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Staň se členem JCI Czech Republic
Chceš vytvořit pozitivní změny ve svém okolí? Staň se členem JCI již
dnes, buď aktivní a dej svůj hlas slyšet napříč globální sítí. Je právem
a výzvou pro každého občana převzít zodpovědnost za budoucnost
světa, ve kterém žijeme.
JCI členové se spojují s leadery v oblasti businessu, zástupci občanské
společnosti a vládního sektoru za účelem nalezení řešení lokálních
problémů. Pokud jsi součástí jednoho z těchto sektorů, spolupracuj
s lokální pobočkou JCI v rámci své komunity. Prostřednictvím cílené
spolupráce sdílející vzájemné cíle a hodnoty můžeme změnit svět
k lepšímu.

JCI - Junior Chamber International
JCI je neziskovou organizací mladých aktivních občanů ve věkovém
rozmezí 18 – 40 let, kteří prostřednictvím svých aktivit vytvářejí pozitivní změny ve společnosti. Na 200 000 členů ve 130 zemích investuje
do budoucnosti našeho světa. Rozvíjí své dovednosti, znalosti a porozumění, které jim pomáhají rozhodovat a jednat.
JCI členy jsou aktivní občané ze všech sektorů společnosti – podnikatelé, zaměstnanci, státní úředníci, lékaři, učitelé, sociální pracovníci,
studenti.

Staň se členem!
www.jcicr.cz
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JCI v České republice
JCI je v České republice od roku 2011, od roku 2013 je plně
přidruženým členem Junior Chamber International a její členové působí ve třech lokálních pobočkách – JCI Prague, JCI West
Bohemia a JCI South Bohemia.

Máš zájem se přidat do jedné ze stávajících
poboček nebo pomoci vytvořit novou
v regionu, kde JCI ještě nepůsobí?
Tak neváhej a kontaktuj nás!
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JCI Česká republika – www.jcicr.cz
JCI Prague – www.jciprague.cz
JCI West Bohemia – www.jciwb.cz
JCI South Bohemia – www.jcisb.cz

Naše aktivity:
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Dlouhodobé projekty s pozitivním dopadem na společnost
Odborné vzdělávání a rozvoj manažerských schopností
Podpora podnikání a získávání obchodních příležitostí
Kultivace podnikatelského prostředí business networking
Regionální i přeshraniční networkingové a vzdělávací akce
JCI Mission: To provide development opportunities that
empower young people to create positive change.

www.facebook.com/
JCICzechRepublic

JCI Vision: To be the leading global network of young
active citizens.

