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Juniorzy i Sympatycy JCI Wrocław,

Po weekendzie majowym wracamy           
do działania! W JCI Wrocław dzieje się 
coraz więcej.

Z w y d a r z e ń k w i e t n i o w y c h           
szczególnie warte wspomnienia są Kolacja 
Prezydencka i połączona z nią wizyta 
naszych Partnerów Twinningowych z JCI 
Goerlitz i JCI Potsdam oraz wizyta 
Wiceprezydent JCI Lisan Beentjes.

Podczas Kolacji Prezydenckiej zaprezentowaliśmy nową          
Kronikę i wręczylismy po raz pierwszy nagrody JCI Wrocław. Za 
najaktywniejszego Juniora ubiegłego roku uznano Adama Bijasa, 
najlepszym projektem okazał się Bieg dla Artura koordynowany 
przez Aleksandrę Zygmunt. Najaktywniejszym Senatorem został 
zaś Wiesław Gaczyński. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Maj również zapowiada się niezwykle pracowicie. Planujemy          
poświęcić go głównie na rozpoczęcie naszych projektów. Ponadto 
zapraszamy na szkolenie z zarządzania projektami z 
wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji oraz na spotkanie 
promujące nasz projekt Mentoringu Biznesowego.

W dalszej części newslettera tradycyjnie przeczytacie o          
najważniejszych wydarzeniach ubiegłego miesiąca i o naszych 
planach na maj. Zapraszamy do lektury i do zobaczenia!

Jan C. Orleański
2015 JCI Wrocław Prezydent

  CO SŁYCHAĆ W JCI WROCŁAW?  



Kwiecień 2015

  WYDARZENIA KWIETNIA  

 09.04.2015 
SPOTKANIE Z BCC - JAK WYKORZYSTAĆ 
INTERNET W BIZNESIE? 

Na spotkaniu w organizacji prowadzonej przez 
naszego Senatora - Marka Worona -Tomasz 
Bonek i Marta Smaga, współtwórcy portalu 
Money.pl, opowiedzieli nam jak wykorzystać 
narzędzia internetowe w biznesie. Wytłumaczyli 
m.in. co to jest SEO (pozycjonowanie), SEM, 
reklama natywna, content marketing i promocja w 
mediach społecznościowych.


 18.04.2015 
KOLACJA PREZYDENCKA JCI WROCŁAW 
(26-LECIE JCI WROCŁAW) 

Z okazji 26 rocznicy powstania JCI Wrocław 
zorganizowaliśmy Kolację Prezydencką. 
Odwiedzili nas nasi Partnerzy z JCI Goerlitz i JCI 
Potsdam. Zaprezentowaliśmy nową Kronikę JCI 
Wrocław i wręczyliśmy nagrody JCI dla 
najaktywniejszych osób.

Do zobaczenia za rok! :)
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 27.04.2015 
SPOTKANIE OTWARTE: 100 PYTAŃ DO… 
LISAN BEENTJES WICEPREZYDENT JCI 

Naszym gościem była Wiceprezydent JCI Lisan 
Beentjes z Holandii, która poprowadziła dla nas 
szkolenie „Effective Leadership” i opowiedziała 
co słychać w innych krajach. Lisan towarzyszyła 
Magdalena Sobczak - Prezydent JCI Poland 
2015.

Poza szkoleniem znaleźliśmy także czas na 
długie i interesujące dyskusje nt. organizacji 
pracy naszego Stowarzyszenia.  
Przed przyjazdem do Wrocławia Lisan odwiedziła 
także inne organizacje JCI w Polsce - Kraków i 
Warszawę. Bardzo podobało jej się w naszym 
kraju i obiecała jeszcze do nas wrócić.
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Informacje o najbliższych 
spotkaniach znajdziesz na 
naszym Facebooku oraz stronie 
internetowej. 

Szybki kontakt: (+48) 693 724 669 

 14.05.2015 
SZKOLENIE Z JCI - 
PODSTAWY ZARZĄDZANIA 
PROJEKTAMI Z 
WYKORZYSTANIEM 
DARMOWEJ APLIKACJI 
PROJECT LIBRE 
Coraz częściej stajemy się w 
pracy menagerem projektu, 
który wymaga skoordynowania 
wielu elementów. Chcemy 
nauczyć Was korzystać z 
darmowego narzędzia jakim jest 
Project Libre. Dzięki niemu 
można w przystępny sposób 
segregować twarde informacje o 
projekcie oraz zaplanować czas, 
budżet i inne zasoby projektu. 
Dzięki takiemu zebraniu danych 
PMowi o wiele łatwiej przekazać 
swoją wizję realizacji projektu 
swoim przełożonym jak także 
śledzić jego realizację i 
faktyczne wykorzystanie 
zasobów.


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Zapisy mailowe:

marzena.grzesik@jciwroclaw.pl

Start: 18:00 Machina Organika 
(ul. Ruska 19)


 19.05.2015 
SPOTKANIE Z BCC - JAK 
OSZCZĘDZAĆ DZIĘKI 
ELEKTRONICZNYM 
DOKUMENTOM W FIRMIE? 
Seminarium na temat 
obowiązujących dzisiaj 
przepisów dotyczących e-faktur 
oraz optymalnych i 
bezpiecznych sposobów 
wdrażania elektronicznego 
fakturowania w firmach.


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Zapisy mailowe:

jan.orleanski@jciwroclaw.pl

Start: 13:00 Siedziba BCC (ul. 
Metalowców 25)


 28.05.2015 
SPOTKANIE OTWARTE: 
JAKIE SZANSE DAJE 
MENTORING BIZNESOWY? 
SPOTKANIE 
REKRUTACYJNE 
Potrzebujesz praktycznych rad 
od doświadczonych 
biznesmenów? Chcesz 
skutecznie rozwijać swoją firmę i 
wystrzegać się pułapek, które na 
nią czychają? Jeśli tak, to 
projekt Mentoringu Biznesowego 
jest dla Ciebie! Przeczytasz o 
nim więcej na kolejnych 
stronach newslettera a już teraz 
zapraszamy Cię na spotkanie 
rekrutacyjne!


Start: 18:00 
Miejsce: podamy na facebooku

  KALENDARZ WYDARZEŃ MAJOWYCH  
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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!

  REKRUTUJEMY! DOŁĄCZ DO NAS!  






