Skúsenosťou k úspechu

Tlačová správa
Belušské Slatiny, 30. september 2016

Študentská konferencia JA Mladý líder 2016
Najúspešnejší absolventi vzdelávacích programov JA Slovensko z celého Slovenska
objavovali tajomstvá úspešného líderstva počas štyroch inšpiratívnych dní, ktoré
pre nich pripravila vzdelávacia nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko
v spolupráci s členom jej správnej rady, spoločnosťou Citi Foundation.
Tridsať

stredoškolákov,

ktorí

v minulom

školskom

roku

absolvovali

JA

programy

podnikateľského vzdelávania, spojil vzdelávací projekt JA Mladý líder. Účasť v ňom
si zabezpečili prácou tým, že preukázali organizačný talent a schopnosti inšpirovať, motivovať
a viesť svojich spolužiakov. V Belušských Slatinách od 27. do 30. septembra 2016 absolvovali
v rámci študentskej konferencie interaktívne workshopy pod vedením odborných lektorov
a koučov. Zdokonaľovali svoje komunikačné a riadiace schopnosti a školili sa aj v krízovom
manažmente. Väčšina aktivít bola zameraná na tímovú spoluprácu a sebapoznávanie.
Študentka Súkromného gymnázia v Žiline Terézia Torousová potvrdila, že aktivity pre
študentov, ako konferencia JA Mladý Líder alebo Job Shadowing, ktorých bola súčasťou, majú
zmysel. „Vďaka týmto príležitostiam som mala možnosť spoznať mne podobných ľudí a
nadviazať nové priateľstvá“. Ako sama dodala, určite neľutuje rozhodnutie spraviť si Certifikát
podnikateľských zručností - ESP, ktorý jej zabezpečil účasť na konferencii. „Som nesmierne
šťastná, že môžem byť súčasťou tohto všetkého“, povedala T. Torousová.
Unikátnosť projektu zhodnotila generálna riaditeľka Citi Slovenská republika Veronika
Špaňárová: “Naším cieľom je podporiť kvalitné vzdelanie mladých ľudí, aby mohli byť čo
najlepšie pripravení pre vstup na trh práce. Či už sa raz rozhodnú podnikať alebo byť
zamestnaní vo firme, pevne verím, že ich tento projekt obohatil a priniesol im praktické
skúsenosti ako riešiť konkrétne situácie v reálnom živote.”
„Program tohto projektu bol zameraný na rozvíjanie manažérskych a líderských zručností,
ktorých ovládanie je jedným z predpokladov pre uplatnenie sa na trhu práce a úspešné
pôsobenie v budúcom zamestnaní,“ dodal Adam Šepetka, generálny riaditeľ JA Slovensko.
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JA Slovensko, n. o.
Ako líder v podnikateľskom a ekonomickom vzdelávaní na Slovensku pôsobí od roku 1992.
Do learning-by-doing programov (vzdelávanie zážitkovou formou) sa ročne zapája zhruba 20
000 študentov zo 700 škôl. Vzdelávacie programy sú lokálne implementované v partnerstve s
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Poskytuje akreditované kontinuálne
inovačné vzdelávanie pre učiteľov. Je členom medzinárodnej siete JA Worldwide® a JA
Europe.
Viac o neziskovej organizácii JA Slovensko nájdete na www.jaslovensko.sk.

Spoločenská zodpovednosť Citi na Slovensku
Citi spolupracuje s neziskovou organizáciou JA Slovensko prostredníctvom nadácie Citi
Foundation už od roku 1997. Citi podporuje praktické programy JA Slovensko zamerané na
podporu podnikavosti a podnikateľskej gramotnosti tak finančne, ako aj aktívnou účasťou
svojich zamestnancov v jednotlivých projektoch organizácie. Viac o Citi Slovenská republika
nájdete na www.citibank.sk.
Citi Foundation
Citi Foundation prispieva k podpore ekonomického rozvoja a k zlepšeniu života ľudí v
nízkopríjmových komunitách po celom svete. Investuje do projektov, ktoré sprístupňujú
finančné služby širšiemu okruhu osôb, uľahčujú mladým ľuďom nájdenie práce a vnášajú
svieži vietor do budovania ekonomicky pulzujúcich miest. Prístup „Viac ako filantropia“, ktorý
Citi Foundation vyznáva, v maximálnej možnej miere využíva mimoriadnu odbornosť banky
a jej zamestnancov v prospech nášho poslania, líderstva a inovácií. Viac informácií nájdete na
stránke www.citifoundation.com.
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