Otwórz swoje Drzwi do Kariery
Centrum Riviera wraz z 2Pi Group oraz Klub Rotary Gdańsk-Sopot-Gdynia zapraszają do
udziału w programie stypendialnym „Drzwi do Kariery”. Masz pasję, ale nie masz
możliwości jej rozwijania? Znasz osobę o niesamowitych zdolnościach, której sytuacja
nie pozwala na spełnienie marzeń? Zgłoś kandydaturę już dziś!
Program stypendialny „Drzwi do Kariery” to szansa dla dzieci i młodzieży, które ze względu
na swoją sytuację materialną, stan zdrowa, zaburzenia rozwoju lub sytuację rodzinną są
zagrożone wykluczeniem społecznym.
- Dla niektórych program może stanowić jedyną szansę na realizację swoich marzeń.
Pragniemy, aby każdy miał możliwość rozwoju swoich zainteresowań. – zachęca do udziału
dyrektor Centrum Riviera, Marek Ciszewski. – Ponadto wierzymy, że zagrożenie
wykluczeniem społecznym jest realnym problemem, na który należy zdecydowanie
zareagować. Program może dać młodym ludziom nie tylko możliwości rozwoju, ale także
stanowi platformę do współpracy lokalnej między potrzebującymi, instytucjami
edukacyjnymi, a także środowiskiem biznesu.
„Drzwi do Kariery” to działanie wieloetapowe, łączące między sobą różne osoby i
instytucje ze społeczności lokalnej i nie tylko. To platforma doświadczeń i wzajemnej
pomocy oraz miejsce dla rozwijania swojej kreatywności i zaangażowania się społecznego.
W głównej odsłonie programu wezmą udział uczniowie szkół gimnazjalnych, którzy z
materiału bazowego, jakim są drzwi, będą mieli za zadanie stworzenie dzieła
wychodzącego poza ramy standardowego myślenia.
- Chcemy pokazać dzieciom, że to, co na pozór wydaje nam się oczywiste, nie zawsze musi
takie być. To nasza wyobraźnia może sprawić, że nawet zwykłe drzwi zamienią się w coś
zupełnie niesztampowego, ale jakże ważnego dla tych, którym otworzą się dzięki temu
Drzwi do Kariery – dodaje Marek Ciszewski.
Do programu może przystąpić każdy, kto spełnia wymagania zawarte w regulaminie. Finał
akcji odbędzie się 22 maja w Centrum Riviera.
Regulamin oraz więcej informacji wraz z potrzebnymi do wypełnienia zgłoszenia
dokumentami znajduje się na stronie www.drzwidokariery.centrumriviera.pl.

Centrum Riviera
ul. Górskiego 2
81-304 Gdynia

T: +48 58 779 07 10
F: +48 58 770 88 92
www.centrumriviera.pl

www.drzwidokariery.centrumriviera.pl

