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Juniorzy i Sympatycy JCI Wrocław,


	 Za nami już pół roku 2015. W           
czerwcu zorganizowaliśmy parę spotkań i 
co najważniejsze, przeprowadzil iśmy 
rekrutację na stanowisko Dyrektora ds. 
marketingu i PR.

	 
          
	 Rozpoczynamy sezon urlopowy, a           
wraz z nim luźniejsze, integracyjne 
spotkania. Na pierwsze zapraszamy już 16 

lipca (więcej szczegółów w newsletterze).

	 Waszej uwadze polecamy także nowy cykl szkoleń               
Akademii Skutecznego Lidera. W tej edycji szkolimy z kompetencji 
związanych z zarządzaniem projektami. Warto się zapisać!


	 
                                                
Jan C. Orleański


2015 JCI Wrocław Prezydent
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  WYDARZENIA CZERWCA  

 11.06.2015 
SPOTKANIE ZE STOWARZYSZENIEM 
PRZEDSIĘBIORCÓW ZIEMI KOBIERZYCKIEJ 
Na początku czerwca odwiedziliśmy naszych 
Partnerów w Bielan. Był networking i pyszne 
jedzenie, ale najważniejsze było wręczenie 
Prezesowi Stowarzyszenia, Senatorowi JCI - 
Wiesławowi Gaczyńskiemu nagrody dla 
najaktywniejszego Sentora JCI Wrocław w roku 
2014. Dziękujemy za wsparcie!


 18.06.2015 
SPOTKANIE OTWARTE: OPOWIEŚĆ O 
WYJAZDACH DO ISTAMBUŁU I POCZDAMU 
Nasi członkowie osowiedzili o swoich wyjazdach na 
konferencję niemiecką MIRKO 2015 oraz JCI 
European Conference w Istanbule. Opowiedzieliśmy 
także o spotkaniach z naszymi partnerami 
twiningowymi: JCI Potsdam i JCI Bursa oraz o 
naszych wspólnych projektach. Była okazja 
posłuchać o międzynarodowych możliwościach 
jakie daje JCI i wypić dobre piwo. 


 22.06.2015 
JCI BUSINESS CAFE: 7 PRAWNYCH 
GRZECHÓW GŁÓWNYCH W BIZNESIE 
Wiceprezes JCI, radca prawny Adam Bijas podzielił 
się z nami swoimi spostrzeżeniami i kazusami ze 
swojego bogatego, 10-letniego doświadczenia w 
obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Dowiedzieliśmy 
się m.in. jakie podstawowe błędy popełniane są 
przez przedsiębiorców w dziedzinie prawnych 
aspektów obrotu gospodarczego.
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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 całym cyklu to 150 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: 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

23 lipca 2015 18:00 
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. Karta projektu

4. SMART, harmonogramy, narzędzia elektroniczne, analiza SWOT

5. Lider w projekcie

6. Priorytetyzowanie ze względu na cel

7. Raportowanie

8. Kamienie milowe


WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZYM FACEBOOKU 
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Informacje o najbliższych 
spotkaniach znajdziesz na 
naszym Facebooku oraz stronie 
internetowej. 

Szybki kontakt: (+48) 693 724 669 

 16.07.2015 
SPOTKANIE OTWARTE: 
ROZMOWY O BIZNESIE 
PRZY PIWIE 
W ciepłe wakacyjne dni 
proponujemy spotkanie przy 
piwie i rozmowy o biznesie, 
przedsiębiorczości i wielu innych 
tematach.

Zapraszamy!


Start: 19:00 Włodkowica 21

(ul. Włodkowica 21)


 23.07.2015 
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: 18:00 Akademickie 
Inkubatory Przedsiębiorczości 
(ul. B. Chrobrego 12-14)

  KALENDARZ WYDARZEŃ LIPCOWYCH  
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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!  




