
Zaproszenie do współpracy

CEMS Chance XXII



Nasza misja

Czym jest CEMS Chance?
CEMS Chance to inicjatywa społeczna dla młodzieży w wieku 14-16 lat 

przygotowana przez studentów CEMS Club Warszawa działającego przy Szkole 

Głównowej w Warszawie.

Skierowana jest do osób w trudnych sytuacjach życiowych, rodzinnych, 

finansowych lub zdrowotnych, często pochodzących z małych miejscowości, 

wychowujących się w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych. 

Wybrane 30 osób zapraszamy na czterodniowy pobyt w Warszawie, podczas 

którego czekają na nich przeróżne atrakcje. Zapewniamy nocleg i wyżywienie, a 

jedyny koszt dla uczestnika to przejazd.

Uczymy planowania ścieżki kariery i 

podejmowania decyzji edukacyjnych 

Inspirujemy uczestników do myślenia w 

szerszej perspektywie 

Zachęcamy do podejmowania ryzyka w realizacji 

swoich marzeń 



Co daje uczestnikom CEMS Chance?

Terminarz

Motywowanie do działania dzięki panelom prowadzonym przez inspirujących prelegentów

Rozwijanie umiejętności miękkich uczestników poprzez angażujące warszataty

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzed ukazywanie wielu możliwych ścieżek rozwoju

Okazja do poznania lepiej samego siebie przez sesje mentoringowe

Zwiedzanie stolicy i fantastyczne atrakcje

14.11

Chance Day
Dzień intensywnej promocji projektu w Auli 

Spadochronowej SGH, podczas którego prezentują 
się firmy partnerskie oraz jest prowadzona 

rekrutacja na mentorów wśród studentów SGH

5.12 - 11.12

Część zdalna
Program otworzy cykl spotkań online - 
2 sesje mentoringowe oraz wydarzenia 

towarzyszące.

13.12 - 16.12

Część stacjonarna
Podczas niej zaprosimy uczestników do 

Warszawy na inspirujące spotkania, 
warsztaty oraz zwiedzanie i atrakcje.



Partnerzy i patroni poprzednich edycji

CEMS Chance w liczbach

11 700+
Partnerów, którzy podjeli z 

nami współpracę

60+
Lat działalności 

projektu

Zainspirowanych 

uczestników



Uczestnicy o projekcie

CEMS Chance to coś co mi się w życiu 

najlepszego przytrafiło. Wspaniała 

atmosfera, wspaniali ludzie. 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.

- Beata, uczestniczka XI edycji

 

Podczas CEMS Chance poznałam wiele 

inspirujących osób, które zaraziły mnie 

optymizmem. Sprawiły, że zaczęłam 

naprawdę wierzyć w siebie i swoje 

marzenia oraz dały mi ogromną ilość 

motywacji.

Oprócz tego czuję, że poznałam lepiej 

samą siebie. Atmosfera podczas 

wszystkich wydarzeń była niesamowita i 

na każdym spotkaniu czułam się w stu 

procentach komfortowo.

- Karina, uczestniczka XIX edycji



CEMS Club Warsaw

Organizator wydarzenia

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.



Zapraszamy do współpracy
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https://www.cemschance.pl/
https://www.facebook.com/CEMSchance
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