Skolēni aicināti uz ātrajiem randiņiem ar biznesa mentoriem Daugavpilī!
2018.gada 10.februārī Daugavpils pilsētu skolu 7. – 12.klašu skolēni ir aicināti
uz ātrajiem randiņiem ar biznesa mentoriem Daugavpilī! Tā ir iespēja tikties ar 5
uzņēmējiem, lai divu stundu laikā pārrunātu aktuālus jautājumus saistībā ar biznesa
veidošanu, finanšu lietām biznesā, prezentēšanas prasmēm, sadarbības un
komandas darba nozīmi un reklāmas un mārketinga jautājumiem.
Randiņu laikā būs iespēja iepazīties un parunāties mentoriem Ilzi Eriņu, Zaigu Braču,
Ievu Lūkinu, Uģi Krūmiņu un Igoru Djačenko.
Pasākums “Ātrais randiņš ar biznesa mentoru!” norisināsies 10.februārī no plkst. 12.00
līdz plkst.14.00 viesnīcas “Park Hotel Latgola” konferenču zālē (3.stāvā).
Programma:
11:45 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 13:45

Ierašanās uz pasākumu
Iepazīšanās ar dalībniekiem
“Ātrie randiņi ar biznesa mentoriem” notiks pēc table speeding
diskusijas principa. Katrai skolēnu grupai būs 15 min laika, lai
pārrunātu sev interesējošos jautājumus ar vienu mentoru. Tad
komandas mainīsies tā, lai satiktu visus mentorus.
13:45 – 14:00 Diskusijas kopsavilkums. Komandām būs iespēja dalīties ar savām
atziņām pēc intervijām, kas viņiem palīdzētu turpmāk, uzsākot
uzņēmējdarbību.
Pieteikšanās norisinās līdz 7.februārim, rakstot pieteikumu uz e-pastu: ceirane@inbox.lv.
Obligāti ir jānorāda dalībnieku vārds, uzvārds un pārstāvētā skola. Dalībnieku skaits ir
ierobežots!
Pasākums “Ātrais randiņš ar biznesa mentoru!” tiek īstenots ESF projekta
Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros, identifikācijas Nr.DPIP2018/ESFNr.8.3.5.0/16./I/001/19N.

Par JCI Latvia
JCI (Junior Chamber International) ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas darbojas
vairāk nekā 100 valstīs, apvienojot vairāk nekā 200 000 aktīvu biedru vecumā no 18 līdz
40 gadiem. JCI Latvia ir šīs biedrības pārstāvniecība Latvijā. Organizācijas misija ir
nodrošināt attīstības iespējas, kas iedvesmo jaunus cilvēkus radīt pozitīvas pārmaiņas.
Pašreiz JCI Latvia apvienojušās septiņas nodaļas. JCI Latgale nodaļa ir izveidota
2013.gada 21.februārī, un, lai gan darbojas Daugavpilī, kopā pulcina aktīvus Latgales
reģiona iedzīvotājus, pārstāvot kā esošos, tā topošos uzņēmējus, rosinot pozitīvas
pārmaiņas Latgalē.
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