
Zaproszenie do współpracy 

przy XIX edycji CEMS Chance CSR



CEMS Chance to inicjatywa społeczna dla młodzieży w wieku 15-16 lat przygotowana przez
studentów CEMS Club Warsaw działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Naszym głównym celem jest pomoc i wsparcie młodych osób, które ze względu na swoją

sytuację materialną i/lub finansową, mają ograniczone perspektywy. Pragniemy ich

zainspirować, pomóc uwierzyć w siebie i pokazać, że nie ma rzeczy niemożliwych

– wystarczy tylko DAĆ SOBIE SZANSĘ!

Jak to robimy? W poprzednich edycjach zapraszaliśmy młodzież do Warszawy. Przez 5 dni

uczestnicy mieli możliwość brania udziału w warsztatach rozwojowych, inspirujących

spotkaniach, a także zwiedzania miasta. Zapewnialiśmy nocleg i wyżywienie, a jedynym

kosztem dla uczestnika był przejazd.

Przed nami XIX edycja CEMS Chance, która odbędzie się w całkowicie nowej formule. Po raz pierwszy 

w historii zaprosimy uczestników do Programu Mentoringowego CEMS Chance!

CEMS Chance CSR



CEMS Chance w liczbach

18 700+ 50+
Zrealizowanych edycji 

CEMS Chance

Zainspirowanych 

uczestników 

Firm oraz instytucji, które 

podjęły z nami współpracę



Nasza misja

CEMS Chance mobilizuje uczestników do stawiania sobie 

ambitnych celów i myślenia o swojej przyszłości.

Chcemy pokazywać, że jeśli tylko dadzą sobie szansę, to 

mogą spełnić swoje marzenia.

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 rozwijające predyspozycje uczniów.

Panele motywujące prowadzone 

przez inspirujących prelegentów.

Gry i rozrywki kulturalne integrujące 

i poszerzające perspektywy uczestników.



Komu pomagamy?

Uczniom ostatnich klas 
szkoły podstawowej 

i 1 klasy szkoły średniej.

Osobom 
pochodzącym 

z mniej 
uprzywilejowanych 

środowisk.

Młodzieży 
z ogromnym 

potencjałem i pasją, 
którą często trudno im 

realizować.Podopiecznym 
domów dziecka, 

rodzin zastępczych 
i Miejskich Ośrodków 

Pomocy.

Młodym ludziom w 
trudnych sytuacjach 

życiowych, rodzinnych, 
finansowych lub 

zdrowotnych.

,,
Uważam, że projekt CEMS 

Chance to wspaniała 

inicjatywa. Wysyłając 

zgłoszenie trochę 

stresowałam się co 

właściwie mnie czeka, ale 

ani razu nie pomyślałam 

o tym, że podjęłam złą 

decyzję. Projekt 

zmotywował mnie do 

działania. Polecam go 

każdemu! 

Klaudia, 16 lat 



Nowa formuła XIX edycji CEMS Chance

Spotkanie organizacyjne 

Ambasadorów Chance

W tej edycji chcemy zaprosić 

20 najaktywniejszych 

uczestników ostatnich 

edycji do pomocy w promocji 

Projektu wśród młodzieży.

Indywidualny Program Mentoringowy

Zaprosimy do niego 20 uczestników,

którzy odbędą 4 cotygodniowe spotkania 

ze swoimi mentorami, najaktywniejszymi 

członkami CEMS Club Warsaw. 

Plan oraz tematyka spotkań zostanie 

przygotowana przy pomocy psychologów 

oraz coachów, którzy wsparli 

merytorycznie ostatnie edycje.

Dwudniowa konferencja

podczas której chcemy zaprosić 

uczestników na inspirujące 

spotkania oraz rozwojowe 

warsztaty. Ostatniego dnia także 

uroczyście podsumujemy 

przełomową XIX edycję CEMS 

Chance oraz uhonorujemy 

Partnerów wydarzenia.

12 grudnia 2020 17 kwietnia – 15 maja 2021 22 – 23 maja 2021

Wszystkie wydarzenia odbędą się w pełni online.

Dzięki temu zadbamy o bezpieczeństwo oraz komfort naszych uczestników oraz prelegentów.



Wartości dla Partnera

Podnoszenie wiarygodności 

firmy jako społecznie 

odpowiedzialnej.

Budowanie 

świadomości marki 

w środowisku 

akademickim oraz 

szkolnym w całej 

Polsce.

Tworzenie pozytywnego 

wizerunku pracodawcy

wśród studentów Szkoły 

Głównej Handlowej 

w Warszawie.

Promocja Firmy 

w mediach

(artykuły i notatki prasowe, 

informacje na stronach 

internetowych mediów 

partnerskich, wywiady w radiu 

i lokalnych telewizjach), a 

także w social mediach.



PARTNERZY OSTATNICH EDYCJI

PATRONI MEDIALNI 

PATRONI



CEMS Club Warsaw – kim jesteśmy?

CEMS Club Warszawa jest organizacją studencką

wspierającą realizację prestiżowego, międzynarodowego

programu menadżerskiego CEMS Master's in

International Management (CEMS MIM) na terenie

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

CEMS Club Warszawa wspiera integrację środowiska

akademickiego i biznesowego oraz pomaga wielu

korporacjom w ich działalności promocyjnej w SGH.

Cechuje nas 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 w Warszawie.

150
aktywnych członków

41
projektów rocznie



Zapraszamy do kontaktu

KAROLINA MODRZEJEWSKA

Koordynatorka CEMS Chance XIX

PAWEŁ DOMITRZ

Koordynator ds. Logistyki

+ 48 786 844 036 + 48 694 700 444

karolina.modrzejewska@cemsclub.pl pawel.domitrz@cemsclub.pl

www.cemschance.pl facebook.com/CEMSchance instagram.com/cems_chance


