NCM Brno 2012
Tisková zpráva
Setkání Junior Achievement Alumni v Brně
Ve dnech 15. – 18. března 2012 se v Brně uskutečnilo setkání absolventů programů Junior Achievement, National Coordinators Meeting 2012. Účastníci, celkem 36 mladých lidí, studentů a začínajících
podnikatelů z celkem 14 zemí Evropy, byli vedoucí členové Junior Achevement Alumni, kteří se do
Brna sjeli v rámci každoročního organizační konference. Organizátory celé akce byli zakládající členové
české pobočky JA Alumni Czech Republic s podporou ze strany Junior Achievement Czech Republic.
Cílem tohoto pravidelného setkání bývalých absolventů programů Junior Achievement bylo především
řešení organizačních záležitostí celé sítě a vytyčení nových cílů, ke kterým bude tato celoevropská
organizace JA-YE Alumni Europe směřovat. Obrovským přínosem pro jednotlivé národní organizace
byla inspirace fungováním Alumni organizací v ostatních zemích, společná diskuse nad nad národními
strategiemi a financováním. Součástí programu byli i další vzdělávací workshopy a teambuildingové aktivity.
Na NCM Brno 2012 vystoupila také řada
zajímavých hostů.Pan Heinrich Homola, v současné době jeden z nejlepších
motivačních koučů v České republice s dlouholetou zahraniční praxí se s námi podělil
o jeho představu o “Authentic Leadership”.
Dále pak Josef Müller, výkonný ředitel organizace Junior Achievement Czech Republic, s účastníky diskutoval o tom, jaké to je
vést neziskovou organizaci. Během nabitého
programu proběhlo také večerní setkání s
brněnskými podnikateli, kteří společně s několika absolventy představili své firmy a projekty.
Za velmi úspěšný průběh celé akce vděčíme především našim partnerům a sponzorům, kterým bychom touto cestou rádi poděkovali. Hlavním partnerem NCM Brno 2012 byla inženýrsko-projektová
společnost EGP INVEST s r.o., se kterou i do budoucna chystáme společné projekty. Dalším důležitým
partnerem bylo brněnské Vysoké učení technické, které nám poskytlo hlavně zázemí pro konání celé
akce. Za podporu děkujeme také společnostem Dieta do domu, Jura kávovary a Caffe Aurum.
Za JA Alumni Czech Republic můžeme říci, že NCM Brno 2012 bylo velice přínosnou zkušensotí a
pro další rozvoj naší organizace. V průběhu setkání jsme mezi sebou i ostatními členy JA-YE Alumni
Europe diskutovali o budoucí činnost JA Alumni Czech Republic a v nejbližší době se chystáme spustit
několik nových programů zaměřených přímo na absolventy Junior Achievement. V budoucnu nebudeme chybět ani na ostatních evropských projektech a setkáních, především v létě 2012 na každoroční
konferenci JA-YE Alumni Europe v Portu, Portugalsku.
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