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 Jeśli ważny jest dla Ciebie rozwój kompetencji i praca zgodna z pasją  

 Jeśli jesteś osobą poszukującą sposobów na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy 

  Jeśli nie wiesz co masz do zaoferowania pracodawcy lub czujesz się zagubiony na drodze zawodowej  

 

Zainteresuj się tym szkoleniem 
 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE  
 

 
DLACZEGO MY? 
 
Regionalne Centrum Wolontariatu „CENTERKO” od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu „Pomost” promując 
ideę wolontariatu jako aktywność dla każdego.  Wiemy, że istotną wartością płynącą z takiej aktywności  
jest  doświadczenie, które często staje się pierwszym krokiem na rynku pracy. Wolontariat jest bardzo szerokim 
zjawiskiem dającym możliwości działania w różnych dziedzinach i pozyskiwania wielorakich umiejętności.    
Lubimy dzielić się wiedzą i wzmacniać tych, którzy na co dzień działają dla innych i dlatego chcemy wesprzeć 
Was na drodze kariery i pokazać jak kierować swoją drogą wolontariatu, aby była ona owocna zarówno  
dla Waszych podopiecznych, jak i dla Was.  
 
Należymy do Sieci Centrów Wolontariatu, posiadamy statut Regionalnego Centrum Wolontariatu i certyfikat 

Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom – Dobry Wolontariat. 
Naszymi wartościami są  rozwój - pasja –wiarygodność. 

Warto nam zaufać 
 

 
DLA KOGO? 
 

Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy są na etapie planowania ścieżki zawodowej lub poszukują 
nowych sposobów na poprawę własnej atrakcyjności na rynku pracy.  Będzie nam miło gościć tych, 
którzy chcą odważnie przeanalizować swoje zasoby, skorzystać z ciekawych narzędzi aktywizujących  
i podjąć inicjatywę do działania wolontarystycznego.  
 
KORZYŚCI DLA CIEBIE 
 
Wiedza – poznasz kilka narzędzi z zakresu planowania kariery oraz dowiesz się jakie są skuteczne metody 
poszukiwania pracy.  
Umiejętności – w czasie warsztatu będziesz mógł/mogła praktycznie przećwiczyć metody wspierające Cię  
w planowaniu kariery i poszukiwaniu pracy  
Wartość dodatkowa – będziesz miał/a okazję poznać innych i wymienić doświadczenia z tymi,  dla których 
wolontariat stał się istotnym krokiem do zwiększania swoich kompetencji.  
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GDZIE I KIEDY? 
 
Szkolenie zaplanowane jest w jednodniowej sesji i odbędzie się 25.08.2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum 
Wolontariatu „CENTERKO”, ul. Próchnika 7, w godzinach 16.00 – 20.00.  
 
JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ? 
 

Szkolenie jest inspiracją do pracy nad rozwojem własnej ścieżki zawodowej. Dzięki ćwiczeniom 
praktycznym przejdziemy drogę od analizy własnego potencjału do sposobu zwiększenia swojej 
atrakcyjności dla pracodawcy poprzez aktywność wolontarystyczną.  
 
 
PROWADZĄCA 
 
Magdalena Korczyk-Waszak – Trenerka z zakresu rozwoju organizacji i zarządzania kompetencjami, planowania 
ścieżki kariery i aktywizacji zawodowej, rozwoju osobistego, aktywności społecznej i wolontariatu; 
Coach specjalizująca się w sesjach indywidualnych i grupowych w obszarze coachingu kariery, coachingu 
zawodowego i life-coachingu, w tym coachingu relacji. Mentorka z zakresu wdrażania innowacyjnych 
programów wolontarystycznych w sektorze organizacji pozarządowych, w instytucjach publicznych  
i biznesie. Właścicielka firmy szkoleniowej Prado. Przestrzeń Rozwoju i Inspiracji. 
 
 
INWESTYCJA  I WARUNKI UCZESTNICTWA  
 
Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 60 zł (materiały do ćwiczeń, materiały szkoleniowe)  
 

Wpłaty wyłącznie przelewem na konto Stowarzyszenia POMOST:  BGŻ PNB Paribas  

12 2030 0045 1110 0000 0020 5820 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik) do dnia 
23.08.2016 na adres: gosia@centerko.org  
 
 
INFORMACJE DODATKOWE 
 
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA - Decyduje kolejność zgłoszeń! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenie zostanie zrealizowane w przypadku zebrania minimalnej ilości osób w grupie określonej  
przez organizatora. W przypadku odstąpienia od realizacji szkolenia nastąpi zwrot kosztów. 

https://www.facebook.com/PRADOMagdalenaKorczykWaszak/
mailto:gosia@centerko.org

