
 

 

 
DAJ SIĘ OŚWIECIĆ - Konferencja CSR i TY   
 
Społeczna odpowiedzialność to jeden z najmodniejszych obecnie trendów w biznesie. 
Organizacja AIESEC we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz szkoł ą 
językow ą Linguaton  ma przyjemność zaprosić wszystkich studentów do udziału w jedynej tego 
typu, nowatorskiej i ambitnej inicjatywie, jaką jest KONFERENCJA CSR i TY . Odbędzie 
się ona juŜ 5 i 6 maja 2009 w Bibliotece Głównej UMCS  
 
Czym jest CSR i TY? 
To dwudniowa konferencja, podczas której zdobędziesz cenną wiedzę na temat Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu. 
 
JeŜeli: 

• chcesz wziąć udział w profesjonalnym szkoleniu przeprowadzonym przez liderów rynku oraz 
zadać przedsiębiorcom pytania na temat biznesu 

• interesujesz się trendami w gospodarce 
• nie masz pojęcia o CSRze, ale chcesz zdobyć wiedzę od podstaw 
• interesujesz się CSRem i chcesz poszerzyć swą wiedzę 
• chcesz dowiedzieć się, jak być odpowiedzialnym przedsiębiorcą i świadomym konsumentem 

Program konferencji:  
 
Pierwszego dnia odbędzie się otwierająca dyskusja panelowa z udziałem firm, będących 
liderami odpowiedzialnego biznesu oraz studentów. KaŜdy będzie mógł zadać pytanie oraz 
dowiedzieć się, dlaczego i w jaki sposób firmy angaŜują się w społeczną działalność. 
Bezpośrednio po dyskusji oraz drugiego dnia konferencji będzie miał miejsce szereg 
interaktywnych szkoleń, przeprowadzonych przez przedsiębiorców odnoszących sukcesy na 
rynku. Zaprezentują oni teoretyczną i praktyczną stronę odpowiedzialnego biznesu oraz 
wyjaśnią pojęcia, które z dnia na dzień zyskują w biznesowym świecie coraz większą 
popularność.  
 
Na uczestników czeka takŜe niespodzianka- szkolenie po angielsku, przeprowadzone przez 
szkołę językową Linguaton , które będzie niepowtarzalna okazją do podszlifowania 
biznesowego słownictwa! 

 
Więcej na www.aiesec.pl/csrity ZGŁOSZENIA DO  3 maja   

AIESEC jest międzynarodową organizacją studencką, która umoŜliwia młodym ludziom 
odkrycie własnego potencjału i rozwój wokół interesujących ich zagadnień, takich jak: CSR, 
marketing, IT, przedsiębiorczość, edukacja, finanse i rozwój społeczeństwa. Organizacja 
promuje pozytywny model przywództwa oparty na wraŜliwości kulturowej, zdolności aktywnego 
uczenia się, przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej. Realizacji tego słuŜy Program 
Rozwoju, w ramach którego członkowie AIESEC mają moŜliwość sprawdzenia się w tworzeniu i 
prowadzeniu projektów oraz mogą zdobyć doświadczenie na praktyce w jednym z ponad 100 
krajów świata. 


