да бъдат креативни чрез експериментиране, изследване на явления и процеси,
изпитване верността на дадени предположения, използване на въображението си и
синтезиране на акумулираната информация. Да се научим да бъдем креативни е същото
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като да усвоим даден спорт. Това изисква практика, за да се стимулират правилните
мускули, и благоприятна среда, в която подобно умение може да се развива.
Различни изследователи са правили опити да изолират т. нар. ДНК на иноваторите, или кое
е онова нещо, което предопределя способността на човека да генерира иновативни идеи и
което не е просто функция на съзнанието, а следствие от множество ключови форми на
поведение, които оптимизират човешкия мозък за нови открития. Пет такива поведенчески
форми са изведени за анализ и осмисляне:
1.

Асоцииране: установяване на връзки между въпроси, проблеми или идеи от привидно
несвързани области.

2.

Изразяване на съмнение: поставяне на въпроси, които поставят под съмнение
общоприетата мъдрост.

3.

Наблюдение: изследване поведението на клиенти, доставчици и конкуренти, с цел
установяване на нови начини за правене на нещата.

4.

Работа в мрежа: срещане на хора с различни идеи и гледни точки.

5.

Експериментиране: формиране на интерактивен опит и провокиране на нестандартни
реакции, с цел достигане до нови прозрения.

Друг също толкова важен въпрос е: Кои са съставните части на креативността? Редица
изследвания идентифицират определени общи фактори като част от средата, като те
подпомагат креативното поведение на индивидуално равнище и включват:


Затвърждаване (различни хора предлагат сходни идеи);



Цели и стремежи;



Продължени усилия (генериране на идеи въз основа на хрумванията на други хора);



Свобода и автономност;



Чувство за сигурност.

Автори на Харвард бизнес ревю (2002) интервюират 16 иновативни лидери от различни
икономически сектори и части на света и им задават въпроса кое е нещото, което е
вдъхновило иновативността в техните организации в най-голяма степен. Долната диаграма
илюстрира техните отговори и предоставя някои полезни идеи за размисъл:
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Експериментирайте като
луди

Идеи за
вдъхновяване на
иновативност

Питайте

Борете се с
негативизма

Обобщен отговор на въпроса, поставен по-рано, е предоставен на долната графика. Трите
съставни части на креативността („експертиза”, „творческо мислене” и „мотивация”) могат
да бъдат интерпретирани и анализирани по всевъзможни начини. Това, което е важно да се
отбележи обаче е, че креативността по същество се заражда в общата пресечна зона на тези
три компонента. С други думи, за да се появи и развива креативността, е необходимо
всичките три съставни части да са налице, да функционират и да си взаимодействат!
Обикновено се счита, че креативността, независимо от вида на съответната организация, е
(както беше споменато) умение, което може да бъде развито и процес, който може да
бъде управляван. Както беше изтъкнато, в основата на креативността стои придобиването
на определени познания, усвояването на дадена дисциплина и овладяването на определен
начин на мислене. Хората се учат да бъдат креативни чрез експериментиране, изследване
на явления и процеси, изпитване верността на дадени предположения, използване на
въображението си и синтезиране на акумулираната информация.
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3-ТЕ КОМПОНЕНТА НА КРЕАТИВНОСТТА

ЕКСПЕРТИЗА
Познания:
Технически,
процедурни,
интелектуални

ТВОРЧЕСКО

КРЕАТИВНОСТ

МОТИВАЦИЯ

МИСЛЕНЕ

Вътрешна

Умения:

(породена от

Степен на

работата и средата)

гъвкавост и

Външна

използване на

(породена от

въображението

стимулите)

Източник: Т.М. Амабиле
Харвард бизнес ревю, окт. 98

Следващият ключов въпрос, на който също трябва да бъде намерен отговор, е: Ако
креативността може да се преподава, как на практика да става това?
През 1956 г. Робърт Р. Мобли защитава тезата, че „ефективната обучителна програма по
креативност трябва да бъде изградена на базата на шест основни принципа”:
Първо: Традиционните методи на преподаване като четене, лекции, тестове и
запаметяване са напълно безполезни! Най-често образованието се фокусира върху
предоставянето на отговори, използвайки последователен поетапен подход. Според
Мобли, ключът към стимулиране на креативността, е задаването на въпроси по радикален
и непоследователен начин.
Второ: Развиването на креативността е процес, по-скоро свързан с изкореняването на
стари навици, отколкото с усвояването на нови умения. Целта на обучителна програма по
креативност не трябва да бъде формулиране на нови знания и нагласи, а преобръщане на
вече съществуващите такива. Обучаемите трябва да бъдат извадени от своята зона на
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комфорт, ако се налага, и с използването на екстремни средства. Подобен подход носи
своите рискове, особено за индивиди със силно его, но именно това може да задвижи
процеси, които да генерират повече креативност у обучаемите.
Трето: Ние не трябва да се учим да бъдем креативни. Вместо това е необходимо да се
превърнем в креативни личности. За пример се дават новите попълнения сред морските
пехотинци, които не могат да станат морски пехотинци просто като се запознаят със
съответните наръчници, които са на тяхно разположение. Необходимо е да изпитат тежките
условия на подготвителните лагери. Както гъсеницата става пеперуда, така те се превръщат в
пехотинци.
Четвърто: Най-бързият начин да станеш креативен, е да се смесиш и общуваш с креативни
хора. Независимо от факта, че някои програми за обучение могат да започнат в
несистематична и неструктурирана среда, повечето от ползите идват от взаимодействието
между обучаемите, което се осъществява по неформални начини чрез общуване лице в
лице.
Пето: Творчеството е тясно свързано със себепознанието. Невъзможно е да преодолеем
стереотипите и предразсъдъците, ако не знаем за тяхното съществуване в нашето собствено
съзнание.
Шесто и може би най-важно: На участниците в обучителната програма трябва да бъде
позволено да грешат. Всяка велика идея се заражда от разглеждане и обсъждане на голям
брой „лоши” идеи. Основаната причина повечето хора да не могат да разкрият своя
творчески потенциал е, че се страхуват да не изглеждат като глупаци в очите на другите.
Принципът, който трябва да се следва тук е, че „няма лоши или погрешни хрумвания –
всички те могат да се използват като „тухлички” за конструирането на велики идеи.”

4.2. Организационна креативност
Организационната креативност не е прост сбор от креативността на всеки от членовете на
организацията. Тя е по-скоро функция на креативността на отделните индивиди като
членове на даден колектив, който функционира в организационна среда, която съответства
на тяхната колективна стратегия и цели (Удман, Сойър и Грифин, 1993). Организационната
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креативност се дефинира като: „създаването на ценен и полезен нов продукт, услуга,
идея, процедура или процес от индивиди, които работят заедно в сложна социална
система” или може да бъде разбирана като: „Създаването на ценен и полезен нов
продукт, услуга, идея, процедура или процес от индивиди, които работят в сложна
социална организация” (Мъмфолд, 2011).

4.2.1. Структура и системи в рамките на креативната организация
За да стимулира структурата на дадена организация груповата креативност, Амабиле (1998)
препоръчва на хората да се дава да работят по подходящи за тях задачи и проекти, като им
се предоставя свобода в рамките на работния процес. Наред с това, следва да се има
предвид, че обикновено ръководителите или организациите потискат креативността като
сформират хомогенни екипи. Това може да е ефикасно и полезно за постигането на висок
морал, но „всички сядат на масата със сходни нагласи и най-вероятно за тях е да си тръгнат с
непроменени такива”! От друга страна, една група от взаимно-подкрепящи се индивиди с
различни гледни точки и професионален опит е далеч по-подходящата за сформирането на
екип, който се стреми да генерира креативни идеи. Разбира се, разнообразието в състава на
даден екип не е достатъчно! Необходимо е членовете на екипа да притежават поне още три
общи качества: (а) те трябва да споделят въодушевлението относно общата им цел, (б)
трябва да имат желанието да си помагат взаимно през трудни периоди и при решаването на
тежки проблеми и (в) всеки трябва да признава уникалността на познанието и вижданията,
която останалите членове на екипа привнася в групата.
Служителите ще бъдат най-креативни, когато организационната структура и системи им
помагат да се чувстват мотивирани, основно от интереса, удовлетворението и
предизвикателствата на самата работа. Подобен тип вътрешна организационна структура, в
случаите когато е установена по подходящ начин и функционира ефективно и ефикасно,
може да бъде от голяма полза за повишаването на креативността. Обучението е особено
важно за сформирането на работни екипи, в които хората, независимо от факта, че са с
различни гледни точки и професионален опит, взаимно ще се насърчават да бъдат
креативни и ще се учат един от друг. Работата по различни проекти също може да бъде
много полезна в тази насока. За да бъде стимулирана тяхната креативност, хората се
нуждаят от работа, която да считат за достатъчно предизвикателна – да не бъде извън
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техните възможности и умения, така че да не са способни да направят нищо, но
същевременно да представлява нещо, което ще ги накара да работят на върха на
възможностите си, позволявайки им да се развиват в професионален и личностен план.
Подобно ниво на предизвикателство е много важно за вътрешната мотивация!
И накрая, общата атмосфера в организацията следва да бъде отворена за креативност, от
най-високото, до най-ниското йерархическо равнище. Атмосферата на сътрудничество,
където хората постоянно споделят идеи и по-скоро си помагат в работата, отколкото да се
съревновават, е от съществено значение за креативността. Системата от възнаграждения,
независимо от своя характер, следва да отчита креативната работа. Признаването на
важността на креативността по този начин изпраща на хората недвусмислено послание и им
помага да запазят страстта в работата си, независимо каква е тя!

4.2.2. Ресурси и умения
Ресурсите и уменията са основните средства, с които организацията разполага, за да
функционира правилно и да изпълнява своите бизнес дейности. Ресурсите и уменията
включват, напр.: персонала, капитала, машините, оборудването и материалите, които са на
разположение на организацията и които тя може да използва за дейността си. Ресурсите и
технологията могат да оказват влияние върху чувствата и нагласите на хората в
организациите, като стимулират или възпрепятстват креативното поведение (Исаксен и др.,
2000). Липсата на основни ресурси често може попречи на креативното поведение и да
ограничи инициативността. Достъпът до и ефикасното използване на ресурсите може да
бъде основен двигател на креативността и промяната.
Амабиле (1998) застъпва мнението, че времето и парите също играят ролята на важни
ресурси, които могат да ограничат или подпомогнат организационната креативност. Поради
тази причина, ръководителите трябва да управляват тези ресурси много внимателно.
Препоръчително е, когато мениджърите са натоварени със задачата да определят
финансирането, кадровия състав и останалите ресурси, от които даден екип се нуждае, за да
реализира даден проект, те да са наясно къде е т.нар. „праг на достатъчност”. Последният
представлява повратната точка, отвъд която креативността не се повишава, когато се
добавят нови ресурси, но се ограничава при използването на по-малко такива.
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За работата на дадена организация, е необходимо хората да притежават подходящата
комбинация от знания, умения и способности, за да изпълняват своите задължения
ефективно и ефикасно. Самото естество на работата определя до голяма степен избора на
това, кой с какви задачи да бъде ангажиран в рамките на работния процес. Изискванията на
самия работен процес оказват влияние върху поведението, което организацията изисква от
своите служители, за да реализира своите цели, като, наред с това, въздейства върху
„вътрешната среда и климат”. Индивидуалните умения и възможности са способностите и
знанията, които отделните индивиди притежават в самата организация. Те определят
равнището на таланта, с който организацията разполага, за да задоволи своите нужди от
персонал. Ако работната среда изобилства от висококвалифицирани хора, достатъчно
талантливи, за да допринесат за постигане на организационните цели, това ще повлияе
положително върху организационния климат. Ако креативността се свързва с генерирането
на идеи, докато организационната креативност предполага както създаването на нови идеи,
така и тяхното реализиране, то креативните хора се превръщат в основен елемент от
процеса на организационна креативност и, в крайна сметка, това може да предопредели
шансовете за успех на редица други организационни дейности!
Представеният кратък преглед на огромната научна литература в сферата на креативността
има за цел да идентифицира някои общи модели и теми по отношение на факторите, които
могат да повишат организационната креативност и да дадат отговори на ключови въпроси,
свързани с „обучението по креативност”. Въпреки че направления като организационен
климат, организационна култура, организационна структура и системи, лидерство и ресурси
и умения могат да бъдат изследвани в много по-голяма дълбочина, е важно да се отбележи,
че те в известна степен се припокриват и границите между тях не винаги са ясно очертани.
Всъщност, съвкупността от тези направления, отколкото всяко от тях поотделно, повишават
организационната креативност! Само по себе си, всяко направление не е в състояние да
подпомогне креативността. Организациите са сложни социални, политически и технически
системи, за които са неприложими опростени формули за повишаване на тяхната
креативност.
Организационната креативност е свързана с постигането и запазването на крехък баланс
между комплексност, компромиси и избори. „Креативната организация” следва да бъде
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гъвкава, опитвайки се да контролира овладяването на този баланс, но в същото време,
трябва да има желанието и възможностите да осигурява на своите служители свободата да
търсят „новото” посредством учене и експериментиране. Има факти в потвърждение на
виждането, че за развитието на креативността, организационната среда (вкл. култура,
климат и физическа среда) е от съществено значение. Съществува система от схващания за
креативността, според които повечето, ако не всички, креативни резултати са генерирани в
организационна среда, където креативността, като „културна ценност”, се насърчава и
възнаграждава.

ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ № 1
Креативност и иновации

16

FIERE ▪ Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони

5. Приложимост на концепцията за креативност в публичната
администрация
Маршал Димок (1986, с.3), добре познат автор с сферата на креативността и
организационното управление, защитава тезата, че „Креативността е един от основните
белези на лидерството и играе важна роля за науката и изкуството на публичната
администрация”, както и че „Креативността е може би най-важното понятие в
публичната администрация”.
Едно от най-големите предизвикателства, пред които публичните и частните организации са
изправени понастоящем и ще продължат да срещат и за в бъдеще, е ускореният темп на
развитие

и

повишаващата

се

комплексност

на

регионалните,

националните

и

международните общества и икономики, които функционират като взаимносвързани
системи. За да се справи с тези предизвикателства, единствената и най-важна
характеристика и умение на лидерите ще бъде креативността. Самата идея за креативността
предполага потенциал за иновации и оригиналност, т.е. „… способността да виждаме
старите проблеми по нов начин и да намираме нови начини на мислене, анализ и
действие”.
Креативността е основополагаща за организационния успех, защото тя помага на хората и
организациите да реагират адекватно на новите предизвикателства и възможности за
промяна. По какъв начин можем да подпомогнем развитието на креативността в нас самите
и околните? Как можем да управляваме хората в публичните организации по начин, който
повишава и насърчава тяхната креативност, като използваните за целта методи и средства да
са в унисон с обществените ценности и отговорности?

5.1. Защо е необходима креативността в публичните организации?
Важно е също да се поставят и някои фундаментални въпроси, като:
(а) Какви са последиците от креативността за публичните организации?
(б) Защо служителите в публичната администрация трябва да се стремят да бъдат креативни
и да насърчават креативността сред своите колеги?
(в) По какъв начин хората реагират на възможностите да бъдат креативни в работата си?
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Отговорите на тези въпроси могат да осигурят прозрения относно същността на
креативността и нейното значение за публичната администрация.
За да бъдат ефективни, публичните организации трябва да реагират по креативен начин за
разрешаването на все по-сложните социални проблеми и нужди на гражданите.
Организациите и индивидите, които са заети в тях, следва да са иновативни и отворени към
промените, т.к. обществените нужди постоянно се променят. Посрещането на тези
предизвикателства изисква пълното ангажиране на всички разполагаеми човешки и
умствени ресурси. Сред най-важните такива ресурси е креативността – способността да
виждаме старите проблеми по нов начин, да променяме своите възгледи и да създаваме
нови и полезни подходи за повишаване ефективността на работата на организациите с цел
удовлетворяване

на

нуждите

на

гражданите

–

както

съществуващите,

така

и

нововъзникващите такива. Ако това не може да бъде постигнато, то представлява загуба за
индивидите и организациите и е в разрез с ценностите на публичните услуги. Поради тази
причина, всички ние сме длъжни да използваме своето въображение и експертиза в процеса
на работа, за да допринесем за постигане на обществените цели. Креативността е пряко и
положително свързана с организационната ефективност и с подобренията в качеството и
производителността. Тя спомага за повишаване на качеството на решенията на
организационните проблеми, насърчава иновациите, поддържа мотивацията и стимулира
екипната работа (Раудсеп, 1978). Креативността помага на организациите да отговарят на
предизвикателствата, нуждите и възможностите за промяна.
В организационен план от креативността има и други ползи. Съществуват данни, че
предоставянето на възможности на заетите да бъдат креативни, е от значение за
мотивацията на персонала и за намаляване на текучеството. Служителите и потенциалните
служители ценят високо възможността да използват креативността си. Така например, една
от констатациите на анкетно проучване, проведено сред ръководители на компании в
началото на първото десетилетие на настоящия век, се състои в това, че сред най-важните
качества у служителите, на които техните работодатели държат, са добрата работа в екип,
креативността, отговорността и способността за самостоятелна работа (Р.Б. Денхарт и др.,
2013). Установено е също, че мениджърите, които са креативни и имат възможността да
използват своята креативност в работата си, са по-малко склонни да напуснат организацията,
в която работят (Камерън М. Форд, 1995). Има свидетелства за това, че иновациите и
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креативността могат да намалят стреса на работното място. Оказването на подкрепа на
хората да станат по-иновативни и креативни „не само намалява стреса в работната среда,
но води и до въвеждането на работни процедури, които повишават производителността и
качеството на работата” (Бунс и Уест, 1996, с.201).
Креативността позволява на публичните организации да бъдат отзивчиви и да разработват
нови и по-добри начини за обслужване на гражданите и ефикасно използване на
разполагаемите ресурси. Възможността да бъдат креативни може да спомогне за
мотивирането на хората, да поддържа интереса и отдадеността им към работата, както и да
намали стреса. Ето защо, креативността не е нещо, свързано единствено и само с „полета на
фантазията”, когато хората разполагат с малко повече време. Тя е основен елемент от
управлението на организационното поведение и постигането на целите на публичната
администрация. Креативността е повече от проблясък на прозрение. Тя може да бъде
възприемана като процес, състоящ се от пет ясно разграничими стъпки или етапи: (1)
подготовка, (2) концентрация, (3) зараждане, (4) проблясък и (5) потвърждение (Буун и
Холингсуърт, 1990). Характерните черти и съдържанието на тези етапи не са представени
подробно в настоящия документ, но в редица изследвания и доклади могат да бъдат
намерени интересни материали в това направление.

5.2. Пречки пред развитието на креативността
Съществуват, разбира се, и редица пречки или препятствия пред креативността (М.А. Рунко,
2014), които също трябва да бъдат взети под внимание. Отстраняването на тези пречки може
да бъде първата стъпка към стимулирането на креативността в нас самите или в околните.
Най-често се идентифицират следните препятствия пред креативността:


Дефиниране на проблема, който трябва да бъде разрешен, неправилно или
недостатъчно прецизно.



Прекалено бързо и незадълбочено разглеждане на изразените алтернативни мнения и
идеи.



Възприемането на първата „приемлива” идея без обмисляне на нейни алтернативи.



Липса на подкрепа от страна на висшестоящите и колегите.



Враждебно отношение към споделянето на знания.

ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ № 1
Креативност и иновации

19

FIERE ▪ Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони

6. Проект FIERE: анкетиране на организациите на регионално
равнище за установяване на нуждите от обучение и мястото на
креативността и свързаните с нея умения
6.1. Уводни думи
Съгласно плана за изпълнение на дейностите по проект FIERE, беше проведено анкетно
проучване на нуждите от обучение по предприемачески умения във всички партньорски
страни. Целта на проучването бе да се установи спецификата на предприемаческите умения
и поведение на заетите в публичния, частния, обществения и доброволческия сектор.
Партньорите анкетираха общо 450 респондента от 223 регионални и местни организации от
частния и публичния сектор, доброволчески организации и обществени предприятия в
шестте партньорски региона по проекта. Целта беше да се установи текущото състояние на
техните предприемачески умения, както и нуждите им от обучение, за да могат те поефективно да изпълняват своите задължения. От всички организации, включени в анкетното
проучване, с най-голям дял беше публичният сектор – 39%, следван от частния сектор – 38%,
общественият сектор – 14% и доброволческият сектор с най-малък брой анкетирани
организации. Според изготвения съвместен доклад на европейско равнище за проведеното
проучване, „находчивост”, „гъвкавост” и „аналитично мислене” са най-често посочваните
умения, идентифицирани като важни за организациите и за отделните служители и като
подходящи

да

залегнат

в

основата

на

иновативна

обучителна

програма

по

предприемачество. Последната отчита в максимална степен резултатите от проучването,
като нейната цел е да спомогне за повишаване на капацитета и способностите на отделните
служители да бъдат по-предприемачески ориентирани при изпълнение на своите трудови
задължения.
През февруари 2015 г. в гр. София се състоя третата партньорска среща по проект FIERE. По
време на срещата, въз основа на проведеното анкетно проучване за нуждите от обучение на
целевата група, партньорите очертаха съдържанието на обучителната програма по
предприемачески умения и обсъдиха възможните подходи за провеждане на обученията в
различните партньорски държави с начало м. юни 2015 г. Беше постигнато съгласие
обучителната програма да бъде фокусирана върху три основни умения, които (пряко или
непряко), са идентифицирани от участниците в анкетното проучване като приоритетни.
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Съответно, бяха дефинирани и трите обучителни модула, с оглед на покритите от тях
основни умения, а именно:


Модул 1: Креативност и иновативност. Целта на Модул 1 е да представи най-често
споменаваните умения в проведеното проучване на нуждите от обучение (находчивост,
гъвкавост и аналитично мислене) в по-дълбок контекст посредством поставяне на
акцента върху креативността и иновативността като умения от ключово значение за
развитие на предприемачеството.



Модул 2: Аналитично мислене и находчивост. Целта на Модул 2 е да се подпомогне
развитието на способностите за прилагане на аналитичното мислене, както и за
използване на находчивостта от страна на служителите в регионални и местни
организации от частния и публичния сектор, доброволчески организации и обществени
предприятия като ключови фактори, както за самите организации, така и заетите в тях, с
оглед предоставянето на ефективни услуги на клиентите и гражданите.



Модул 3: Лидерство и гъвкавост. Целта на Модул 3 е да спомогне за повишаване на
гъвкавостта на заетите в публичния и доброволческия сектор. При направения преглед
на литературата по темата бе установено, че гъвкавостта като умение често се свързва с
лидерството и обратното, в съответствие с което те са съчетани в общ модул, който
поставя фокуса именно върху тези умения в контекста на иновативното поведение на
служителите в публичния и доброволческия сектор.

6.2. Ключови резултати от проведеното анкетно проучване по отношение
значимостта на креативността и иновациите
Креативността и иновативността са очертани недвусмислено като приоритетни умения от
голяма част от анкетираните лица по време на проведеното анкетно проучване на нуждите
от обучение в рамките на проект FIERE. Честотата, с която въпросните умения са
идентифицирани от респондентите като ключови за техните организации и за тях самите, е
различна и зависи от изследвания регион, вида на организациите, в които анкетираните
работят, и дори от някои техни демографски характеристики.
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Следните резултати от проучването могат да бъдат споменати с цел обосновка на избора на
креативността и иновативността като фокус на настоящия модул:


В България, креативността и иновативността са посочени като „важни за изпълнение на
служебните задължения” от респонденти, заети в организации както от частния, така и
от публичния сектор.



В Гърция, голяма част от анкетираните, независимо от сектора, в който техните
организации оперират, изрично подчертават важността на тези умения.



В Исландия, всички респонденти от организации в честния сектор посочват, че
креативността и иновативността са „търсени” от техните работодатели.



В Ирландия, преобладаващата част от анкетираните, заети в организации от публичния
сектор или обществени предприятия, изтъкват, че тези умения са от ключово значение
за изпълнение на техните задължения и биха искали да участват в обучение, което се
фокусира именно върху тях. Като цяло, независимо от изследвания сектор,
креативността и иновативността се възприемат като приоритетни умения.



В Португалия, всички респонденти от публични организации и обществени предприятия
сочат, че работодателите им изискват от тях да бъдат креативни и иновативни.



Подобни са и мненията, изразени от анкетираните в Италия. В частния и публичния
сектор, притежаването на подобни умения от страна на служителите, е важно за
работодателите, като допълнителни обучителни инициативи са необходими в това
направление.

По-подробна информация относно резултатите от анкетните проучвания, проведени във
всеки от партньорските региони по проект FIERE, може да бъде намерена в изготвените
национални доклади.
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7. Проект FIERE – резюмета на подбрани полезни практики
7.1. Уводни думи
Целта на процеса по идентифициране на полезни практики в рамките на проект FIERE е да
бъдат изготвени доклади за представяне и популяризиране на успешни практики в сферата
на иновациите и предприемачеството. Представените полезни практики демонстрират по
какъв начин избрани организации на регионално равнище в различните страни, прилагат
„иновативни” и „предприемачески” подходи, за да подобрят своята работа.
Седемте примера за полезни практики, представени за партньорските региони по проект
FIERE са, както следва:
1.

„Аустурбрю” – сливане на две институции за подкрепа на регионалното развитие в
Източна Исландия.

2.

„Младежки иновационен център” – проект на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център
за подпомагане на предприемачеството, изпълняван в Югозападния регион на България.

3.

„Либера Тера” (буквално „Освободена земя”) – социална кооперация с идеална цел,
основана през 2001 г. в региона Алто беличе корлеонезе в Сицилия, Италия.

4.

„Да направим града си по-добър” – инициатива на Община Терми, разположена в
източната част на Префектурата на Солун, Гърция.

5.

„Сливане на окръжните съвети на Северен и Южен Типърери” – обединяване на
бившите окръжни администрации в Окръжен съвет Типърери, Ирландия.

6.

„Ин.Кубо” – Инкубатор за иновативни бизнес инициативи, основан от Асоциацията за
развитие на технологичните инкубатори, разположена в Миньо, Португалия.

7.

„АркЛабс център за изследвания и иновации” към Технологичен институт Уотърфорд –
модел за подкрепа на регионалната екосистема за иновации, също разположен в
Ирландия.

Предвидено е примерите за полезни практики, разпределени в съответствие със
съдържанието на отделните модули, да бъдат основен елемент от обученията, планирани по
проект FIERE.
Както вече бе споменато, обучителната програма, в рамките на която ще бъде поднесен
материала, съдържащ се в тези полезни практики, е съставена от три модула:
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1. Модул 1: Креативност и иновации;
2.

Модул 2: Аналитично мислене и находчивост като начини за идентифициране и
задоволяване на нуждите на клиентите / гражданите;

3.

Модул 3: Лидерство и гъвкавост за подкрепа на иновациите и ориентираните към
потребностите услуги в публичния и доброволческия сектор.

Независимо от това, че примерите за полезни практики могат да бъдат използвани в повече
от един обучителен модул, във всеки от трите модула е направено индикативно
разпределение на две/три полезни практики. За настоящия Модул 1, най-подходящи са
примерите за полезни практики на Аустурбрю и Окръжен съвет Типърери, т.к. те илюстрират
креативни и иновативни подходи за подобряване и създаване на нови услуги на регионално
равнище посредством обединяването на различни публични институции. По-долу са
представени резюмета на двете полезни практики, като пълните им текстове могат да бъдат
открити в Наръчника с полезни практики, изготвен по проект FIERE.

7.2. Полезна практика № 1: „Аустурбрю” – резюме
Аустурбрю е организация за подкрепа на регионалното развитие в Източна Исландия
основана на 8-ми май 2012 г. Името к е свързано с един мост в източната част на страната,
чието предназначение е да създаде впечатлението, че цялата източната част на Исландия е
единна територия. Аустурбрю покрива със своите услуги територията от село Дюпивогур на
юг до Вопнафьордур на север. В обхвата на територията влизат общо осем общини, докато
населението к наброява малко над 10 хил. жители.1
Аустурбрю като проект, е свързан с амбициозното сливане на управителните органи на
Сдружението на общините в Източна Исландия (СОИИ) и четири други съществуващи
общински организации в същия регион. Подготовката на сливането стартира през 2008 г. и
през май 2012 г. е завършено успешно с основаването на Аустурбрю. В сливането са вложени
професионализмът и усилията на не един и два управителни съвета. Процесът се развива
под формата на сътрудничество между независими организации, притежавани изцяло или
частично от общините, формиращи СОИИ, за да се стигне до основаването на обща
организация (Аустурбрю), която да осигурява „чадър” над съществуващите структури за
1

http://www.ssa.is/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=32&lang=is
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повишаване на ефективността и снижаване на разходите, свързани с подпомагане на
местното развитие.
Целите, поставени в началото на проекта изглеждат повече като мисия, отколкото като
реално постижими и измерими цели, и затова е трудно да бъде установен реалният успех на
проекта. Това, което може да се изтъкне е, че финансовите цели не са постигнати – реално се
наблюдава увеличение на оперативните разходи с 23%, вместо планираното им снижаване.
Обучението на персонала на новосформираната структура не е заложено като ключова цел
на сливането, което се счита по-скоро за формално обединяване на съществуващи отделни
функции в една обща структура. В резултат на това се стига до по-слаба съгласуваност на
действията на организацията, отколкото се е очаквало, което е породено и от честата смяна
на заемащите поста Изпълнителен директор на Аустурбрю.
Самият процес на изпълнение на проекта не е детайлизиран в достатъчно голяма степен
(или поне няма достатъчно свидетелства за това), въпреки че са положени много усилия от
страна на учредените в процеса на изпълнение на проекта временни комисии в посока
анализ на това, което е необходимо да се предприеме.
Проектът не успява да постигне желания ефект по отношение снижаване на разходите, но
изглежда, че успява генерира необходимите услуги, което обаче, е трудно да бъде
установено при положение, че в началото на проекта не са били поставени измерими цели.
Сливането на съществуващите организации не протича според планираното и понастоящем
Аустурбрю има нова организационна структура и ново ръководство, чиято цел е да подобри
ефективността на организацията. Дали това ще бъде успешно, е твърде рано да се каже, т.к.
организационните промени стартират съвсем наскоро. Причината за неуспеха на проекта се
крие в липсата на подходяща подготовка сред персонала, който е натоварен с оперативното
му изпълнение, както и в разногласията в самата организация между членове на
управителния съвет, заинтересованите страни и служителите.
Както бе споменато по-рано, не се е прибягнало до обучение на персонала за по-успешно
справяне с новата ситуация и организационна структура. Въвличането на служителите в
процеса и смяната на ръководството на Аустурбрю от самото начало би довело до
повишаване жизнеспособността на проекта.
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Уроците, които могат да бъдат научени от проекта, са свързани с това, че е необходимо
разбирателство между заинтересованите страни, членовете на управляващите структури и
хората, които извършват фактическата работа, за да може подобна инициатива да бъде
доведена до успешен край. Дори при наличието на задълбочен анализ и сериозна
подготовка преди стартиране на проекта от заинтересованите страни, липсата на обучение
на персонала и това, че служителите не са били реално въвлечени в процеса от ней-ранните
етапи на изпълнение на проекта, оказват своите негативни ефекти.
Независимо от това, в проекта са заложени иновативни подходи, свързани основно с това, че
е направен опит за обединение на различни по своята същност субекти в една голяма
структура, която би била по-полезна за местната общност, отколкото няколко отделни малки
публични организации.
Аустурбрю представлява интерес за проект FIERE поради факторите, които стоят в основата
на неговия неуспех. Той подчертава значението на въвличането на редовите служители в
процеса на промяна, за да може тя да бъде успешна. Амбициозните проекти едва ли могат
да се надяват на успех, без да се намери начин да бъде постигната сериозна ангажираност от
страна на хората, които следва да ги реализират.

7.3. Полезна практика № 2: „Сливане на окръжните съвети на Северен и Южен
Типърери” – резюме
Настоящият казус разглежда сливането на бившите съвети на Северен и Южен Типърери,
Ирландия в общ Окръжен съвет Типърери (ОСТ), което става факт през юни 2014 г.
Информацията е заимствана от един подробен преглед и оценка на сливането, извършен в
края на 2014 г. от Института по публична администрация по искане на управителния орган на
обединения ОСТ.
Окръг Типърери, който е най-големият окръг във вътрешността на страната, има население
от 158 754 души и покрива територия от 4 282 кв.км. Типърери се администрира като две
отделни териториални единици на местното самоуправление от 1838 г. насам (когато
окръгът е разделен на две за целите на Върховния съд), които са създадени от Парламента
на Англия, управляващ по това време острова, на който се намира днешна Ирландия.
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През юли 2011 г. Ирландското правителство обявява създаването на обединен окръжен
съвет в Типърери, считано от провеждането на местните избори през 2014 г., който трябва да
замени съществуващите до момента съвети на Северен и Южен Типърери. Предвидено е
сливането да бъде част от по-мащабна реформа в сферата на местното самоуправление.
Общата цел на проекта е самото сливане да бъде осъществено ефективно и в рамките на
предвидените срокове, като едновременно с това не се наруши предоставянето на
административните услуги в окръга, в максимална степен се използват наличните ресурси и
се генерират значителни икономии.
Управленските процеси, протичащи при изпълнението на проекта по сливането, използват в
максимална степен наличните ресурси на съществуващите окръжни съвети и ги разпределят
по най-добрия начин с оглед реализирането на поставените задачи. Сливането се ръководи
от обединен управленски екип, съставен от екипи от двата окръжни съвета. Наред с това е
създаден координационен екип по проекта, който подкрепя усилията на лицата, пряко
ангажирани с изпълнението на сливането и координира дейностите, съгласувани от
управленския екип. Координационният екип включва координатор на проекта с функциите
на директор, който е назначен да работи по проекта на пълен работен ден, двама
мениджъри човешки ресурси и двама старши служители от отдел „Административни услуги
за бизнеса”. Наред с това, са създадени управленски под-звена, натоварени с изпълнението
на конкретни функции (напр. информационни технологии, финанси, пътища) с цел
разрешаването на въпроси, свързани с обединяването на политики, процедури и протоколи.
През октомври 2012 г., правителството на Ирландия обявява нови реформи в местното
самоуправление. В резултат на това, проектът по сливането се превръща в далеч помащабно и сложно начинание. Докато до момента то е включвало обединяването на двете
местни администрации и учредяване на Библиотечен комитет, новите обстоятелства налагат
разпускането на седемте градски съвета в окръга и обединяването на техния кадрови състав
и функции в един нов общ съвет.
Като цяло, проектът по сливането протича на два взаимно-свързани етапа – (1) планиране и
(2) изпълнение. Етапът на планирането обхваща периода от юли 2011 г. до приемането от
правителството през юли 2012 г. на плана за обединяването на съветите на Северен и Южен
Типърери. Планът описва в детайли подходът, който ще бъде използван при изпълнението
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на предписанията на правителството, свързани със сливането. Целта на екипа по
изпълнението на проекта е да разработи подробен план за изпълнение, който да очертае
стъпките, необходими за гарантиране на това, че сливането ще се осъществи в планираните
срокове.
Впоследствие, етапът на изпълнение на проекта продължава до датата на официалното
сливане – 3 юни 2014 г. На този етап акцентът е поставен върху обединяването на системи и
процедури. Като цяло, този етап включва 128 „мини” проекта, свързани с интеграцията на
основни системи като тези на работните заплати, финансовото управление и планиране,
както и не толкова ключови процеси като глобите за паркиране, например. Възприет е
подход на формиране на екип за изпълнението на всеки един „мини” проект, съставен от
лица, заети в административната структура, отговорна за съответната система или
процедура.
Иновативните аспекти на проекта включват създаването на нов модел за предоставяне на
услуги; въвеждането на гишета за обслужване на клиентите; разработването на нова
електронна страница на окръжния съвет, ориентирана към нуждите на общността;
изпълнението на инициативи за повишаване на енергийната ефективност на сградите и
намаляване на въглеродните емисии; планиране на управлението на риска.
Отчитайки мащабите на проекта, броя на ангажираните заинтересовани страни и
предизвикателствата, които произтичат от реформите в публичните услуги, управлението на
процеса по сливането може да се класифицира като много ефективно. Обединението в
административен, правен, финансов и политически аспект е осъществено в рамките на
предвидения бюджет и срокове. В дългосрочен план се предвижда да се реализират
годишни икономии от 6.1 млн. евро на година, като до февруари 2015 г. икономиите
надвишават 3 млн. евро. Разходите по сливането, вкл. еднократните плащания и
хармонизирането на информационните системи, подобряването на условията за работа в
административните сгради и създаването на нов бранд на Окръжен съвет Типърери възлизат
на 1.7 млн. евро, което е под първоначално предвидения бюджет.
Комуникацията със заинтересованите страни – административния персонал, общинските
съветници, синдикатите и др. местни организации, представлява важен аспект от цялостния
процес на сливането.
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Социалното включване е основен приоритет, който ръководи сливането на двата окръжни
съвета. Маргинализираните общности и лица понастоящем имат възможността да участват в
процеса на вземане на решения на местно равнище посредством новите структури,
създадени като част от цялостния процес на сливането.
Етапът на консолидация обхваща периода от правното сливане (юни 2014) насетне. Тук
акцентът пада върху преминаване от техническите аспекти на сливането към нова
организационна култура. Преодоляването на различията и развиването на нова култура,
гравитираща около споделеното разбиране на целите на новата организация е
основополагащо за всяко подобно сливане. Първата стъпка в рамките на този процес, е
разработването на нов организационен план за периода 2015-2019 г., който очертава ясна
визия за развитие на целия окръг.
Сливането на две големи организации на местното самоуправление не се е случвало в
Ирландия преди 2014 г. Изграждането на капацитет посредством трупането на ценен опит е
един от ключовите резултати на реорганизацията и за в бъдеще ще се използва като насоки
за други публични организации, предприели подобни преструктурирания в Ирландия и ЕС.
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ПОЛЕЗНИ ИЗТОЧНИЦИ
B Creative – EU Initiative to support creative start-ups http://www.europeinnova.eu/web/guest/innovation-in-services/kis-innovation-platform/bcreative/about
Cranfield University, Innovation and Creativity in Industry
http://www.cranfield.ac.uk/SAS/competitivedesign/index.html
Cranfield University, Centre for Competitive Creative Design
http://www.centrefordesign.co.uk/education-template.php
CReATE – ICT Innovations in Creative Industries http://www.lets-create.eu/
Creative D – a network programme for the creative industries in Dublin www.creatived.ie
Creative Thinking Network http://www.creativethinkingnetwork.com
Creativity Workshop LLC, Business Creativity http://www.creativityworkshop.com/business.html
Cornwall’s Creative Consortium www.realideas.org
Denmark, The Center for Culture and Experience Economy http://www.cko.dk/about-ccee
ECCE Innovation – initiative to promote and develop new markets for small businesses and actors
in the creative, artistic and cultural fields http://www.ecce-innovation.eu
Europa, Imagine, Create, Innovate, Create 2009 http://create2009.europa.eu/index_en.html
European Institute of Innovation and Technology http://www.eit.europa.eu/
iFactory – Cross Border Innovation Factory initiative www.noribic.com/ifactory
Innovation tools – website focused on business innovation, creativity and brainstorming
http://www.innovationtools.com/
Irish Times Innovation Awards www.irishtimes.com/innovationawards
Jump! – Innovation and marketing company – helps clients figure out solutions to their challenges
and inspire radical action www.jump.ie
Lean 2 Innovative Thinking offers clients hands on practical facilitation in improving the
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performance of their organisation. Uses the Lean Philosophy in tandem with the Creativity and
Innovation fields as the primary catalysts for performance improvement
www.lean2innovativethinking.com
Let’s Create – Regions of Knowledge initiative for the creative industries http://www.lets-create.eu/
Mycoed - Central repository for creativity and innovation tools and techniques www.mycoted.com
One North East, Design Network North http://www.designnetworknorth.org/
Platform Ireland – broadcasting Irish Arts http://www.platformireland.ie/
Robert Gordon University, Aberdeen, Centre for Design & Innovation http://www.c4di.org.uk/
The Creativity Hub – helping people develop their creative ability, Northern Ireland based
http://www.thecreativityhub.com/
The Impact Factory http://www.impactfactory.com/
The Innovation Factory (Comparator) http://www.innovationfactory.eu/
The National Digital Research Centre http://www.ndrc.ie
UK Design Council, Designing Demand http://www.designingdemand.org.uk/
Welsh Assembly Government - Flexible Support for Innovation
http://fs4b.wales.gov.uk/bdotg/action/detail?site=230&r.s=m&r.l1=5001392897&r.lc=
en&r.l2=5001459854&r.i=5001520393&type=RESOURCES&itemId=5001459864&r.
t=CASE%20STUDIES&lang=en
Welsh Assembly Government – Project Dynamo http://www.projectdynamo.com
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