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Szanowni Państwo, 
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Urząd Miasta Łodzi mają przyjemność zaprosić Państwa 

na bezpłatne szkolenie pt. „Innowacyjność w biznesie – kreatywność XXI wieku”. 

Celem szkolenia jest przede wszystkim podniesienie świadomości każdego z nas, a w szczególności 

przedsiębiorcy w zakresie innowacyjności. Jak wiadomo epoka industrialna, cudownie się rozwijająca 

w XX wieku, już minęła. Obecnie żyjemy i zarabiamy w epoce informacyjnej, w epoce gdzie wiedza, 

nowa technologia i innowacja to podstawa nie tylko do poszukiwania pomysłu na biznes, ale przede 

wszystkim do jego rozwoju, do sukcesu finansowego i do szeroko rozumianej wolności. A zatem 

uświadomienie sobie jak bardzo istotne są takie cechy charakteru jak elastyczność i kreatywność jest   

dzisiaj bardzo ważne - bo tylko ta osoba, która szybko się przystosuje do nowej sytuacji, która wymyśli 

nowe, lepsze, bardziej kreatywne podejście do danego zagadnienia wygrywa! 

Szkolenie kierowane jest do każdego, kto zauważył potrzebę rozwoju osobistego w zakresie 

kompetencji miękkich. Jest skierowane do każdego, kto otwarcie się przed samym sobą przyznaje, 

że kilkanaście lat edukacji państwowej skutecznie zabiło w nim innowacyjność, elastyczność, 

kreatywność, no bo przecież w szkole „lepiej nie być innym”. Szkolenie jest skierowane do każdego, 

kto szuka nowych pomysłów na biznes, kto chce innych, niekonwencjonalnych rozwiązań dla swoich 

problemów, klientów czy chce zmienić profil swojej działalności. 

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jaka jest różnica między twórczością, a kreatywnością. 

Uczestnicy szkolenia poznają innowacyjne techniki rozwiązywania problemów, fazy myślenia 

twórczego oraz doświadczą sposobów rozwoju kreatywności. 

 

Szkolenie poprowadzi pani dr Katarzyna Niedzielska-Czyż - doktor nauk prawnych, absolwent 

studiów MBA w Szczecinie, absolwent studiów podyplomowych Akademia Trenera, akredytowany 

coach z certyfikatem ICF, uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z szeroko pojętych kompetencji 

miękkich. Wykładowca przedmiotów prawniczych i pasjonat kompetencji miękkich, w szczególności 

coachingu i inteligencji finansowej. 

 

Szkolenie odbędzie się dnia 21 kwietnia 2015 r.  w godzinach 09.00 – 16.00, w Łodzi, miejsce 

szkolenia: al. Politechniki 32, sala konferencyjna nr 114. 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.sds.lodz.pl/tresc/117/. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

 

Więcej informacji: www.sds.lodz.pl 

Serdecznie zapraszamy ! 

http://www.sds.lodz.pl/tresc/117/
http://www.sds.lodz.pl/
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Program szkolenia 
 

Innowacyjność w biznesie – kreatywności XXI wieku 
 

 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.15 – 10.30 
 
Zintegrowanie grupy 

Zasygnalizowanie tematyki innowacyjności w oparciu o strategię Europa 2020 

oraz przybliżenie tematu „kreatywność a twórczość”, faz myślenia twórczego, 

pamięci oraz percepcji. 

 

10.30 – 10.45 Przerwa  

10.45 – 12.15 

 

 
Warsztatowa forma pracy nad kreatywnością – głównie ćwiczenia mające 

uświadomić jak bardzo działamy w oparciu o schemat, o nawyk i przyzwyczajenie.  

 

12.15 – 12.30 Przerwa  

12.30 – 14.15 Ćwiczenia warsztatowe w oparciu o metodę „6 kapeluszy”. 

14.15 – 14.30 Przerwa  

14.30 – 16.00 
 
Elastyczność i kreatywność jako cechy przedsiębiorcy XXI wieku – jak je rozwijać i 

jakimi sposobami w sobie pielęgnować. 

 

16.00 Zakończenie szkolenia 

 


