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CO SŁYCHAĆ W JCI WROCŁAW?
CO SŁYCHAĆ W
JCI WROCŁAW?

Juniorzy i Sympatycy JCI Wrocław,
Za nami kolejny miesiąc aktywności i
rozwoju. Marzec obfitował w wydarzenia i
spotkania - było ich w sumie aż sześć! Te
warte szczególnego wspomnienia to z
pewnością wykłąd JCI podczas Dnia
przedsiębiorczości na Uniwersytecie
Ekonomicznym, szkolenie „Delegowanie zadań
i uprawnień” oraz kolacja z Senatorami w
pierwszy dzień wiosny i tradycyjne spotkanie wielkanocne.
W marcu przywitaliśmy także nowego Członka JCI Wrocław Adama Zygmunta. Udało nam sie także zakończyć aktualizację
naszej strony www.jciwroclaw.pl na którą serdecznie zapraszamy.
Chciałbym także, w imieniu swoim i całego JCI Wrocław,
złożyć Wam wszystkim najlepsze życzenia z okazji Świąt
Wielkanocnych. Aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem duchowego
wzbogacenia i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję!

A co jeszcze działo się u nas w ciągu ostatnich 30 dni i co
planujemy na kwiecień? Zapraszamy do lektury newslettera!
Jan C. Orleański
2015 JCI Wrocław Prezydent
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WYDARZENIA MARCA
05.03.2015
SPOTKANIE OTWARTE: 100 PYTAŃ DO...
KATARZYNY STACHURSKIEJ-REXHA,
WŁAŚCICIELKI 'ALE DOMY’
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się m.in. jak
wygląda rynek nieruchomości we Wrocławiu, jakie
błędy popełnia większość sprzedających
mieszkanie i jak wygląda praca pośrednika!
07.03.2015
WYKŁAD JCI WROCŁAW PODCZAS DNIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ASBIRO NA UE
Podczas wystąpienia Jan C. Orleański (2015
Prezydent JCI Wrocław) opowiedział dlaczego
warto działać w organizacjach zrzeszających
przedsiębiorców i jakie są korzyści z aktywności
"poza biurem". Przedstawiliśmy także success
story naszych Członków, którzy opowiedzieli co
dała im działalność w JCI Wrocław.
18.03.2015
SZKOLENIE Z JCI: DELEGOWANIE ZADAŃ
I UPRAWNIEŃ
Podczas szkolenia Tomasz Bąkowski
zaprezentował skuteczne techniki delegowania
zadań i uprawnień.
19.03.2015
SPOTKANIE OTWARTE: 100 PYTAŃ DO…
YUJI MIYATA - THE PEACE MESSENGER
Nasz gość - Yuji Miyata - podróżnik i orędownik
pokoju opowiedział nam swoją fascynującą
historię. Z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny
Światowej i 25 rocznicy obalenia Muru
Berlińskiego postanowił on przejść w pokojowym
marszu trasę z Auschwitz do Berlina!
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WYDARZENIA MARCA
21.03.2015
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - KOLACJA Z
SENATORAMI
W pierwszy dzień wiosny nasi Senatorowie
zaprosili nas na wspaniałą kolację. Był czas na
rozmowy, wspomnienia i networking a na koniec
udaliśmy się na tańce. Dziękujemy za zaproszenie!
26.03.2015
SPOTKANIE WIELKANOCNE JCI
WROCŁAW
Pod koniec marca spotkaliśmy się na tradycyjnym
spotkanie wielkanocnym jajeczku Członków i
Sympatyków JCI Wrocław. Nie zabrakło także
naszych Senatorów!

MOŻNA JUZ ZAMAWIAĆ NOWE PINY
JCI POLAND!
Postanowiliśmy wyprodukować nowe piny
JCI Poland. Można zamawiać je pod
adresem maciej.kawecki@jciwroclaw.pl
Cena 4 zł/sztukę.
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SUCCESS STORY NASZEGO CZŁONKA - MAŁGORZATA LATUSZEK
JCI MNIE NIE SZUKAŁO. TO JA SZUKAŁAM JCI!
POCZĄTKI
W czasie studiów prowadziłam
małą firmę i potrzebowałam
znaleźć ludzi, którzy mają
podobne problemy i wiedzą jak
je rozwiązać… Większość
znajomych w tym czasie
studiowała, skupiała się na
życiu studenckim, a wszystkie
organizacje, które
poznawałam
zajmowały się
właśnie tym
studenckim
życiem,
praktykami,
wyjazdami,
wolontariatem.
Zupełnie nie o to
mi chodziło. Traf
sprawił, że w 2001
roku na Akademii
Ekonomicznej JCI
zorganizowało krótkie
spotkanie. Prowadził je Wojtek
Podemski – przyszły Prezydent
JCI Poland. Potem wszystko
potoczyło się bardzo szybko…
Po miesiącu jechałam już na
Konferencję Krajową JCI w
Redzie, gdzie poznałam na
przykład jak doskonale można
zbudować zespół w ciągu
jednej godziny dzięki grze w
paintballa. Miesiąc potem już

byłam na Kongresie
Światowym JCI w Barcelonie i
słuchałam fantastycznych
wykładów Stevena Coveya i
Edwarda de Bono! Poznałam
też niesamowity klimat bycia z
Juniorami z całego świata –
radość, bezpośredniość,
ciekawość świata, brak
uprzedzeń, solidne wartości,
łączenie biznesu z pasją.

włożysz. Jeśli pasywnie
czekasz – zyskasz znacznie
mniej. Prowadzisz projekty –
nauczysz się nimi zarządzać,
organizujesz wyjazdy
zagraniczne – doszlifujesz
język, zorganizujesz szkolenia z
udziałem trenerów z całego
świata – udoskonalisz
umiejętności wystąpień
publicznych, budowania
zespołu i… zarządzania
ryzykiem. Trudno mi wymienić
wszystkie ciekawe projekty, w
których brałam udział.
MOJE… 42 PROJEKTY

CZEGO NAUCZYŁAM SIĘ W
MIĘDZYCZASIE?
Kolejnych kilka lat bardzo
aktywnie angażowałam się w
działalność JCI, zgodnie z ideą
„learning by doing”. Muszę
powiedzieć, że była to
najlepsza szkoła życia i
biznesu, jaka mnie spotkała.
JCI nie jest typową organizacją
– tu dostajesz tyle ile sam

Moje członkostwo w JCI to w
sumie aż 42 różne projekty, w
których brałam udział, każdy
zakończony pękiem
doświadczeń, których nie da
się uzyskać inaczej niż w
laboratorium jakim jest JCI.
Dzięki temu wiele moich
biznesowych działań zostało
zrealizowanych dużo lepiej i
skuteczniej, niż gdyby robiła je
bez tego treningu. Do tej pory
aktywny udział w JCI polecam
wszystkim. Wystarczy trochę
odwagi, wiary w siebie i chęci
eksperymentowania. A JCI
nadaje się do tego genialnie!
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REKRUTUJEMY! DOŁĄCZ DO NAS!
Członkostwo w Junior Chamber
International Wrocław niesie z
sobą olbrzymie korzyści
osobiste. Może być sposobem
na całościowy rozwój Twojej
osobowości i poszerzenie
Twoich horyzontów. Jako
członek JCI Wrocław zyskasz
dużo więcej niż oferują Ci inne
organizacje. W JCI nauczysz się
zarządzać projektami,
zdobędziesz nowe, cenne i
trwałe kontakty biznesowe,
lokalne i
międzynarodowe, w
praktyce przećwiczysz
zarządzanie zespołami
ludzi i miło spędzisz
czas. Wykorzystaj
możliwość stania się
osobą z różnorodnymi
i wartościowymi
umiejętnościami!
JESTEŚMY
MIĘDZYNARODOWĄ
ORGANIZACJĄ
MŁODYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW I
LIDERÓW NASTAWIONĄ
NA ROZWÓJ OSOBISTY
CZŁONKÓW I
WSPIERANIE ICH
BIZNESÓW.

Poszukujemy osób chętnych do
rozwoju w obszarach:
zarządzania projektami, PR,
marketing, trenerstwo i
wystąpienia publiczne.
Podzielimy się z Tobą
pomysłami na projekty i
pomożemy wspólnie osiągnąć
coś wielkiego!
Nad rozwojem osobistym
naszych Członków czuwa
sekcja członkowska, która

zawsze pomoże Ci w
odnajdywaniu i podejmowaniu
nowych wyzwań. Jeśli masz
jakieś pytanie, zgłoś się do niej!
Wystarczy wysłać maila na
adres kontakt@jciwroclaw.pl
albo przyjść na najbliższe
spotkanie!
Pomożemy Ci ułożyć Plan
Rozwoju Osobistego i zdobyć
wszystkie wyznaczone cele!
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KALENDARZ WYDARZEŃ KWIETNIOWYCH
09.04.2015
SPOTKANIE Z BCC - JAK
WYKORZYSTAĆ INTERNET
W BIZNESIE?
Tomasz Bonek i Marta Smaga,
współtwórcy portalu Money.pl,
opowiedzą jak wykorzystać
narzędzia internetowe w
biznesie. Wytłumaczą m.in. co to
jest SEO (pozycjonowanie),
SEM, reklama natywna, content
marketing i promocja w mediach
społecznościowych.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
Zapisy mailowe:
jan.orleanski@jciwroclaw.pl
Start: 15:30 Siedziba BCC (ul.
Metalowców 25)
18.04.2015
JCI WROCŁAW
PRESIDENTIAL DINNER
(26-LECIE JCI WROCŁAW)
W kwietniu świętujemy 26
rocznicę powstania JCI
Wrocław. Z tej okazji
zapraszamy na kolację podczas
której wręczymy nagrody
najaktywniejszym Członkom.
Gośćmi będą Juniorzy z
Potsdam i Goerlitz. Zapraszamy
na networking!
Wpisowe: 50 zł/osoby.
Zapisy mailowe:
anna.kucharczyk@jciwroclaw.pl
Start: 19:00 Restauracja
„Impressa”
(ul. Krupnicza 13)

27.04.2015
SPOTKANIE OTWARTE: 100
PYTAŃ DO… LISAN
BEENTJES
WICEPREZYDENT JCI
Naszym gościem będzie
Wiceprezydent JCI Lisan
Beentjes z Holandii. Lisan
poprowadzi spotkanie „10 things
you need to know about JCI”,
opowie o JCI na świecie i
odpowie na nasze 100 pytań. :)
Do zobaczenia!
Start: 16:30 Machina Organika
(ul. Ruska 19)

Spotykamy się zawsze w 1 i 3
czwartek miesiąca w restauracji
Machina Organika (ul. Ruska 19).
Serdecznie zapraszamy!
Szybki kontakt: (+48) 693 724 669

Informacje o najbliższych
spotkaniach znajdziesz na
naszym Facebooku oraz stronie
internetowej.

