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Juniorzy i Sympatycy JCI Wrocław,


	 Jesteśmy już prawie na półmetku           
roku 2015. Niedługo zaczynamy sezon 
urlopowy, ale do tego czasu trochę jeszcze 
będzie się działo!


	 W maju nasi  Członkowie odwiedzili           
n i e m i e c k ą k o n f e r e n c j ę M I R K O w 
Poczdamie. Z pomoca przyjaciół z JCI 
Warsaw zorganizowaliśmy szkolenie z 

podstaw zarządzania projektami z wykorzystaniem darmowej 
aplikacji Project Libre. Nasi przedstawiciele wzieli udział w 
organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą V Forum Młodych 
Przedsiębiorców - Młodzi Innowacyjni w Warszawie. Na 
zaproszenie Partnera - Business Center Club wzieliśmy udział w 
szkoleniu „Jak oszczędzać dzięki elektornicznym dokumentom w 
firmie”. Poza tym promowaliśmy, za pomocą spotkań 
rekrutacyjnych, nasz projekt Mentoringu Biznesowego.


	 Czerwiec również zapowiada s ię emocjonu jąco!         
Rozpoczynamy kolejną edycję JCI Business Cafe i nowy cykl 
szkoleń z zakresu zarządzania projektami Akademii Skutecznego 
Lidera. Rozpoczeliśmy również rekrutację na stanowisko Dyrektora 
ds. marketingu i PR! Chcecie się sprawdzić? Szczegóły znajdziecie 
na kolejnych stronach!

	 
         

Jan C. Orleański

2015 JCI Wrocław Prezydent
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 8-9.05.2015 
KONFERENCJA NIEMIECKA MIRKO W 
POCZDAMIE 
Nasi Juniorzy reprezentowali nas na konwencji w 
Poczdamie! Nie zabrakło ciekawych spotkań, 
szkoleń, nowych kontaktów biznesowych i wielu 
miłych chwil.


 14.05.2015 
SZKOLENIE Z JCI - PODSTAWY 
ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Z 
WYKORZYSTANIEM DARMOWEJ 
APLIKACJI PROJECT LIBRE 
Poznaliśmy darmowe narzędzie zarządzania 
projektami - Project Libre. Nauczyliśmy się m.in. w 
przystępny sposób segregować twarde informacje 
o projekcie oraz zaplanować czas, budżet i inne 
zasoby projektu!


 16.05.2015 
WYJAZD NA V FORUM MŁODYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW - MŁODZI 
INNOWACYJNI 
Wzieliśmy udział w organizowanym przez Krajową 
Izbę Gospodarczą V Forum Młodych 
Przedsiębiorczych w Warszawie.


 19.05.2015 
SPOTKANIE Z BCC - JAK OSZCZĘDZAĆ 
DZIĘKI ELEKTRONICZNYM DOKUMENTOM 
W FIRMIE? 
Odwiedziliśmy Business Center Club i szkoliliśmy 
się z przepisów dotyczących e-faktur oraz 
optymalnych i bezpiecznych sposobów wdrażania 
elektronicznego fakturowania w firmach.


 28.05.2015 
SPOTKANIE OTWARTE: JAKIE SZANSE 
DAJE MENTORING BIZNESOWY? 
SPOTKANIE REKRUTACYJNE 
Rozpoczeliśmy rekrutację do projektu Mentoringu 
Biznesowego! Dalej można się zapisać. Szczegóły 
na dalszych stronach.
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 NOWY CYKL SZKOLEŃ Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 
Rozpoczynamy nowy cykl szkoleń liderskich Akademii Skutecznego Lidera!

W tym roku Akademia składa się z 6 szkoleń dotyczących zarządzania projektami.

Szkolenia odbywają się raz w miesiącu i trwają po ok. 2 godziny.


 TEMATY SZKOLEŃ:  
1. 25 czerwca - Metodyka zarządzania projektami

2. lipiec - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

3. sierpień - Zarządzanie interesariuszami

4. wrzesień - Zarządzanie ryzykiem w projekcie

5. październik - Prawne aspekty umów

6. początek listopada - Finansowanie i rozliczanie projektu

Szczegóły dotyczące szkoleń, w tym terminy, podamy niedługo.

Szkolenia prowadzą certyfikowani trenerzy JCI z doświadczeniem w omawianych zagadnieniach.


Koszt udziału w całym cyklu to 150 zł.

Udział w pojedynczym szkoleniu kosztuje 30 zł.

Dla Członków JCI szkolenia są darmowe.

Pieniądze przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji szkoleń i na cele statutowe JCI Wrocław.

Ilość miejsc ograniczona! 
Zapisy na cały cykl, jak i na poszczególne szkolenia mailowo: marzena.grzesik@jciwroclaw.pl


Dla osób które wezmą udział w całym cyklu GRATIS proponujemy możliwość praktycznego 
wypróbowania zdobytej wiedzy w ramach koordynowania nowych projektów.


Pierwsze szkolenie: Metodyka zarządzania projektami

25 czerwca 2015 19:00 
Miejsce: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (ul. B. Chrobrego 12-14)

Wybrane zagadnienia szkolenia:

1. Wyzwania związane z zarządzaniem projektami

2. Dobieranie metodyki do kontekstu projektu

3. Złote Zasady

4. SMART, harmonogramy, narzędzia elektroniczne, analiza SWOT

5. Lider w projekcie

6. Priorytetyzowanie ze względu na cel

7. Raportowanie

8. Karta projektu

9. Drzewa celów

10. Kamienie milowe



Jeżeli:

• Jesteś zorientowany/a na samorozwój;

• Jesteś proaktywny/a czyli wolisz wychodzić z inicjatywą i działać zamiast biernie się przyglądać;

• Masz 18-40 lat;

• Masz wiedzę z zakresu marketingu i motywację do nauki oraz zdobywania doświadczenia;

Prześlij zgłoszenie! 

Działając w JCI Wrocław znajdziesz możliwości rozwoju w zakresie marketingu i promocji:

• Na samodzielnym stanowisku (nie masz szefa, to od Ciebie zależy jak będzie wyglądać strategia i 
działania marketingowe);

• Współpracując z agencją PRową, która pomaga naszej organizacji;

• Tworząc strategie promocyjne naszych projektów;

• Realizując projekty i kampanie marketingowe.


JESTEŚMY MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĄ MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I LIDERÓW NASTAWIONĄ 
NA ROZWÓJ OSOBISTY CZŁONKÓW I WSPIERANIE ICH BIZNESÓW. 

Poza tym w JCI znajdziesz również inne możliwości jak:

• Doskonalenie umiejętności przywódczych przez kierowanie projektami, zespołami oraz zarządzanie 
organizacją;

• Kontakty wśród przedsiębiorczych ludzi w Polsce i za granicą;

• Ofertę mentoringu biznesowego, udziału w szkoleniach, konferencjach również międzynarodowych

• Międzynarodowe konferencje, szkolenia (m.in JCI Public Relations and Media Master Class 
Academy w Turcji) i projekty, na których zbudujesz kontakty w międzynarodowej społeczności!


Jak aplikować?

1. Prześlij zgłoszenie emailem na: tomasz.bakowski@jciwroclaw.pl: krótkie CV i odpowiedź na 
pytanie dlaczego chcesz dołączyć i rozwijać się w JCI Wrocław w zakresie marketingu i promocji

2. Rozpocznij działanie!
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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!  
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Informacje o najbliższych 
spotkaniach znajdziesz na 
naszym Facebooku oraz stronie 
internetowej. 

Szybki kontakt: (+48) 693 724 669 

 11.06.2015 
SPOTKANIE ZE 
STOWARZYSZENIEM 
PRZEDSIĘBIORCÓW ZIEMI 
KOBIERZYCKIEJ 
Odwiedzimy naszych Partnerów 
w Bielan. Będzie czas na 
networking i pyszny grill. 
Zapraszamy!


Zapisy mailowe:

jan.orleanski@jciwroclaw.pl

Start: 19:00 Bielany Wrocławskie


 18.06.2015 
SPOTKANIE OTWARTE: 
OPOWIEŚĆ O WYJAZDACH 
DO ISTAMBUŁU I 
POCZDAMU 
Spotkanie poświęcone 
wyjazdom naszych członków na 
konferencję niemiecką MIRKO 
2015 oraz JCI European 
Conference w Istanbule. 
Opowiemy także o spotkaniach 
z naszymi partnerami 
twiningowymi: JCI Potsdam i JCI 
Bursa oraz o naszych wspólnych 
projektach. Jeśli chcesz 
posłuchać o międzynarodowych 
możliwościach jakie daje JCI, to 
spotkanie jest właśnie dla 
Ciebie. Po części oficjalnej 
obowiązkowa integracja przy 
piwie! 


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


 22.06.2015 
JCI BUSINESS CAFE: 7 
PRAWNYCH GRZECHÓW 
GŁÓWNYCH W BIZNESIE 

Chcesz poznanć podstawowe 
błędy popełniane przez 
przedsiębiorców w dziedzinie 
prawnych aspektów obrotu 
gospodarczego? Nasz 
Wiceprezes, radca prawny Adam  
Bijas podzieli się 
spostrzeżeniami i kazusami ze 
swojego bogatego, 10-letniego 
doświadczenia w obsłudze 
prawnej przedsiębiorstw. 
Większość zagadnień będzie 
dotyczyć zagrożeń związanych 
ze sporami sądowymi.


Start: 12:00 Machina Organika 
(ul. Ruska 19)


 25.06.2015 
AKADEMIA SKUTECZNEGO 
LIDERA: METODYKA 
ZARZĄDZANIA 
PROJEKTAMI (NOWY CYKL 
SZKOLEŃ O ZARZĄDZANIU 
PROJEKTAMI) 
Pierwsze szkolenie z nowego 
cyklu dla liderów! W programie 
m.in.: wyzwania związane z 
zarządzaniem projektami, 
dobieranie metodyki do 
kontekstu projektu, Złote 
Zasady, SMART, harmonogramy, 
narzędzia elektroniczne, analiza 
SWOT, Lider w projekcie, 
priorytetyzowanie ze względu na 
cel, raportowanie, karta projektu, 
drzewa celów, kamienie milowe.


Zapisy mailowe:

marzena.grzesik@jciwroclaw.pl

Start: 19:00 Akademickie 
Inkubatory Przedsiębiorczości 
(ul. B. Chrobrego 12-14)

  KALENDARZ WYDARZEŃ CZERWCOWYCH  






