Záverečná správa pre Žilinskú univerzitu
AIESEC Žilina
Hlavná činnosť AIESEC

AIESEC poskytuje svojim členom komplexnú rozvojovú skúsenosť „AIESEC Experience“ pozostávajúcu
z vedúcich pozícií, medzinárodných stáží a globálneho vzdelávania.

Všetci naši členovia sú uvedení do organizácie a oboznamujú sa s príležitosťami, ktoré im AIESEC ponúka.
O niekoľko týždňov začínajú preberať zodpovednosť a pracujú v oblasti súvisiacej s hlavnou činnosťou
organizácie. Po tejto skúsenosti majú možnosť prebrať vedúcu pozíciu (pracovať v oblasti výmenného
programu, marketingu, HR, IS…) a viesť vlastný tím, zúčasniť sa zahraničnej odbornej stáže alebo oboje. V
poslednej časti smerovanie do budúcnosti naši členovia uplatňujú získané zručnosti v praxi a usilujú sa o
pozitívny vplyv na spoločnosť. Cieľom celého procesu je vyvinúť v našich členoch štyri charakteristiky:
kultúrna citlivosť, spoločenská zodpovednosť, podnikavosť a aktívny prístup k učeniu sa.

Hlavné aktivity AIESEC Žilina v roku 2009

•

Jarný nábor členov a stážistov 16.2.-3.3.2009

•

Tréning pre organizácie na predajné zručnosti 19.2.2009 (v rozmedzí pár dní)

•

Organizovanie lokálnej konferencie LCC 6.-8.3.2009 – konferencia pre nových členov
organizácie

•

Organizovanie národnej konferencie Planet 16.-19.4.2009 – národná konferencia zameraná
na získanie vedemostí z rôznych oblastí ako riadenie ľudských zdrojov, predaj, marketing a na
smerovanie AIESEC Slovensko na ďalší rok

•

Účasť na medzinárodnej konferencii ITC v Prahe, Českej Republike 19.-26.4.2009 –
medzinárodná konferencia zameraná na trénerské zručnosti, organizačné schopnosti a na
facilitátorské zručnosti
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•

Účasť na medzinárodnej konferencii CASH v Gyori, Maďarsku 30.7.-2.8.2009 – medzinárodná
konferencia zameraná na zahraničnú spoluprácu medzi krajinami

•

Jesenný nábor členov a stážistov 21.9.-12.10.2009

•

KEDY, KDE, ČO 29.9.2009 – organizovaná akcia spolu s ostatnými zapojenými organizáciami

•

Účasť na medzinárodnej konferencii EuroCo v Portugalsku 1.-9.10.2009 – medzinárodná
konferencia pre vedúcich pobočiek z Európy a Sev. Ameriky, zameraná na vzájomnú
zahranicnú spoluprácu nielen na báze stáží. Takisto zameraná na leadership a rozvoj znalostí
a zručností v tejto oblasti

•

Organizovanie lokálnej konferencie LIC 16.-18.10.2009 – konferencia pre nových členov
organizácie

•

Účasť na medzinárodnej konferencii NALDS v Nemecku 15.-22.11.2009 – medzinárodná
konferencia zameraná na leadership a osobný rozvoj

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2009

Pridelené finančné prostriedky na rok 2009 spolu 23 500,- SK (780,057€)
 10212.7,- Sk (339€) – č. FA 19/09 – refakturácia nákladov spojených s preplácaním poplatkov
za členov AIESEC Žilina na medzinárodnej konferencii CASH 2009 (30.7.-2.8.2009)
 2276.62,- Sk (75.57€) – č FA 20/09 – refakturácia nákladov spojených s novými nástenkami
na univerzite
 11289.4,- Sk (364.74€) – č FA 21/09 – refakturácia prevádzkových nákladov AIESEC Žilina (Tcom – niektoré z telefónnych faktúr počas kalendárneho roka)

Vyčerpané finančné prostriedky za rok 2009 spolu 23 477.5,- SK (779.31€)
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