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CO SŁYCHAĆ W JCI WROCŁAW?
Juniorzy i Sympatycy JCI Wrocław,
Tydzień temu Prezydent JCI Poland Magdalena Sobczak poprosiła mnie o
krótkie sprawozdanie z działalności od
początku roku. W podsumowaniu ostatnich
siedmiu miesięcy okazało się, że od
początku roku zorganizowaliśmy/braliśmy
udział w ponad 53 spotkaniach!
D a l s z e p l a n y n a ro k 2 0 1 5 t o
kontynuować dotychczasową aktywność, zwiększyć ilość
członków i kandydatów na członków oraz zwiększyć
rozpoznawalność JCI Wrocław.
Jednym z głównych działań zbliżających nas do
osiągnięcia tych celów jest nowy cykl szkoleń Akademii
Skutecznego Lidera. Jesteśmy już po pierwszym treningu, który
miałem przyjemność prowadzić. Start był bardzo udany! Sala
szkoleniowa była pełna, a po warsztacie zgłosili się nowi kandydaci
na członków!
Nie tracimy czasu i angażujemy nowe osoby w konkretne
działania! Nowe zadania wymagają nowej energii, którą bez
wątpienia mają nasi Kandydaci na członków. Od sierpnia wyzwanie
koordynowania Akademii Skutecznego Lidera podejmuje Grzegorz
Zientarski. Za marketing i PR odpowiedzialni stają się Anna Lisicka i
Łukasz Solarski. Gratuluję Wam i trzymam kciuki! Zmiany dotkną
także Newslettera JCI Wrocław. Od września będzie on ukazywać
się w nowej, zmienionej formie.
Sierpień będzie miesiącem szkoleń! Zapraszamy na dwa
szkolenia, których szczegóły można znaleźć na kolejnych stronach
Newslettera. Do zobaczenia!
Jan C. Orleański
2015 JCI Wrocław Prezydent
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WYDARZENIA LIPCA
16.07.2015
SPOTKANIE OTWARTE: ROZMOWY O
BIZNESIE PRZY PIWIE
Spotkaliśmy się w licznym gronie aby
porozmawiać przy piwie o biznesie,
przedsiębiorczości i wielu innych tematach.
Dziękujemy za liczne przybycie!
23.07.2015
AKADEMIA SKUTECZNEGO LIDERA:
METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
(NOWY CYKL SZKOLEŃ O ZARZĄDZANIU
PROJEKTAMI)
Rozpoczeliśmy nowy cykl Akademii Skutecznego
Lidera! W programie pierwszego szkoelnia były
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. W szkoleniu brały udział 23
osoby, sala była pełna. Dziękujemy i zapraszamy
20 sierpnia na kolejne szkolenie!
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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. 23 lipca - Metodyka zarządzania projektami
2. 20 sierpnia - Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
3. 17 września - Zarządzanie interesariuszami
4. 22 października - Zarządzanie ryzykiem w projekcie
5. 19 listopada - Prawne aspekty umów
6. 17 grudnia - Finansowanie i rozliczanie projektu
Szczegóły dotyczące szkoleń podamy niedługo.
Szkolenia prowadzą certyfikowani trenerzy JCI z doświadczeniem w omawianych zagadnieniach.
Koszt udziału w najbliższych 5 szkoleniach cyklu to 130 zł.
Udział w pojedynczym szkoleniu kosztuje 30 zł.
Dla Członków JCI i AIP Wrocław 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: grzegorz.zientarski@jciwroclaw.pl
Dla osób które wezmą udział w całym cyklu GRATIS proponujemy możliwość praktycznego
wypróbowania zdobytej wiedzy w ramach koordynowania nowych projektów.
Najbliższe szkolenie: Komunikacja i praca zespołowa w projekcie
20 sierpnia 2015 18:00
Miejsce: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (ul. B. Chrobrego 12-14)
WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZYM FACEBOOKU
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JCI I JA! - WSPOMNIENIA KRZYSZTOFA NAWROCKIEGO
DLACZEGO TRAFIŁEM DO JCI?
Organizację poznałem przypadkiem.
Mieszkałem we
Wrocławiu, prawie
nikogo nie znałem.
Szukałem spotkań
towarzyskich, ale też
biznesowych.
Pierwsze spotkanie,
na które trafiłem
dotyczyło organizacji
Konwencji Krajowej
JCI 2010 we
Wrocławiu.
Zobaczyłem obszary,
w których mogłem
pomóc – kwestie marketingowe i pozyskanie
sponsorów. Jakież było zdziwienie moich
nowych znajomych! Przyszedł ktoś obcy, nie
zapytał o co dokładnie chodzi i… wziął się do
roboty. Nie wiedziałem wtedy czym jest JCI. Nie
wiedziałem też, że zaczęła się wieloletnia, jedna
z najpiękniejszych przygód mojego życia.
PO CO MI JCI?
Nigdy wcześniej nie
byłem członkiem
żadnej NGO, ani
organizacji
studenckiej. Okazało
się, że JCI to
środowisko, którego
potrzebowałem żeby
w praktyce uczyć się
różnych elementów
niezbędnych do
rozwoju
zawodowego. Już
organizacja Konwencji Krajowej 2010 była
pierwszą lekcją współpracy w projekcie i nauką
jak radzić sobie z przeciwnościami w kreatywny
sposób. W środowisku międzynarodowych
trenerów zdobyłem pierwsze szlify trenerskie.

Prowadzenie szkoleń w JCI dało mi praktyczną
wiedzę szkoleniową, którą wykorzystywałem
wielokrotnie w życiu
zawodowym. Miałem
ogromną przyjemność
prowadzić JCI Wrocław w
2012 roku. Jest to o tyle
ciekawe wyzwanie i
doświadczenie, że
nauczyło mnie budowania i
zarządzania zespołem bez
motywacji finansowej.
Bezcenne. Gdzie indziej
dostaniesz darmowy
poligon doświadczalny dla
swojej działki biznesowej?
Która inna organizacja może dostarczyć Ci
wiedzę i doświadczenie ludzi z całego świata?
Wszystkie wyjazdy, Kongresy międzynarodowe,
to oczywiście zabawa, impreza. Jednocześnie
ogromna otwartość ludzi na siebie oraz
wymiana wiedzy. Hasło „JCI” otwiera wiele
ciekawych kontaktów międzynarodowych.
CO MOŻESZ WZIĄĆ Z JCI?
Dwa razy tyle ile włożysz. Wielokrotnie, o tym
słyszałem od długoletnich Juniorów i
doświadczyłem sam już po krótkim czasie
członkostwa. JCI da Ci możliwościami brania
pełnymi garściami tego co chcesz wziąć. Może
to będzie tylko zabawa i wyjazdy
międzynarodowe. Może chcesz nauczyć się
być przedsiębiorcą. Może nie wiesz czego
chcesz i potrzebujesz sprawdzić co Tobie
odpowiada. Ja po trosze skorzystałem z każdej
możliwej opcji jaką daje JCI i wiem więcej o
sobie. Dzięki wszystkim projektom idę do
przodu z doświadczeniem (prowadzenie
projektów, szkolenia, zarządzanie zespołem)
jakiego nie dadzą żadne studia, a którego
zdobywanie firmach kosztuje wiele czasu. JCI
to trampolina. Dzięki niej możesz wybić się na
tle swojego otoczenia.
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KALENDARZ WYDARZEŃ SIERPNIOWYCH
13.08.2015
JAKA MISJA PRZYCIĄGNIE
SETKI TYSIĘCY LUDZI DO
TWOJEJ ORGANIZACJI?
Co sprawia, że jedna organizacja
skupia ponad 200.000 ludzi na
świecie? Dlaczego JCI tak
przyciąga ludzi? Dlaczego
tworzymy zgrane zespoły?
Zapraszamy do udziału w
bezpłatnym szkoleniu, na którym
jako uczestnik poznasz sposoby
jak budować i przekazywać
misję, wizję i wartości w
organizacji na przykładzie jak
robione jest to w JCI.
Pogłębisz również swoją wiedzę
na temat międzynarodowych
możliwości rozwoju w ramach
JCI m.in jako trener,
startupowiec, przedsiębiorca czy
zarządzający projektami.
Zapisy mailowe:
tomasz.bakowski@jciwroclaw.pl
Start: 18:00 Akademickie
Inkubatory Przedsiębiorczości
(ul. B. Chrobrego 12-14)

20.08.2015
AKADEMIA SKUTECZNEGO
LIDERA: KOMUNIKACJA I
PRACA ZESPOŁOWA W
PROJEKCIE
Kolejne szkolenie z nowego
cyklu dla liderów! Program
szkolenia znaleźć można na
naszym facebooku.
Zapisy mailowe:
grzegorz.zientarski@jciwroclaw.p
l
Start: 18:00 Akademickie
Inkubatory Przedsiębiorczości
(ul. B. Chrobrego 12-14)

Informacje o najbliższych
spotkaniach znajdziesz na
naszym Facebooku oraz stronie
internetowej.
Szybki kontakt: (+48) 693 724 669
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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!

