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0.WSTĘP 

 

Cykl przedsiębiorcy jest metodą, która podnosi sekwencję decyzji u osoby, która chce 

stworzyć możliwość pracy z perspektywy biznesu. 

Cykl ten składa się z dwóch jasnyh różnych faz: faza narodzin (Narodziny Pomysłów) I faza 

dojrzewania.  

W fazie narodzin celem jest poszukiwanie pomysłu biznesowego spełniającego minimalne 

wymagania aby mógł być brany pod uwagę jako możliwość biznesowa. 

W fazie dojrzewania celem jest analiza rentowności tej możliwości biznesowej biorąc pod 

uwagę wszystkie aspekty: legalne, techniczne, społecznościowe, komercyjne, ekonomiczne I 

finansowe.  

Ten projet skupia sie jedynie na fazie narodzin pomysłów. Pojawiają się zatem trzy 

zasadnicze pytania w tej fazie, na które musi zostać znaleziona odpowiedź aby podjąć trafne 

decyzje w cyklu przedsiębiorcy.  

 

1. Co chcę zrobić? Co jest moim elementem? 

Jaki jestem? Co powinienem poprawić? Jakie 

są moje silne strony?  

Profil przedsiębiorcy. Profil poznajemy odpowiadając na dwa 

pierwsze pytania odnoszące się do element do własnej 

koncepcji.  

Faza narodzin pomysłu (Birth of Ideas) wymaga ćwiczenia polegającego na introspekcji lub 

samopoznania.   

Przede wszytkim konieczne jest określenie celów czyli tego co chciałbym robić w swojej 

zawodowej karierze. Zdefiniujemy więc “element1''. Lepiej, jeśli ta narracja zostanie zapisana 

ponieważ przyczyni się do ćwiczenia samopoznania.  

Następnym krokiem jest omówienie pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety z  uczestnikami 

spotkania. Wypełniona ankieta pozwoli uzyskać informacje na temat profilu osoby 

przedsiębiorczej. 

W kwestionariuszu  sprawdzane są  fazy rozwoju profilu osoby przedsiębiorczej, które są 

pogrupowane według różnych kategorii: pewność siebie, kontrola ryzyka, zorientowanie na 

wyniki, umiejętności organizacyjne, umiejętności dot. współpracy, umiejętności dot. negocjacji, 

umiejętności przywódcze, umiejętności motywacyjne i umiejętności handlowe. 

Do tego podręcznika załączony jest, w formie akesu nr 1 kwestionriusz samooceny cech 

przedsiębiorczych. 
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2. Co mam zamiar zrobić? Jaki mam pomysł? 

 

Techniki kreatywności. Dzięki tej dynamice przećwiczone 

zostanie  poszukiwanie pomysłu w sobie a także różne 

techniki, które umożliwią znalezienie odpowiedzi na rózne 

pytania I powstałe sytuacje.  

Szkolenie to zostanie wdrożone przy użyciu różnych 

technik: 

‐ Bionika (analogia): wykorzystanie idei natury do 

generowania elementów lub procesów użytecznych dla 

ludzi. 

‐ Myślenie lateralne: niecodzienne wykorzystanie 

codziennych produktów 

‐ Relacje przymusowe: zbudowanie relacji pomiędzy 

dwoma różnymi elementami nie połączonymi ze sobią. 

 

Załączone w formie aneksu nr 2 do tego podręcznika 

 

Analiza studiów przypadku. Ta analiza pozwoli 

zaobserwować aspekty merytoryczne profile przedsiębiorcy 

I zrozumieć jak ludzie wpadają na pomysły biznesowe. 

Przykłady studiów przypadku: 

‐ Bodega Forlong. 

‐ The Yanna 

‐ Muzeum miodu "Rancho Courtier" 

 

Naeks nr 3 zawiera wszytkie opisane powyżej studia przypadku. 

 

 

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://birth-of-ideas.eu/  

 

Na kanale youtube  "Birth of Ideas" można znaleźć więcej przykładów.

http://birth-of-ideas.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCpVhj9gCkQEnBz-NZMTw6Hw
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Profil przedsiębiorcy 

Faza narodzin pomysłu (Birth of Ideas) wymaga ćwiczenia polegającego na introspekcji lub samopoznania.   

Przede wszytkim konieczne jest określenie celów czyli tego co chciałbym robić w swojej zawodowej karierze. 
Lepiej, jeśli ta narracja zostanie zapisana ponieważ przyczyni się do ćwiczenia samopoznania.  

Następnym krokiem jest omówienie pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety z  uczestnikami spotkania. 
Wypełniona ankieta pozwoli uzyskać informacje na temat profilu osoby przedsiębiorczej..     

 

1.3. Kwestionariusz 

0. „Element” 

0. Jakie są Twoje plany zawodowe na przyszłość? Dlaczego? 

Termin „Element” odnosi się do czegoś czym możemy się cieszyć wykonując jakieś 

zadanie. Jest to działanie, które przynosi nam spełnienie. 

„Element” (to coś, co lubisz robić) jest podstawą naszej inicjatywy.  
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A. Pewność siebie 
Pytania te są związane z tematem dot. własnej samooceny i percepcji kluczowych aspektów, 
takich jak doświadczenie, wykształcenie i gotowość do podejmowania ważnych decyzji 
samodzielnie. 
Po każdym pytaniu jest wskazany atrybut, którego to pytanie dotyczy. 
 
A1. Jaki jest poziom wsparcia płynący z Twojego najbliższego otoczenia, gdybyś chciał 
podjąć decyzję o utworzeniu firmy? 

Własne otoczenie 
0. Nigdy nie planowałem  lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Niski 
2. Średni 
3. Wysoki 
4. Pełny 
 
A2. W związku z możliwością stworzenia własnego biznesu, jaki jest poziom Twojej wiedzy 
w tym zakresie? 

Poziom edukacji 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Niskie 
2. Średnie 
3. Wysokie 
4. Pełne 
 
A3. W odniesieniu do ewentualnego stworzenia własnego biznesu, jakie jest Twoje 
doświadczenie w tym zakresie? 

Poziom doświadczenia 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Niskie 
2. Średnie 
3. Wysokie 
4. Pełne 
 
A4. Czy rozważasz możliwość stworzenia własnej firmy aby rozwijać swoje pomysły i 
kompetencje ? 
 
                                                                                             Niezależność w procesie decyzyjnym 
 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. nigdy 
2. czasem 
3. często 
4. zawsze 
 

Komentarz na temat pewności siebie 
 
 
 
 
 
 

 
 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication 

[communication] reflects he views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for 

any use which may be made of the information contained therein. 

 

7 

 
 
B. Kontrola wewnętrzna, podejmowanie ryzyka, monitoring oczekiwań 
Pytania te dotyczą świadomości ryzyka i zarządzania nim, odpowiedzialności, odporności na 
stres  
Po każdym pytaniu jest wskazany atrybut, którego to pytanie dotyczy 
    
B1. Czy uważasz, że będąc przedsiębiorcą możesz być narażony na „wzloty” i „upadki” ? 

 
Zrozumienie ryzyka 

0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 
B2. Jak oceniasz swoją zdolność do podejmowania ryzyka?   
 

Zdolność do podejmowania ryzyka 
 

0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Niskia 
2. Średnia 
3. Wysoka 
4. Bardzo wysoka 
 
B3. Jeśli kondycja firmy ulega pogorszeniu to czy jesteś gotowy wziąć za to 
odpowiedzialność? 
 

Odpowiedzialność 
 

0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 
 
 

Komentarz na temat kontroli wewnętrznej, podejmowania ryzyka, monitorowania oczekiwań 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
C. Zorientowanie na wyniki, wizja przyszłości, aktywność biznesowa 
Wytrwałość, planowanie celów, orientacja na zmianę, skłonność do innowacji to aspekty zawarte 
w poniższych pytaniach. 
Po każdym pytaniu jest wskazany atrybut, którego to pytanie dotyczy. 
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C1.  Czy masz trudności w osiąganiu wytyczonych przez siebie celów? 

Determinacja – Inicjatywa 
 

0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 
C2. Czy jesteś zdeterminowany aby osiągnąć wytyczone przez siebie cele? 

Wytrwałość 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 
C3. Czy w sytuacji zaistnienia trudności w trakcie rozwijania własnego biznesu bierzesz 
pod uwagę różne możliwości ich rozwiązania, takie jak: inwestycje, czas poświęcony 
swojej działalności, odpowiedzialność….  
 

Poświecenie  
 

0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 

1. Nigdy 

2. Czasem 

3. Często 

4. Zawsze 

 

 

 
 

Komentarz na temat wyników  orientacji, wizji przyszłości, proaktywnego zachowania 
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D. Zmiana orientacji 
Zmień orientację. 
Po każdym pytaniu jest wskazany atrybut, którego to pytanie dotyczy. 
 
D1. Czy jesteś elastyczny na zmiany w twoim mikrootoczeniu? 
                                                                                                                            Zmiana orientacji  
 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 
D2. Czy jesteś zainteresowany innowacjami technologicznymi ? 
 
                                                                                                    Technologiczne zmiany orientacji 
 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 

Komentarz na temat zmian orientacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Umiejętności organizacyjne i planistyczne 
Dwa z najważniejszych elementów zarządzania to zdolność organizowania i planowania zadań.  
Po każdym pytaniu jest wskazany atrybut, którego to pytanie dotyczy. 
 
E1. Czy jesteś osobą zorganizowaną? 

Umiejętności organizacyjne 
 

0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 
E2. Czy stosujesz priorytety planując swoje zadania ? 

Planowanie zadań 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
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4. Zawsze 
 
E3. Czy przeprowadzasz analizę popełnianych błędów i czy wyciągasz z tego wnioski na 
przyszłość? 

Informacje zwrotne 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 

Komentarz na temat zdolności organizacyjnych i planowania 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
F. Umiejętność współpracy 
Współpraca i współdziałanie z otoczeniem firmy. 
Po każdym pytaniu jest wskazany atrybut, którego to pytanie dotyczy. 
 
F1. Czy we współpracy z ludźmi wykazujesz się  zrozumieniem i cierpliwością ? 

Cierpliwość 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 
F2. W sytuacji rozwoju firmy i konieczności zatrudnienia pracowników bierzesz pod uwagę 
możliwość pracy w zespole?  

Praca w zespole 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 

F3. Czy w związku z rozwojem twojej firmy, rozważasz możliwość podjęcia współpracy  z 
firmami z tej samej branży lub na tym samym obszarze? 
                                                                                                             Inne firmy i stowarzyszenia 
 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 
 

Komentarz na temat możliwości współpracy 
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G. Przywództwo i umiejętności motywacyjne 
W odniesieniu do pracy zespołowej, przedsiębiorcy muszą pokazać, że są liderami, lider musi 
być w stanie podjąć decyzje i zaangażować w zadania resztę zespołu.  
Po każdym pytaniu jest wskazany atrybut, którego to pytanie dotyczy. 
  
G1. Czy jesteś w stanie zaangażować swoich pracowników w osiąganie celów firmy? 

Motywacja 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 
G2. Czy potrafisz rozwiązać konflikty pracownicze, negocjować możliwe rozwiązania i 
zastosować stanowcze środki w razie potrzeby? 

Rozwiązywanie konfliktu 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często  
4. Zawsze 
 

Komentarz na temat przywództwa i umiejętności motywacyjnych 
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H. Umiejętności negocjacyjne 
Analizujemy głównie atrybuty związane z komunikacją. 
Po każdym pytaniu jest wskazany atrybut, którego to pytanie dotyczy. 

H1. Czy  masz trudności w nawiązywaniu nowych kontaktów personalnych? 
Relacje 

0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 
H2. Czy  potrafisz skutecznie komunikować się w miejscu pracy ( określać cele, wydawać 
polecenia i instrukcje ) ? 

Komunikacja w miejscu pracy 
 

0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 
H3. Czy potrafisz aktywnie słuchać innych ? 
 
                                                                                                                    Umiejętność słuchania 
 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 
 

Komentarz na temat umiejętności negocjacyjnych 
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I. Zdolności handlowe 
Obsługa klienta jest tutaj bardzo cenna. 
Po każdym pytaniu jest wskazany atrybut, którego to pytanie dotyczy. 
 
I1. Czy potrafisz rozwiązywać problemy związane z obsługą klienta,  skutecznie 
negocjować? 
 
                                                                                                                          Wsparcie klienta 
 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 
I2. Czy jesteś w stanie  przekonać klientów do jakości swojego produktu lub usługi? 
                                                                                                             Komunikacja marketingowa 
 
0. Nigdy nie planowałem tego lub nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. 
1. Nigdy 
2. Czasami 
3. Często 
4. Zawsze 
 

Komentarz na temat zdolność handlowych  
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1.4.  Interpretacja odpowiedzi  

Osoba wypełniająca ankietę powinna zinterpretować odpowiedzi w następujący sposób: 

Odpowiedzi 0. Nieokreślone 

Niezbędne jest ponowne przemyślenie poruszanego tematu. Na przykład, w przypadku 
planowania rozpoczęcia działalności należy poprosić o pomoc osoby ze swojego otoczenia. 

Odpowiedzi 1. I 2. Słabe 

Zaleca się ustalenie programu naprawczego rozwoju zdolności, które okazały się 
niewystarczające, a także rozważenie udziału w szkoleniach czy treningach rozwijających te 
kompetencje  lub praca nad zmianą postaw (np. coaching lub stworzenie programu mentoringu). 

Odpowiedzi 3. i 4. Mocne 

Odpowiedzi na poziomie 3 i 4 wskazują na odpowiedni poziom rozwoju kompetencji 

przedsiębiorczych. Niemniej jednak powinny one cały czas rozwijane.   
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1.5. Profil kompetencji przedsiębiorczych. Wykres. 

Kiedy kwestionariusz ankiety zostanie wypełniony, uczestnicy powinni przepisać odpowiedzi do 

poniższej tabeli. Aby zrozumieć w jaki sposób poprawnie wypełnić tabelę poniżej przedstawiono 

przykład.. 

 0 1 2 3 4 

A1. Własne otoczenie         

A2. Poziom edukacji         

A3.Poziom doswiadczenia          
A4. Niezalezność w 
procesiedecyzyjnym          

B1.Zrozumienie ryzyka          
B2. Zdolnośc do podejmowania 
ryzyka           

B3.Odpowiedzialnośći          

C1.Determinacja         

C2. Wytrwalość         

C3. Poswięcenie         

D1.Zmiana Orientacji          
D2. Technologiczne zmiany 
orientacji          

E1.Umiejetnosci organizacyjne         

E2.Planowanie zadań         

E3. Informacje zwrotne         

F1. Cierpliwość         

F2. Praca w zespole         

F3. Inne firmy i stowarzyszenia         

G1.Motywacja          

G2. Rozwiązywanie konfliktów          

H1.Relacje          

H2. Komunikacja w miejscu pracy          

H3. Umiejętność słuchania          

I1. Wsparcie klienta          

I2.Komunikacja marketingowa          

 
obojętne słabe 

bardzo 
nieprawdopodobne 

silne bardzo silne 

Charakter zmiennych: 

•  zmienne zewnętrzne 

•  profesjonalne zmienne tło 

•  postawy zmienne 

• umiejętności zmienne 

Z przykładowej tabeli wynikają następujące wnioski: 

1. Konieczne jest rozeznanie możliwości własnego najbliższego otoczenia, ( 0 ) 

2. Aspekty, które wymagają poprawy, są następujące: wykształcenie, doświadczenie, 
determinacja, orientacja na zmiany technologiczne, umiejętności organizacyjne, planowanie 
zadań (1 i 2). 



 

 

  

Opracowany przez Equipo Funámbula (EFSLL)   
Manuel C. Rodríguez – Gracia M. Puga – Javier Morales (tłumaczenie) 
 
Więcej informacji na: http://birth-of-ideas.eu/    ·    Kanał YouTube “Birth of Ideas” 

TRENING KREATYWNOŚCI 
(O1-A1.4. Podręcznik użytkownika dla studentów. ANEKS  II)    

http://birth-of-ideas.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCpVhj9gCkQEnBz-NZMTw6Hw


BIRTH OF IDEAS (TABS CREATIVITY) 

JAK STWORZYĆ 

NOWY POMYSŁ? 



BIRTH OF IDEAS (TABS CREATIVITY) 

CO MÓGŁBYŚ WYMYŚLIĆ 
WYKORZYSTUJĄC NASTĘPUJĄCE 

PARY ELEMENTÓW? 

TABLET DESKA 
KLOZETOWA 

CYTRYNA ROWER 

A. WYMUSZONE RELACJE 



BIRTH OF IDEAS (TABS CREATIVITY) 

CO MÓGŁBYŚ WYMYŚLIĆ WYKORZYSTUJĄC NASTĘPUJĄCE PARY ELEMENTÓW? 
KROK 1. Popatrz na elementy 
KROK 2. Pomyśl jak wykorzystać razem te elementy do ulepszenia życia ludzi 
KROK 3. Nadaj nazwę i wyjaśnij jak można wykorzystać nowy pomysł. Narysuj nowy pomysł i opisz. 

 

WYMUSZONE RELACJE 

(KARTA PRACY A1) 

TABLET DESKA 
KLOZETOWA 
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1. WSTĘP 

Campiña de Jerez w prowincji Jerez, 
oferuje nam widoki rolnicze, wśród których 
małe, średnie i większe wioski koegzystują 
wspólnie. Tutaj również wykorzystanie 
obszarów wiejskich zyskuje przewodnią 
rolę.  Wiejski krajobraz, różny od 
miejskiego obrazu Jerez de la Frontera jest 
symblem regionu. Jerez de la Frontera jest 
miastem z rozwijającą się działalnością na 
obrzeżach – na terenach wiejskich, a w 
szczególności rozwijają się winnice.  

W tym krajobrazie znajduje się Ranczo 
Cortesano (Courtier Ranch), rodzinna 
spółdzielnia która zmieniła swój profil na 
pokazowe gospodarstwo pszczelarskie, 
poza ekologiczną produkcją produktów z 
ula jaką prowadzi niezależnie.  

Promocja zdrowej i ekologicznej żywności 
jest kolejnym konceptem, jaki wprowadza 
w życie firma. Pomysł ten realizowany jest 
poprzez prowadzenie własnej restauracji.  
Jest to najnowszym pomysłem Rancza 
Cortesano, miejsca, gdzie żyją pszczoły.   
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2. DZIAŁANIA 

Ranczo Cortesano jest biznesem rodzinnym, który rozwija się poprzez następujące 
działania:   

- Produkcja w sektorze pszczelarskim. W różnych formach produkują pełną 
gamę produktów: miody, pyłek pszczeli, wosk, propolis, mleczko pszczele. 

- Ekologiczna produkcja owoców i warzyw. 

- Działalność turystyczna. Ranczo jest punktem docelowym wielu wycieczek 
zorientowanych na edukację środowiskową.  Podczas zajęć uczula się ludzi na 
ważność rolnictwa ekologicznego oraz daje się szansę odkrycia cudownego 
świata pszelarstwa szkołom, stowarzyszeniom, rodzinom etc. 

Ponadto, od kilku lat ranczo oferuje usługi związne z wyżywnieniem umożliwiając 
dłuższe wizyty w gospodarstwie.  

W ten sposób wykorzystuje się produkty z własnego gospodarstwa do promocji 
zdrowej diety opartej na produktach ekologicznych.  

3. ELEMENT 

Umiłowanie swojej pracy, pasja do tego, co robią są widoczne w odniesieniu do pola 
ich działania, możliwości objasniania klientom świata pszczół oraz satysfakcji z 
dostarczania kreacji do różnych produktów z pasieki. 

4.  UMIEJĘTNOŚCI I PODEJŚCIE PRZEDSIĘBIORCZE  

Studiując niniejszy przykład można zaobserwować różne podejście i umiejętności 
ludzi zaangażowanych w rozwój firmy. Można odnaleźć tutaj różne podejście i 
umiejętności.  Niemniej opiszemy jedynie zaobserwowane. 

Pewność siebie jest bardzo widoczna. Pochodzi ona jednoznacznie ze wsparcia 
rodziny. Nie można zapominać, że mamy do czynienia z biznesem rodzinnym. 

Różne wykształcenie ludzi, którzy założyli Ranczo Cortesano oraz ich doświadczenia 
są niewątpliwie wielką zaletą. 

Ciągłe inwestowanie pokazuje zdolność do podejmowania ryzyka i determinację 
pracowników firmy.  
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Rozwój inwestycji, które przynoszą poprawę udogodnień i nowych możliwości 
oferowanych usług są symptomem zmiany orientacji. Co więcej, Ranczo Cortesano 
jest jedną z firm pionierskich w rozwoju oferty turystycznej związanej z 
pszczelarstwem. Wizyta w firmie oraz monitorowanie jej działalności, pozwalają nam 
obserwować wielką zdolność organizacyjną, pracę zespołową i planowania w firmie. 
Można również zauważyć, że wykorzystują otrzymane informacje zwrotne. Zawsze 
proszą swoich klientów o opinię. Firma współpracuje z innymi firmami i instytucjami. 
Rozwój aktywnośc i uwaga, którą poświęcają swoim klientom w swoim 
ekologicznym sklepie,  pokazują  zdolności komunikacyjne i merchandisingowe.  

5. ANALIZA ŚRODOWISKA 

Właściciele zaobserwowali wagę edukacji środowiskowej, w dodatku odkryli 
istnienie konieczności spędzania wolnego czasu i wartość emocji w nowych planach 
turystycznych.  

Co więcej, połączyli ideę głównego nurtu Slow Foodu w odpowiednim rolnictwem 
ekologicznym.  

Poza tym , od kilku lat  promują idę połączenia wsi z miastem ( w sensie ko-
egzystencji).  

6. KREATYWNOŚĆ 

Zauważono kreowanie wielu nowych działalności ze szczególnym poświęceniem 
uwagi tym, które wynikają z interpretacji pszczelarstwa. Firma współpracuje ze 
szkołami w specjalny sposób oraz w ostatnich latach podjęła współpracę również 
ludźmi w podeszłym wieku.  

7. ASPEKTY INNOWACYJNE 

Wszytkie działania, które zamieniają pszczelarstwo w sposób spędzania wolnego 
czasu i aktywności turystyczne są innowacyjne. Firma jest pionierem na rynku, który 
oferuje różne usługi edukacyjne oraz komercyjne.  
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1. WSTĘP 

Historia firmy Market Garden La Yanna jest 
historią ogrodu który okazuje się rajem dla 
każego kto do niego wejdzie. Yanna jest rajem 
z natchnieniem,  a jest to motto nauczycielki 
języka  z okolic Jerez de la Frontera: Carmen 
Pérez-Aguirre. 
Miejsce to zostało storzone w 1989 roku jako 
miejsce do życia dla rodziny Carmen Perez-
Aguirre , która się przeprowadziła tu z miasta. 
  
Carmen Pérez-Aguirre stworzyła  Yannę jako 
miejsce praktyk ekologicznych w rolnictwie. 
Carmen jest uważana za pioniera 
Andaluzyjskiego rolnictwa ekologicznego, 
czyniąc swoją praktykę przykładem agro-
ekologii od dnia, kiedy zdecydowała się 
otworzyć Yannę dla odwiedzających, którzy 
rekrutują się głównie z dzieci ze szkół 
podstawowych i gimnazjów. 
 
Córka Carmen Pérez-Aguirre’s będzie po niej 
dziedziczyć. Jest ona tą osobą, która przyczynia 
się do wzmocnienia firmy swoich rodziców, 
którzy chcieli znaleźć lepsze miejsce do życia. 
Od tego czasu Yanna stała się centrum 
referencyjnym edukacji środowiskowej – 
działań wspierających utrzymanie ogrodu, 
który jest uważany przez odwiedzających jako 
swego rodzaju raj.  
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2. DZIAŁANIA 

Yanna jest firmą rodzinną która prowadzi następujące formy aktywności: 

‐ Produkcja ekologiczna pomarańczy, roślin aromatycznych, medycznych, itd 
‐ Działania związane z edukacją środowiskową skierowaną ogólnie do 

społeczeństwa ale głównie do dzieci ze szkół. 

 
 

3. ELEMENT 

Wybór Yanny jako miejsca do życia jest podstawwym elementem rodziny Aguirre 
Pérez-Enciso . 

Marina mówi, że działania edukacji środowiskowej, obserwacja reakcji osób 
uczestniczących w zajęciach, tworzy jeden z filarów jej pasji każdego dnia. 

I faktycznie zadania wypełniane w ogrodzie są kolejnym bardzo satysfakcjonującym 
aspektem jej doświadczenia. 

 

4.  PODEJŚCIE I UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZE 

Interesujące jest wzięcie pod uwagę podejścia i umiejętności obserwowanych jako 
sumę wszytkich dokonań Carmen Perez-Aguirre i jej córki Mariny. 

To doświadczenie, rezultat dobrej orientacji, wiary w siebie i wsparcia rodziny 
koniecznego do tej wiary są oczywiste. 

W każdym biznesie, szczególnie w rolnictwie, ryzyko jest oczywiste tak samo jak jego 
kontrola i rozumienie.  Jest to koniecznym warunkiem początkowym oraz ciągłym 
aby kontrolować ryzyko. 

Dodatkowo pionierska charakterystyka pomysłu, ciągłe dokształcanie w dziedzinie 
bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych, tworzenie oferty edukacji 
środowiskowej oraz determinacja, inne podejście oraz demonstracje: upór i 
zdolność tworzenia dają odpowiedne efekty. 
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Zauważyliśmy wyraźnie umiejętności planowania i organizacji zarówno w rozwoju 
jak i pracy rolniczej oraz w rezerwacji grup turystycznych. Te zdolności są jasnym 
odbiciem jak praca w Yanna jest zorganizowana. 

Przemowa Mariny oraz spotkanie z Carmen, jej matką i fundatorem firmy 
zademonstowały zdolności komunikacyjne oraz pokazały  jak wzmacniają one swoją 
wartość rynkową.  

Innowacje we wdrażanych działaniach  oraz branie pod uwagę rozwoju działalności 
firmy przez profesjonalistów mających stałą pracę (nauczyciel w szkole publicznej) 
pokazuje, że Carmen jest zorientowana na zmiany.Obserwowaliśmy również zmiany 
orientacji u jej córki Mariny, która po studiach zdecydwała się na pracę w rodzinnym 
biznesie. 

Podczas naszej wizyty obserwowaliśmy podejście Carmen i Mariny do innych ludzi 
pracujacych w firmie – praca zespołowa to kolejna umiejętność, którą posiadają te 
dwie przedsiębiorcze osoby.  

Sieciowanie z podobnymi firmami zajmującymi się ekologiczną produkcją rolną, 
edukacją środowiskową oraz rozwojem regionalnym pokazuje możliwości 
sieciowania firmy. 

W dodatku wszytkie te postawy i umiejętności, które jasno było widać podczas 
naszej wizyty pokazywały zaangażowanie w zrównoważony rozwój firmy  od 
początku jej istnienia a fakt ten pokazuje określoną społeczną odpowiedzialność 
biznesu. 

5. ANALIZA ŚRODOWISKA 

Od samego początku firmy Yanna świadomość zagadnień środowiskowych może być 
identyfikowana jako socjalno-kulturowy wzorzec utalający długoterminowe trendy  
wdrażane w produkcji ekologicznej a środowiskowe działania edukacyjne są 
rezultatami tych długofalowych trendów. 
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6. KREATYWNOŚĆ 

Podczas projektowania różnych proponowanych działań sposób powstawania 
pomysłu jest niezwykle interesujący ze względu na aspekty praktyczne. 

 

7. ASPEKTY INNOWACYJNE 

Firma jest jedną z pierwszych, która uzyskała certyfikat producenta żywności 
ekologicznej I widzi w edukacji ekologicznej swoją szansę rozwoju. 

W szczególności studenci odwiedzający ich gospodarstwo moga finansować te 
wizyty poprzez zbiór pomarańczy. Jest to kolejny innwacyjny aspekt firmy. 
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1. WSTĘP 

Wino i region Jerez de la Frontera to dwa 
elementy, które nierozerwalnie tworzą 
historię, która właścicielom Forlongu nie 
jest obca. W miejscu, które było znane jako 
miejsce Forlon, w Puerto de Santa Maria, 
drzewa oliwne i winnice były uprawiane od 
wielu wieków. Właścicielem tych ziem był 
angielski kupiec, którego nazywano 
Forlong. Alejandro i Rocío znaleźli te 
informacje, gdy poszukiwali danych o 
pochodzeniu nazwy gospodarstwa w 
którym zaczęli pracować. 

Obszary ''Vigneron'', z odniesieniem do 
francuskich winnic, eksploatowane były 
przez rodziny, które żyły na tych 
szczególnych terenach, trzymając się ściśle 
historii, mając na uwadze oczywisty fakt, że 
nowoczesne metody w połączeniu z 
tradycyjną technologią nie tworzą konfliktu 
w innowacyjnych metodach podnoszenia 
jakości wina.   

Zobowiązanie do ekologicznej uprawy 
winorośli jest oczywiste w historii Rocío 
Alejandro.  Ponadto prowadzony jest 
proces przywracania wielu rodzimych 
odmian, które praktycznie wymarły po 
wybuchu filoksery w XIX wieku.    
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2. DZIAŁANIA 

Winnica  Forlong jest firmą rodzinną która rozwija się porzez następujące działania:  

- Zintegrowane działania związane z produkcją wina: uprawa winorośli, 
produkcja wina oraz marketing.   

- Działalność ekoturystyczna, obsługa wycieczek po winnicy i piwnicy z 
winami. 

 

3. ELEMENT 
Na początku Rocío and Alejandro rozpoczęli studiowanie literatury dotyczącej 
zarządzania i administracji firmą. 
W obu przypadkach jest oczywiste, że odnaleźli swój element w uprawie 
winorośli. 
Alejandro stwierdził że znalazł swoją prawdziwą pasję w świecie winiarstwa 
po 6-ciu latach pracy administracyjnej w firmie budowlanej. W przypadku  
Rocío, powrót do rolnictwa jej ojca obudziło jej zainteresowanie światem 
wina. 
W obu przypadkach zdecydowali się ukończyć studia, które pozwoliłyby im 

poznać zawiłości tej dziedziny,  która stała się ich pasją. 

  

4. PODEJŚCIE I CECHY PRZEDSIĘBIORCZE 
Pewność siebie Alejandro i Rocío jest oparta na silnym wsparciu rodziny. 
Przyświecają im zasady i doświadczenia dziadka Alejandro i ojca Rocio.     
Zapał do studiowania, w sposób formalny i nieformalny,  pozwolił stwierdzić, 
że kierunek zmian przyjęty przez małżeństwo jest słuszny. 
Ich roztropność, ostrożność i poziom zdobytej wiedzy prezentuje wysoki 
poziom zrozumienia zagrożeń i ryzyka oraz zdolności do rozsądnego 
planowania.  



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects 

he views only of the author,and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

4 

Dążenie do tworzenia nowych rodzajów wina oraz wytrwałość jaką prezentują 
przedsiębiorcy opowiadając o swoich doświadczeniach pokazuje ich silne 
zorientowanie na sukces. 
Sposób, w jaki dbają o swoją winnicę, zbiory, proces produkcji wina, 
butelkowania, marketingu wymaga doskonałego planowania i zdolności 
organizacyjnych. Są to umiejętności które są wykorzystywane w pracy w 
ekoturystyce od samego początku.  
Zaangażowanie w rolnictwo ekologiczne, przywracanie starych, rodzimych 
odmian winorośli oraz nadawanie wartości lokalnej kulturze wyznacza 
odpowiedzialność społeczną firmy.   
Wybór butelek, logo marki, etykietowanie, ciągłe organizowanie degustacji 
win oraz udział w targach sektorowych dostarcza zasobów marketingowych 
oraz usług dla klientów.  

 

5. ANALIZA ŚRODOWISKA 

Zgodnie z poprawną analizą środowiska zauważyliśmy kilka długofalowych tendencji: 

- Główna uwaga skupia się na zrównoważeniu środowiska 

- Akceptacja części konsumentów produktów ekologicznych 

- Elementy rozrywki oraz emocji, które są związane z konsumpcją wina 

- Waga połączenia żywnościowych produktów rolniczych z ich oryginalną 
jakością 

 

6. Kreatywność 
Produkcja wina jest w sama w sobie treningiem kreatywności. Również 
wybranie koncepcji marki i formuły marketingowej jest takim samym 
ćwiczeniem kreatywności.  
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7. ASPEKTY INNOWACYJNE 

Elementami tego doświadczenia, które ukazuje wyższy stopień innowacji są: 

- Poszukiwanie nowych winifikacji, poczynając od ocalałych lokalnych 
odmian  

- Użycie metod relatywnych do ekologicznego i biodynamicznego 
rolnictwa nie znanego w regionie 

- Wygląd marki a szczególnie etykiet 

  




