
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Pomagamy młodym ludziom 
odważnie patrzeć w przyszłość



Wielu opiekunów nie jest w stanie dać swoim podopiecznym wskazówek dotyczących ich
przyszłości i rozwoju, ani motywować do realizacji wyznaczonych celów.

Młodzież, zwłaszcza z małych miejscowości, ogranicza się do treści nauczanych w szkole,
pomijając rozwój pasji i umiejętności miękkich.

Decydując o swoim życiu, młodzi ludzie kierują się przyjętymi w ich otoczeniu schematami.
Boją się zaryzykować i sięgać po swoje marzenia.

Wspólnie z Państwem chcielibyśmy ułatwić młodym, ambitnym osobom z mniejszych
ośrodków start w dorosłe życie, pomóc w podjęciu decyzji edukacyjnych oraz zaplanowaniu
ścieżki zawodowej, a przede wszystkim nauczyć ich dostrzegać i w pełni wykorzystywać
szanse, jakie daje im los.

O PROJEKCIE



KOMU  POMAGAMY
Młodzi ludzie, którym 
brakuje motywacji do 

realizacji marzeń

Młodzież pochodząca  
z mniejszych
miejscowości

Uczniowie trzeciej
klasy gimnazjum oraz 
pierwszej klasy szkoły 

ponadgimnazjalnej

Osoby, które znajdują 
się w ciężkiej sytuacji 
rodzinnej, finansowej 

lub zdrowotnej

Podopieczni domów 
dziecka, rodzin 

zastępczych oraz 
Miejskich Ośrodków 
Pomocy Społecznej

CEMS Chance to coś co mi
się w życiu najlepszego
przytrafiło. Wspaniała
atmosfera, wspaniali ludzi.
Chance to coś czego się nie
da opisać, trzeba to po
prostu przeżyć. Te 4 dni
całkowicie zmieniły moje
życie. Przed wyjazdem do
Warszawy byłam
sceptycznie nastawiona do
wszystkiego. Lecz teraz
chcę po prostu zmienić
siebie



NASZA MISJA
CEMS Chance mobilizuje uczestników do stawiania sobie ambitnych
celów i myślenia o swojej przyszłości

PLANOWANIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ
zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami 
uczestników.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH
takich jak autoprezentacja, praca w grupie,
czy zarządzanie czasem.

INSPIROWANIE I MOTYWOWANIE
do walki o realizację swoich marzeń i celów.



WARSZTATY

PANELE 
MOTYWACYJNE

GRY I ROZRYWKI 
KUTURALNERozwijające 

umiejętności miękkie 
uczestników

Prowadzone przez 
inspirujących prelegentów

Integrujące i poszerzające 
strefę komfortu 

TAK DZIAŁAMY



CEMS CHANCE W LICZBACH

Zrealizowanych edycji
CEMS CHANCE

11 40
Uczestników w 
każdej edycji

16 – 19
Maja 2017

w Szkole Głównej 
Handlowej



KIM JESTEŚMY

CEMS Club Warsaw jest organizacją studencką

wspierającą realizację prestiżowego, międzynarodowego
programu menadżerskiego CEMS Master's in International
Management (CEMS MIM) na terenie Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Skupia aktywnych studentów oraz
absolwentów programu, jak i wszystkich, którzy planują
realizacje programu CEMS MIM w najbliższej przyszłości.

CEMS Club Warszawa wspiera integrację środowiska
akademickiego i biznesowego oraz pomaga wielu
korporacjom w ich działalności promocyjnej w SGH.
Projekty CEMS Clubu Warszawa cechuje wysoki
profesjonalizm i bardzo dobre kontakty z partnerami
korporacyjnymi. Warto zaznaczyć, że CEMS Club Warszawa
jest jedną z najliczniejszych oraz najbardziej aktywnych
organizacji działających w Szkole Głównej Handlowej.

150
aktywnych członków

ponad 30
projektów

rocznie

Konferencje :
The WARroom
V4 Conference

Inspiring Solutions



FORMA WSPÓŁPRACY
OFERUJEMY

Promocja w social media i na stronie www                                                                            

✓

Logotyp na plakatach i identyfikatorach                                                                             

✓

Film promocyjny                                                                                                              ✓

Możliwość promocji oraz wzięcia udziału w wydarzeniu                                                       ✓

Logotyp na materiałach promocyjnych                                                                                        ✓

Podsumowanie merytoryczne                                                                                     ✓

Nasze oczekiwania:
Jesteśmy zainteresowani każdą formą promocji jak np. artykuł w gazecie, promocja na kanale radiowym  

czy reportaż z wydarzenia  



WARTOŚCI DLA PARTNERA

Obecność Firmy 
w doniesieniach 

medialnych (artykuły 
i notatki prasowe, 

informacje na stronach 
internetowych mediów 

partnerskich).

Łatwiejszy dostęp do 
społeczności lokalnych              
i innych interesariuszy 

poprzez aktywną promocję 
Firmy oraz budowanie 

świadomości marki 
w środowisku akademickim 

oraz szkolnym w całej 
Polsce.

Tworzenie pozytywnego 
wizerunku pracodawcy

wśród uczestników 
projektu

oraz studentów Szkoły 
Głównej Handlowej 

w Warszawie.

Podnoszenie 
wiarygodności Firmy 

jako społecznie 
odpowiedzialnej, 

wykazującej troskę
o rozwój młodzieży, 

która będzie budować 
przyszłość kraju.



ZAUFALI NAM
PARTNERZY PATRONI



KONTAKT

www.cemschance.plfacebook.com/CEMSchance

Maria Salwińska
Koordynator zespołu promocji

+48 694 428 753 

maria.salwinska@gmail.com

Agnieszka Grzyb
Koordynator projektu

+ 48 600 259 038

agnieszka.grzyb96@gmail.com


