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Információ a FLOURISH projektről  

Ez a brosúra a “Szervezeti Innováció Elősegítése” (FLOURISH 

mozaikszóval és a 2018-1-BG01-KA202-048014 azonosítóval jelzett) 

ERASMUS+ Program által támogatott projekt keretében készült. A 

FLOURISH projekt célja, hogy támogassa a szervezeti innováció 

elterjedését az európai KKV-k körében. Ennek érdekében egy 

holisztikus, többszintű (egyéni, csoportos és szervezeti) megközelítést 

alkalmazó innovációs coaching módszertan kerül kifejlesztésre, 

tesztelésre és megvalósításra. 

A FLOURISH projekt konzorciumát 5 EU-s országból származó 6 

partner alkotja: 

• European Center for Quality Ltd, Bulgária 

• Apgico - Associação Portuguesa de Criatividade e Inovação, 

Portugália 

• AidLearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda., Portugália 

• Spoleczna Akademia Nauk, Lengyelország 

• Kauno mokslo ir technologijų parkas, Litvánia 

• Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Magyarország 

 

A projekt célcsoportjai a következők: 

• KKV-k felső és középvezetői, alkalmazottak 

• Vezetési és innovációs tanácsadók  

• Oktatást és szakképzést nyújtó vállalatok, szolgáltatók 

• Az innovációért vagy HR menedzsmentért felelős személyek 

• Gazdasági területen frissen végzettek 

HÁTTÉR 

http://www.flourishproject.eu/
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 A brosúra célja  

Jelen dokumentum céljai a következők: 

• az innováció szerepének tisztázása a KKV-k tevékenységében; 

• a coaching fontosságának ismertetése a KKV-knál történő 

innováció fejlesztés szempontjából; 

• az innovációs coach személyének meghatározása; 

• az innovációs coach feladatainak és kötelezettségeinek 

meghatározása; 

• azon tudás, készségek és kompetenciák meghatározása, 

mellyel az innovációs coach-nak rendelkeznie kell;  

• az innovációs coach KKV-knál történő alkalmazási előnyeinek 

bemutatása. 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
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Innováció a modern vállalkozásoknál 

Manapság az üzleti életben tevékeny szervezetek sikerességéhez 

szükség van a folyamatos fejlődésre, mely nem lehetséges új termékek, 

technológiák, technológiai megoldások, szervezeti folyamatok stb. keresése 

nélkül. Innovációnak nevezzük azokat a tevékenységeket, melyeket a 

szervezetek olyan céllal végeznek, hogy a meglévő üzleti tevékenységekhez 

új megközelítést fejlesszenek ki. Ezen tevékenységek egy része a következő 

kérdésekre való válaszkeresés: hogyan mobilizáljuk, szervezzük és 

ellenőrizzük a kézzelfogható, tudás és emberi erőforrásokat az új 

termékek és szolgáltatások létrehozása érdekében. 

 

A KKV-k innovációjának támogatása 

Sok nagy európai szervezetben az innováció megvalósítása a 

vállalat stratégiai célkitűzéseiben kerül meghatározásra. A szervezeteknek 

megfelelő terveik és erőforrásaik vannak az innováció létrehozására, 

megvalósítására és ellenőrzésére. A kis- és középvállalkozásokat a valós 

vagy észlelt erőforrás deficit gyakran akadályozza az innováció 

megvalósításában. Emiatt az 5 európai országból származó, 6 szervezetből 

álló FLOURISH projekt konzorcium magára vállalta azt a feladatot, hogy egy 

coaching módszerre alapuló programot hozzon létre az innováció 

promóciójának támogatására a kis- és középvállalkozások körében. 

BEVEZETÉS 
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Innovációs coaching 

Mi is az a coaching? A 

Nemzetközi Coach Szövetség a 

következőképp definiálja a 

coachingot: „az ügyféllel való 

partnerségi kapcsolat kialakítása 

egy gondolatébresztő és kreatív 

folyamaton keresztül, mely arra 

inspirálja őket, hogy maximalizálják 

a személyes és szakmai 

potenciáljukat”1. A coachingot 

széles körben alkalmazzák a személyes fejlődés, karrier tanácsadás, 

menedzserképzés, oktatás, menedzsment stb. területeken. A coaching 

fogalmára és annak mindennapi, illetve üzleti életben történő hatékony 

alkalmazására építve, a projekt konzorcium egy új, coaching 

módszertanra épülő megközelítést javasol az innovációra fókuszáló 

KKV-k részére. Emiatt az innovációs coaching a teljes szervezet üzleti 

perspektívából történő fejlesztésére fókuszál. Az innovációs coaching 

célja az innovációs folyamat elősegítése, az egyéni ötletek 

inspirálásától a kollektív projektek fejlesztésén át, az ezekből 

származó termékek és szolgáltatások üzleti alapokra helyezéséig.  

Az innovációs coach profil bemutatásával - a coach által birtokolt 

tudás, készségek, kötelességek és feladatok ismertetésével - célunk 

minél szélesebb körben elterjeszteni az innovációs coaching-ot, mint a KKV-

knál történő innováció maximalizálására alkalmas hatékony módszert. 

Minden, a FLOURISH projekt keretében kidolgozott anyag útmutatóként fog 

szolgálni ahhoz, hogy a szervezetek alkalmazni tudják az innovációs 

coaching-ot. A kis- és középvállalkozások átfogó oktatásban fognak 

részesülni, mely felkészíti őket az innovációs coaching megvalósítására és 

azon személyek oktatására, akik az innovációs coach szerepét be fogják 

tölteni. A FLOURISH anyagok kiegészítő tudást fognak biztosítani azoknak 

is, akik már coaching vagy oktatási területen dolgoznak, de új, érdekes 

eszközöket szeretnének a portfóliójukba építeni. 

 

 

1 https://coachfederation.org/about 

                                                
  

https://coachfederation.org/about
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Kutatási háttér és jelentőség 

A kis- és középvállalkozások az innováció kezdeményezése és 

megvalósítása során nehézségeket tapasztalhatnak. Az innovatív 

coaching alkalmazása a KKV-knál erre megoldást nyújthat. E brosúra 

célja, hogy részletes magyarázatot nyújtson a szervezeti innováció és az 

innovációs coaching működéséről, valamint a KKV-kra gyakorolt 

lehetséges előnyökről. A Szervezeti Innovációs Coach Szakmai Profilban 

vázolt következtetések alapját a partnerországokban lefolytatott 

strukturált interjúk eredményei képezték. Ezek a mélyinterjúk 27 fő 

részvételével zajlottak, akik különböző iparágakban tevékeny, az 

innovációt fontosnak tartó kis-, közép- és nagyvállalkozásokat 

képviseltek. A válaszadók átlagéletkora 44,5 év, és az átlagos szakmai 

tapasztalatuk 20 év. Minden válaszadó gyakorló üzletember, akiknek a 

szervezeten belüli szerepe az innovációhoz köthető tevékenységek 

ellátása, véleményük pedig kulcsfontosságú lehet a KKV-knál az 

innovációs coaching megvalósításának inspirálásában. Minden 

válaszadó felsőfokú végzettséggel rendelkezik (négyen pedig PhD 

diplomával). Tizenöt válaszadó különböző beosztást tölt be, ideértve a 

felső- és középvezetői beosztásokat, heten vállalati tulajdonosok vagy 

részvényesek, hárman coaching pozíciót töltenek be, egy fő szakértő, 

egy pedig egyetemi oktató. A válaszadók különböző tapasztalatokkal 

rendelkeznek a coaching területén. A többségnek főleg alapvető tudása 

van e területen, és az általuk képviselt területek szempontjából értik az 

innovációs coaching fontosságát. 

 

 

KONCEPCIONÁLIS KERET 
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Az innovációs coach feladatai 

a szervezetnél 

A felmérés elemzésének 

eredményei lehetővé tették egy olyan 

modell létrehozását, amellyel 

meghatározhatjuk az innovációs coach 

feladatait és felelősségét a vállalati 

innovációs fejlesztések három 

szakaszában:  

• Diagnózis 

• Megvalósítás 

• Értékelés 

 

A szervezeten belüli innovációs 
 lehetőségek diagnózisa 

A diagnózis szakaszában az innovációs coach legfontosabb 

szerepe az, hogy a szervezet vezetőit és alkalmazottait arra ösztönözze, 

hogy elemezzék mélyrehatóan a vállalat helyzetét. A coach szerepe, 

hogy támogatást nyújtson a vállalkozásnak az erősségeik és 

gyengeségeik felismerésében, nem csak piaci vonatkozásban, hanem a 

belső környezeti helyzet összefüggéseiben egyaránt, mint például:  

• a vállalat egyes részlegei közötti kapcsolatok, 

• a kollégák közötti kapcsolatok, 

• a vezetők és alkalmazottak közötti kapcsolatok, a 

technológiai folyamatok tekintetében is.

AZ INNOVÁCIÓS COACH 

FELADATAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
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E tevékenységek célja a vállalat innovációs potenciáljának 

meghatározása a meglévő emberi és anyagi erőforrásokkal szemben. A 

diagnózis szakaszában az innovációs coach támogathatja a szervezet 

tagjainak innovációjával kapcsolatos ismereteinek elemzését, milyen a 

hozzáállásuk és az innovációs hajlandóságuk - általánosságban milyen a 

vállalat innovációs kultúrája. 

 

A szervezeten belüli innováció 

megvalósítása 

Az innovációs coach szerepe a megvalósítás szakaszában az, 

hogy segítse az innovációs cél meghatározását és egy akcióterv 

kidolgozását. A coach-nak olyan (pl. SMART) módszereket kell 

alkalmaznia a célok megtervezéséhez, hogy a szervezet minden 

tagjának egyértelmű legyen, mi fog következni. Az innovációs cél 

megfelelő megvalósítása érdekében a coach-nak segítenie kell a 

szervezet tagjait egy olyan kommunikációs rendszer felépítésében, 

amely lehetővé teszi a pontos információátadást a céges változásokról. 

A pontos információáramlás növeli a munkavállalók biztonságérzetét, 

továbbá maximálisan motiválja őket az innovációs folyamathoz való 

csatlakozásra. A szervezet kommunikációs hálózatának része, hogy az 

innovációs coach beszélget a csapattal és elmagyarázza a coaching 

mibenlétét. Így teremti meg a környezetet az innovációs és innovációs 

coaching ötletek megértésére és elfogadására. Ennek köszönhetően a 

szervezet tagjai számára is világossá válik az innováció értéke, továbbá 

az őket is érintő tevékenységek. Ebben a szakaszban a coach további 

feladata az alkalmazottak képzése a kreativitás területén is. A kreatívabb 

alkalmazottak motiváltabbak a hatékony munkavégzésre és az innováció 

megvalósítására, továbbá proaktívabbak és magabiztosabbak. Az 

alkalmazottakkal folytatott coaching beszélgetéseknek az 

információgyűjtésre is ki kell terjedniük az innováció megvalósulásának 

tapasztalataira vonatkozóan. Ez segít megteremteni a már jól bevált 

céges gyakorlatok bázisát a jövőbeni innovatív tevékenységek 

fejlesztéséhez. 
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A szervezeten belüli innováció értékelése 
 

Az értékelési szakaszban az 

innovációs coach-nak támogatnia kell a 

szervezet tagjait az innovációs 

monitoring rendszerek és az innovációs 

mutatók mérésére szolgáló eszközök 

megalkotásában. A tudás és 

tapasztalat, valamint a szervezet 

tevékenységeinek megfigyelése 

alapján a coach segítséget nyújthat 

innováció létrehozásával kapcsolatos ösztönzőrendszerek, valamint az 

innovációs folyamatok értékeléséhez szükséges külső és belső rendszerek 

kialakításában is. A coach közreműködése ezekben a feladatokban a 

szervezet tagjai számára lehetővé teszi, hogy új, objektív perspektívából 

tekintsenek a meglévő megoldásokra, ezáltal inspirációt kaphatnak későbbi 

innovációs tevékenységekhez.  

Az innovációs coach legfontosabb feladatai egy szervezetnél a 

következők: az innovációs célok meghatározása a szervezettel együtt; 

diagnózis felállítása, amely rámutat a menedzsment által meghatározott 

innovációs célok és a munkatársak érdekei és cselekedetei közötti eltérésre, 

így megfelelő lépéseket lehet tenni; csapat facilitátorok képzése; nagy 

csoportos foglalkozások elősegítése, támogatása, melynek célja a 

csoportprojektek meghatározása a menedzsmenttel. 
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Az innovációs coach felkészítése 

a munkára 

A coach végzettségének elsősorban a coaching kompetenciákon 

kell alapulnia. Ezt szakmai továbbképzéssel vagy posztgraduális 

tanulmányokkal kell segíteni. Fontos, hogy a coach is rendelkezzen 

menedzsmenthez kapcsolódó képesítéssel (csapatmenedzsment, 

konfliktuskezelés, projektmenedzsment, innovációmenedzsment, 

humánerőforrás-menedzsment, kockázatkezelés stb.), bár ezek 

elsajátíthatók a szakképzés formájában szerzett tapasztalat részeként 

vagy informális tanulás révén is. A coach-tól nem várható el, hogy iparág-

specifikus ismeretekkel rendelkezzen, de ha egy speciális szervezettel 

működik együtt, törekedni kell az ismeretei kiegészítésére az adott témát 

illetően. 

Az Európai Képesítési Keretrendszerrel összhangban, az 

innovációs coach felkészülésének fontos része a tudás, készségek és 

kompetenciák elemzése. 

 

Az innovációs coach tudása 

Az innovációs coach-nak ismerni kell a munkavállalói csoportok 

működési mechanizmusait (a csoportdinamikát), mely lehetővé teszi a 

csoportos coachingot és a 

szervezeten belüli képzést. Az 

coach-nak tisztában kell lenni a 

coaching lebonyolításának 

alapelveivel az egyedi tréning 

során is. Az innovációscoach 

birtokában lévő tudásának 

interdiszciplináris információkat kell 

felölelnie a következő területeken: 

AZ INNOVÁCIÓS COACH KÉPESÍTÉSEI 
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pszichológia, menedzsment, pedagógia, etika, szociológia, üzlet. Az 

innovációs coach-nak tisztában kell lenni a motivációs és érzelmi 

mechanizmusokkal, ismernie kell az emberek temperamentumát és 

személyiségét, a szakmai stressz mechanizmusait, meg kell értenie a 

csoportkonfliktusokat, mi befolyásolja a munkatársak jólétét, a hatékony 

kommunikáció alapelveit, az érdemi tárgyalásokat, a gondolkodás és a 

döntési mechanizmusokat. El kell sajátítani a hatékony tanulás képességét, 

ismerni kell a szervezeti kultúra fogalmait, tisztában kell lenni a 

csoportszerepekkel, továbbá fontos a szakmai fogékonyság is. 

 

Az innovációs coach készségei 

Az innovációs coach-ot olyan szakmai készségekkel kell 

felvértezni, melyek által képes egyéni és csoportos coaching 

foglalkozások lefolytatására. 

Olyan kommunikációs készségekkel kell rendelkeznie, mint például: 

• az aktív hallgatás képessége, 

• hatékony visszajelzés képessége, 

• képesség a kommunikációra a változatos és multikulturális 

környezetben, 

• a hatékony (ön)érdekérvényesítés képessége, 

• a meggyőzés képessége, 

• képesség a kommunikációs rendszerek tervezésére és 

optimalizálására.  

A csapattal való közös munka képessége magába foglalhatja: 

• a problémamegoldó képességet, 

• inspirációs és motivációs képességet, 

• a problémák meghatározásának és megoldásának 

képességét, 

• tárgyalási és közvetítői képességeket. 
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A coach-nak néhány vezetői készségekkel is rendelkeznie kell: 

• céltervezés és –meghatározás, 

• stratégiai tervezés, 

• szervezeti képességek, 

• rugalmasság, 

• a változás kezelésének képessége, 

• a szervezeti tagok erősségeinek és gyengeségeinek 

megállapítása, 

• csapatvezetés. 

 

Az innovációs coach kompetenciái 

Az innovációs coach személyes kompetenciái között szerepelni kell 

az alábbiaknak: 

• innováció, 

• kreativitás,  

eredeti gondolkodás,  

• empátia, 

• stresszkezelés, 

• analitikus gondolkodás,  

• kritikus gondolkodás, 

• deduktív és induktív  

gondolkodásmód, 

• tanulási képesség, 

• nyitottság, kockázatvállalási hajlandóság, 

• a személyes és szervezeti hierarchia határainak átlépésének 

képessége. 

A coach-ot magas érzelmi intelligencia és empátia, bátorság és 

kitartás jellemzi. A coach minden tetténél meg kell, hogy feleljen a 

vonatkozó etikai kódexben leírtaknak. A kompetenciákat szakmai 

tapasztalatokkal és gyakorlattal kell segíteni. Nagyon fontos az 

innovációs coach számára az is, hogy megpróbálja megismerni és 

megérteni a munkakörnyezetét. A vállalat sajátosságainak kiváló 

ismerete javítja a coach teljesítményét. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 
 

 
Ki az innovációs coach? 

Az innovációs coaching az innováció egy multidiszciplináris 

megközelítési formája – mely integrálja a különböző piaci területeket és 

szervezeti működést. Az innovációs coach részt vesz a szervezeten 

belüli innovációs ökoszisztéma és innovációs kultúra kialakításában. Az 

innovációs coach célja a szervezeten belüli innováció támogatása egyéni 

és csoportos szinten. A coach feladata a strukturált innovációs folyamat 

támogatása az inspirációtól kezdve a termék kereskedelmi forgalomba 

helyezéséig/ a vállalkozás által fejleszteni kívánt termelési szakasz 

lezárásáig. Mindezt a coaching koncepcióval összhangban kell 

elvégeznie, mely szerint az ügyfél (a szervezet) felelős a folyamatért. Az 

innovációs coach a szervezeten belüli változások elősegítője 

(facilitátora): arra ösztönzi a szervezet tagjait, hogy a következő 

kérdésekre választ találjanak: 

• „Mire van szükség a piacon?” 

• „Hogyan válaszoljunk ezekre az igényekre?” 

• „Hogyan optimalizáljuk a szervezeti folyamatokat, illetve egy 

vonzó pozíciót hogyan építhetünk ki a piacon?” 

Az innovációs coach feladata, hogy támogassa a vállalat 

erősségeinek fejlesztését azáltal, hogy információt biztosít külső innovációs 

jó gyakorlatokról és segíti a szervezetet a saját innovációs megoldásai 

keresésében. Az innovációs coach fő szerepe a szervezeten belüli szinergia 

kialakításának támogatása. Az innovációs coaching megvalósítása a 

szervezetnél hozzájárulhat annak holisztikus szempontból való 

növekedéséhez azáltal, hogy erősíti a vállalat innovatív imázsát a piacon; 

valamint a rendszer szempontjából azáltal, hogy a vállalaton belül erősíti az 

egyedi területeket. 
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Habár ez a tevékenység a teljes 

vállalati csapat bevonását, pozitív 

hozzáállást, a coaching koncepció 

megértését és a szervezet részéről 

történő változásokkal kapcsolatos 

felelősségérzet megosztását igényli. 

Következtetésképpen az elemzés 

alapján megállapítható, hogy az 

innovációs coach egy olyan személy, 

aki inspirálja, elősegíti (facilitálja) és stimulálja a szervezeten belül az 

innovációs légkör megalkotását; motiválja a tagokat arra, hogy függetlenül 

diagnosztizálják a vállalat innovációs szükségleteit; megvalósítja a 

szervezeten belüli innovációt; és felméri az innováció hatásait a külső és 

belső környezetben is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További információkért a FLOURISH projektről kérjük, látogasson el a 

következő weboldalra: http://www.flourishproject.eu/ 
 

 

 

Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem 
jelenti a tartalom jóváhagyását, amely csak a szerzők véleményét tükrözi, és 
a Bizottság nem tehető felelőssé az abban szereplő információk bármilyen 
felhasználásáért. 
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„Manapság rendszeresen előfordul, hogy a szervezetek az 

alkalmazottaiktól elvárják az innovációt, ám nincs biztosítva 

annak zökkenőmentes megvalósítása.” 

 
Costa Michailidis, 

az Innovation Bound társalapítója 



 

 

FLOURISH Partnerek 
 

 

 
 

 

European Center for Quality Ltd, Bulgária 

Kontaktszemélyek: Margarita Angelova, 

Darina Petrunova  

office@ecq-bg.com 

www.ecq-bg.com 

 

 

Apgico - Associação Portuguesa de 

Criatividade e Inovação, Portugália 

Kontaktszemélyek: Fernando Sousa, 

Ileana Monteiro  

apgico@apgico.pt 

www.apgico.pt 

 

 

AidLearn, Consultoria em Recursos 

Humanos Lda., Portugália  

Kontaktszemélyek: Maria Helena Antunes,  

Ana Moreira 

maria.helena.antunes@aidlearn.pt  

www.aidlearn.pt 

 

 

Spoleczna Akademia Nauk, Lengyelország 

Kontaktszemélyek: Marta Anielak,  

 Małgorzata Klimka-Kołysko 

manielak@san.edu.pl 

www.san.edu.pl 

 
 

 

Kauno mokslo ir technologijų parkas,  

Litvánia 

Kontaktszemélyek: Ramunė Guogienė,  

Jūratė Danėnienė 

ramune.guogiene@kaunomtp.lt 

www.kaunomtp.lt 

 

 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

Magyarország 

Kontaktszemélyek: Đurović Eva,  

Szűcs Petra  

durovic.eva@csmkik.hu 

www.csmkik.hu 

Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott 
támogatása nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely csak 
a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető 
felelőssé az abban szereplő információk bármilyen 
felhasználásáért. 
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