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Mecenat

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach od ponad 25 lat promuje
przedsiębiorczość i pobudza jej rozwój – także wśród ludzi młodych,
będących
u
progu
swojej
kariery
zawodowej.
Kształtuje
i upowszechnia zasady etyki, uczciwości w działalności gospodarczej
i ogólnie pojmowanej społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi
działalność promocyjną na rzecz swoich Członków oraz pomaga
nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i zagranicą.
Izba jest jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w
całym kraju, zrzesza blisko 450 firm ze Śląska i innych regionów Polski.
Stanowi zaangażowaną w rozwój regionu i kraju platformę dialogu
i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a organami władzy
państwowej i samorządowej. Kreuje konkurencyjną i innowacyjną
gospodarkę, integrując i wspierając środowisko.
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Forum Młodych RIG w Katowicach to Komisja Rady
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
skupiająca młodych, ambitnych ludzi - studentów,
absolwentów oraz przyszłych młodych przedsiębiorców
-aktywnie wspierających działania Izby.
Od 2005 roku realizujemy projekty własnego autorstwa,
włączamy się w organizację wydarzeń z innymi
podmiotami, a także wspieramy działania Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach. Obszary działania
FM RIG to projekty charytatywne, kulturalne oraz
szkoleniowe. W nich wszystkich najważniejsi są młodzi
ludzie.

20 000
uczestników

ponad 100
projektów

10 lat
działalności

Jesteśmy także Partnerem Programowym Europejskiego
Kongresu
Małych
i
Średnich
Przedsiębiorstw
w Katowicach.

MŁODZI
MANAGEROWIE

STUDENCI
I ABSOLWENCI
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SPECJALIŚCI
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Współorganizator
Fundacja TDJ została powołana z inicjatywy rodziny Domogała, aby
realizować działalność charytatywną zgodną z wartościami jakimi
kierują się w życiu i pracy, czyli szacunkiem do ludzi, wiarygodnością,
lojalnością, odpowiedzialnością i wiarą.
Do celów Fundacji należą m.in. promowanie aktywnej postawy
młodzieży – poprzez organizację warsztatów, wyjazdów i kursów,
zachęcających młodzież do rozwoju osobistego i zawodowego oraz
poznawania innych osób i kultur , a także wspieranie społeczeństwa w
edukacji i rozwoju – poprzez inwestowanie w wykształcenie przyszłych
pokoleń.

Partner Strategiczny
Spółka TDJ S.A. jest prywatną firmą inwestycyjną należącą do rodziny
Domogała. Obecna skala działalności spółki, czyniąca z TDJ S.A.
podmiot kontrolujący globalnych liderów w swoich branżach, została
osiągnięta przy zachowaniu szacunku dla wyznawanych zasad –
przedsiębiorstwa prowadzone są bezpiecznie, inwestycje opierają się w
głównej mierze o finansowanie własne, a kapitał zewnętrzny
wykorzystywany jest w sposób konserwatywny.
Obecnie TDJ to firma inwestycyjna, której największym działem
inwestycyjnym jest obszar Equity, zajmujący się akwizycjami dojrzałych
spółek. Nowym rozdziałem w działalności TDJ jest otwarcie się na
wsparcie projektów innowacyjnych, które prowadzone jest w ramach
obszaru Venture Capital.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

www.forummlodych.pl
forummlodych@rig.katowice.pl
/forummlodychrig

/FMRIG

Youth Forum Leaders to inicjatywa Forum Młodych Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach, współorganizowana z Fundacją TDJ.
Skierowana jest dla młodych, przedsiębiorczych osób do 30. roku życia
- głównie studentów, absolwentów oraz przyszłych młodych
przedsiębiorców - które posiadają zdolności przywódcze i są
zainteresowane ich pogłębianiem.
Program ma na celu rozwinięcie umiejętności liderskich, komunikacji
w zespole, umiejętności negocjacyjnych i radzenia sobie w sytuacjach
stresowych oraz swobody w wystąpieniach publicznych.
Udział
w warsztatach w wielowymiarowy sposób będzie wspierać młodych
liderów w budowaniu i rozwijaniu organizacji oraz ludzi w nich
działających.
Koncepcja YFL opiera się na dwóch filarach: praktycznych
warsztatach z w/w obszarów oraz spotkaniach ze znanymi liderami inspirującymi osobami ze świata biznesu, dyplomacji, nauki oraz
organizacji pozarządowych, które podzielą się swoim doświadczeniem
z zakresu przywództwa z uczestnikami programu.

DLA KOGO?

 studenci, absolwenci, przyszli młodzi przedsiębiorcy do 30. roku życia.
 członkowie zarządów bądź koordynatorzy projektów zaangażowani
w działalność w organizacjach studenckich, pozarządowych oraz
innych społecznościach bądź dążące do tych ról
 osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania
zespołem i prowadzenia różnego typu inicjatyw w swoich
organizacjach, chcące pogłębić swoje kompetencje miękkie.
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YFL WORKSHOPS
Podstawowym elementem YFL są praktyczne warsztaty z zakresu
wystąpień publicznych, zarządzania projektami, komunikacji oraz
negocjacji. Każdy z nich opierać się będzie na krótkim wprowadzeniu
teoretycznym, a następnie praktycznej pracy indywidualnej i grupowej
na przykładach i sytuacjach, które napotkać w przyszłości może młody
lider.
Harmonogram warsztatów:
 14 maja 2016 r. –Wystąpienia publiczne (6h)
 28 maja 2016 r. –Zarządzanie projektami (6h)
 11 czerwca 2016 r. – Komunikacja (3h) i Negocjacje (3h)

YFL MEET THE LEADER
Drugi filar programu opiera się na spotkaniach ze znanymi liderami inspirującymi osobami ze świata biznesu, dyplomacji, nauki oraz
organizacji pozarządowych, które podzielą się swoim doświadczeniem
z zakresu przywództwa z uczestnikami programu.
W ramach pierwszej edycji YFL przewidywane są 2-3 tego typu
spotkania dostępne także dla uczestników spoza kursu warsztatowego.
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YFL WORKSHOPS
Moduł I – Wystąpienia publiczne
14 maja 2016 r. godz. 10:30 – 17:00
W kontekście przywództwa, wystąpienia publiczne od zawsze stanowią
jeden z najważniejszych jego przejawów. Umiejętne prezentowanie
swoich poglądów na głos i skuteczne przekonywanie innych do swoich
racji to kompetencje najlepszych mówców, często
widoczne
u największych liderów. Działając i występując w imieniu organizacji
niezwykle ważne jest, aby posiadać swobodę w publicznej
wypowiedzi, dzięki której w korzystny sposób będziemy reprezentować
nie tylko nas samych, ale i ludzi, którzy za nami stoją.
Podczas spotkania poruszane będą m.in. tematy:
 czym jest Storytelling– czyli jak zjednać sobie słuchacza i zapaść
w mu pamięć
 projektowanie struktury prezentacji – czyli co zrobić, by przekaz
utrzymywał skupienie, był zrozumiały i efektywny
 o technikach obniżania stresu przed prezentacją i kontroli emocji
w trakcie wystąpienia,
 o znaczeniu mowy niewerbalnej i sposobach jej kontrolowania
 jak poprawnie stosować pomoce wizualne w prezentacji
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YFL WORKSHOPS
Moduł II – Zarządzanie projektami
28 maja 2016 r. godz. 10:30 – 17:00
Realizacja projektów i prowadzenie inicjatyw to jeden z ważniejszych
obszarów działania każdej organizacji, która wymaga od
koordynatorów
umiejętności
przywódczych
i
menedżerskich.
Niezbędna jest także przedsiębiorczość i kreatywność, aby zespołowo
tworzyć i realizować daną koncepcję. Warsztat ma na celu przybliżyć
przyszłym liderom uniwersalne metody planowania projektów oraz
efektywnego organizowania posiadanych zasobów. Przydatne techniki
zostaną zaprezentowane na przykładzie case study oraz praktycznych
ćwiczeń.

Podczas spotkania poruszane będą m.in. tematy:
 jak efektywnie zarządzać zespołem projektowym i delegować
zadania,
 w jaki sposób tworzyć plan projektu według różnych metod
z uwzględnieniem czasu, budżetu, zasobów oraz zadań,
 dlaczego ważne jest wytyczanie celów w projekcie, czym jest
harmonogram i jak kontrolować jego wykonanie,
 w jakim celu identyfikujemy ryzyka oraz analizujemy otoczenie, w
którym projekt jest realizowany,
 jak skoordynować projekt od początku do końca oraz z jakich
narzędzi wsparcia w zarządzaniu projektami warto korzystać.
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YFL WORKSHOPS
Moduł III – Komunikacja
11 czerwca 2016 r. godz. 10:30 – 13:30
Efektywna komunikacja to jedna z najważniejszych kompetencji
miękkich liderów. Pozwala unikać konfliktów oraz umiejętnie budować
relacje, a także radzić sobie w trudnych, stresowych sytuacjach.
Warsztat ma na celu rozbudowanie podstawowej wiedzy uczestników
z zakresu efektywnej komunikacji i wzbogacenie jej o praktyczne
techniki, które będą mogli stosować w prowadzeniu swoich zespołów i
organizacji.
Podczas spotkania poruszane będą m.in. tematy:
 jak kreatywnie podchodzić do generowania pomysłów w zespole,
 jak budować zaangażowanie w organizacji,
 różne techniki i style komunikacji, które pomogą w lepszym kontakcie
z ludźmi
 jak komunikować się w sytuacjach konfliktowych
 czym jest inteligencja emocjonalna i jaką rolę odgrywa
w komunikacji
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YFL WORKSHOPS
Moduł IV – Negocjacje
11 czerwca 2016 r. godz. 14:00 – 17:00
Negocjacje to sposób komunikowania się, którego celem jest
osiągnięcie porozumienia oraz proces wzajemnego poszukiwania
rozwiązania, które satysfakcjonowałoby obie strony powstałego
konfliktu interesów. Wszędzie tam, gdzie spotkamy się z odmiennymi
postawami – w codziennym życiu, w biznesie, w organizacjach –
negocjujemy i forsujemy swoje stanowiska w różnych kwestiach.
Warsztat skierowany jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę
z zakresu negocjacji i chcą pogłębić praktyczne umiejętności z tego
obszaru.
Podczas spotkania poruszane będą m.in. tematy:
 w jaki sposób argumentować swoje stanowisko,
 jak skuteczniej osiągać swoje cele dzięki negocjacjom,
 jak być bardziej asertywnym w sytuacjach konfliktowych,
 jak bronić się przed manipulacją ze strony osób trzecich,
 jak panować nad emocjami w sytuacjach konfliktowych.
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

KONTAKT Z KOORDYNATOREM YFL

Wiktoria Nycz
Wiceprzewodnicząca
FM RIG w Katowicach
T. +48 691 949 220
M. wnycz@rig.katowice.pl

Forum Młodych
Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach
ul. Opolska 15
40-084 Katowice
www.forummlodych.pl
/forummlodychrig

/FMRIG

