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Junior Chamber International
(JCI)
Jsme součástí globální neziskové organizace s více
než 200 000 členy ve věku 18-40 let, kteří působí
v 5000+ lokálních pobočkách ve 120+ zemích světa.
Členové JCI sdílí přesvědčení, že je možné ve společnosti vytvořit dlouhodobé pozitivní změny a to
tím, že každý zlepšíme sám sebe a svoje blízké okolí. Usilujeme o cílená řešení jednotlivých problémů
v našich lokalitách a díky spolupráci s ostaními organizacemi tak máme globální dopad.

JCI West Bohemia
JCI West Bohemia je spolkem mladých aktivních
lidí, kteří chtějí zlepšovat sami sebe, navzájem se
inspirovat a pozitivně působit na své okolí. Každý
člověk si v naší organizaci najde své místo, a záleží
jen na něm, jak své členství využije. Věříme, že naše
síla je v kvalitních osobních vazbách našich členů
a vzájemné pomoci sobě i ostatním.
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West Bohemia
Akce a projekty
v roce 2017

Naše aktivity:

§ Dlouhodobé projekty s pozitivním dopadem
§
§
§

na společnost
Odborné vzdělávání a rozvoj manažerských
schopností
Podpora podnikání a získávání obchodních
příležitostí
Regionální i přeshraniční networkingové
a vzdělávací akce

JCI West Bohemia, z. s.
West Bohemia

Tel.: +420 605 473 738
Email: info@jciwb.cz

Palác Ehrlich - 5. patro
Šafaříkovy sady 2455/5
301 00 Plzeň

www.facebook.com/JciWestBohemia

www.jciwb.cz
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Projekty
Projekty JCI West Bohemia
Plzeňský business kotel
Pravidelná vzdělávací a networkingová setkání podnikatelů,
studentů, manažerů a dalších aktivních lidí, kteří chtějí získat zajímavé informace,
kontakty, načerpat inspiraci a navázat spolupráci.
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Coffee Talks
Coffee Talks – série večerních neformálních setkávání mladých podnikatelů a zájemců o podnikání s jejich zkušeným protějškem u šálku kávy formou „kulatého stolu“.

Diskusní klub Plzeňského kraje
Pravidelná diskusní setkání na aktuální témata určená především
středním a velkým společnostem z Plzeňského
kraje.

Akce
Vybrané akce JCI WB
6. 3. | 11. 5. | 25. 7. | 26. 10. 2017
Plzeňské business kotle, www.businesskotel.cz
12. 4. 2017
Diskusní klub Plzeňského kraje na téma „Technické vzdělávání“
20. 4. | 24. 5. 2017
Realizace projektu Fit4Jobs na Gymnáziu a Střední odborné škole, Plasy.
květen 2017
Speednetworking
7. 10. 2017
Návštěva JCI Amberg-Sulzbach v Německu

Vybrané akce JCI ČR
12. – 14. 5. 2017
JCI Czech Academy – teambuildingová akce

Fit4Jobs

West Bohemia

Projekt zaměřený na studenty 3. a 4. ročníků středních škol, který je připravuje
na budoucí povolání formou workshopů
a řízených pracovních pohovorů.

Já chci pomáhat
Obecným cílem projektu je pomáhat a zlepšovat okolí, ve kterém
žijeme. Dosáhnout toho má pomocí jednotlivých
dílčích mikro projektů, které jsou v rámci projektu
realizovány a to formou dobrovolnické výpomoci.

Členství
Jak se stát členem
Kdo může být členem?
Naše organizace je otevřena všem mladým aktivním lidem ve věku od 18 do 40 let, kteří se
chtějí aktivně podílet na změnách ve svém okolí a rozvíjet sami sebe.

Co členství přináší?
§ Inspiraci a spolupráci s aktivními a úspěšnými
lidmi

§ Kontakty na manažery a majitele firem v ČR
i zahraničí

§ Příležitost cestovat a rozvíjet se na JCI akcích
a konferencích po celém světě

§ Možnost podílet se na projektech, které přispívají k řešení lokálních a globálních společenských problémů

§ Možnost vyzkoušet si nové výzvy (projektový
managment, organizace akcí, vedení lidí, aj.)

Místo: Tisá, České Švýcarsko

Pravidelná setkání JCI WB

19. – 22. 10. 2017

Zaujalo tě něco z toho, co děláme?

CZEKO 2017 – Národní kongres JCI ČR

Tak přijď mezi nás, scházíme se pravidelně každé druhé úterý v měsíci v Plzni (17:00 - 19:00).

www.jci-czeko.cz
Místo: Praha
- mezinárodní networking
- inspirativní speakři
- vyjímečné párty
- otevřeno i pro veřejnost

Aktuální akce online

Rádi si vyslechneme tvé nápady, zapojíme tě do
stávajících aktivit či nastartujeme nové akce či
projekty.

Staň se členem
a ukaž, co je v tobě!

