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Akademickie Biuro Karier
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Misj¹ Akademickiego Biura Karier Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej TWP w Warszawie jest tworzenie 
warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi indywidualnych karier osób ze spo³ecznoœci akademickiej. 
Nadrzêdnym celem ABK jest przygotowanie studentów i absolwentów do skutecznego 
poszukiwania pracy i ich efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. 

Istotnym elementem dzia³alnoœci ABK jest doradztwo indywidualne, w zakresie którego mo¿na 
uzyskaæ: informacje dotycz¹ce nowych trendów na rynku pracy, wsparcie w okreœleniu œcie¿ki 
rozwoju kariery zawodowej, pomoc w zredagowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz 
przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych czy zaprezentowaniu siê potencjalnemu pracodawcy.

Do zadañ ABK nale¿y prowadzenie dzia³añ na rzecz aktywizacji zawodowej studentów 
i absolwentów Uczelni, w szczególnoœci

-dostarczanie studentom i absolwentom Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej TWP w Warszawie 
informacji o rynku pracy i mo¿liwoœciach podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

- zbieranie, klasyfikowanie i udostêpnianie ofert pracy, sta¿y i praktyk zawodowych 
-prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej TWP 
w Warszawie zainteresowanych znalezieniem pracy 

- pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy
  oraz sta¿e zawodowe 
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 
- prowadzenie Klubu Absolwenta
- inne dzia³ania maj¹ce na celu promocjê absolwentów.

Biuro gùówne ABK WSP TWP w Warszawie
Wydzia³ Nauk Spo³ecznych w Warszawie
02 - 397 Warszawa, ul. Urbanistów 3 
tel. 22 822 96 23 wew. 202, 204

 warszawa.abk@wsptwp.eu
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Przedsiêbiorcza Uczelnia – Uczelnia otwarta dla wszystkich

Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna TWP w Warszawie stawia na równe szanse. Minimum 10% 
uczestników i uczestniczek najwiêkszego projektu „Przedsiêbiorcza Uczelnia” to osoby 
niepe³nosprawne! Uczelnia zaplanowa³a kompleksowe dzia³ania:  przystosowanie Uczelni do 
potrzeb osób niepe³nosprawnych, kursy komputerowe, umo¿liwienie studiów na odleg³oœæ.

Przystosowanie uczelni dla potrzeb osób niepe³nosprawnych
Na przystosowanie infrastruktury wydzia³ów Uczelni oraz wyposa¿enie 200 stanowisk pracy dla 
potrzeb osób niepe³nosprawnych, WSP TWP w Warszawie przeznaczy w ci¹gu najbli¿szych piêciu 
lat ok. 2 milionów z³.

Kursy ECDL core- Europejski certyfikat umiejêtnoœci komputerowych dla osób 
niepe³nosprawnych
Kursy s¹ realizowane w oparciu o wspó³pracê WSP TWP w Warszawie z Miêdzynarodowym 
Centrum Szkoleñ i Kompetencji  Sp. z o.o – Partnerem w projekcie. Kursanci i kursantki zyskaj¹ 
umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê sprzêtem komputerowym na poziomie podstawowym lub 
zaawansowanym, potwierdzon¹ europejskim certyfikatem.Dla u³atwienia prowadzenia kursów 
komputerowych zakupiona zosta³a mobilna pracownia oraz sprzêt komputerowy dostosowany do 
potrzeb osób z niepe³nosprawnoœci¹. Równie¿ forma egzaminów uwzglêdnia potrzeby osób 
z ograniczeniami sprawnoœci ruchowej. 

Umo¿liwienie studiów na odleg³oœæ- platforma e-lerningowa
Platforma e-lerningowa stanowi integralny element systemu kszta³cenia na odleg³oœæ, 
realizowanych przez WSP TWP w Warszawie od 2008 r. Studia w tym trybie s¹ idealnym 
rozwi¹zaniem dla osób niepe³nosprawnych, ale te¿ dla kobiet i mê¿czyzn korzystaj¹cych z urlopów 
wychowawczych, poniewa¿ nie wymagaj¹ od nich codziennego uczêszczania na zajêcia, 
zapewniaj¹c jednoczeœnie wirtualny, sta³y kontakt z wyk³adowc¹.

Masz pomys³ na jeszcze lepsze rozwi¹zania? 
Napisz do nas:  .przedsiebiorczauczlenia@wsptwp.eu

www.pu.wsptwp.eu
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ul.Grochowska 171b, 04-111 Warszawa
fax: 22 813 20 32
e-mail: 

ul.Cio³ka 10a, 01-402 Warszawa
fax: 22 837 33 40
e-mail: 

Szanowni Pañstwo, wszystkie informacje o us³ugach 
Urzêdu Pracy m. st. Warszawy dostêpne s¹ pod

*Op³ata jak za po³¹czenie lokalne wg taryfy operatora telefonii stacjonarnej, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

 
Urz¹d Pracy m.st. Warszawy dzia³a na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz.415 z póŸn. zm).

W ramach naszej dzia³alnoœci proponujemy mo¿liwoœæ skorzystania m.in.  z:
- profesjonalnego, bezp³atnego poœrednictwa pracy,
- us³ug z zakresu poradnictwa zawodowego,
- organizowanych szkoleñ dla osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, 
organizowanych sta¿y i przygotowania zawodowego doros³ych, 
prac interwencyjnych, robót publicznych,

- jednorazowo przyznawanych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej,

Realizujemy wiele autorskich programów rynku pracy skierowanych do osób bezrobotnych, ze 
szczególnym uwzglêdnieniem m³odzie¿y i absolwentów szkó³ wy¿szych. Zapraszamy równie¿ 
Pañstwa do udzia³u w projekcie „Rynek Pracy Czeka” wspó³finansowanym ze  
œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Oferowane w projekcie wsparcie to szkolenia  
realizowane w trybie indywidualnym, szkolenia grupowe, a tak¿e œrodki przyznawane jednorazowo 
na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

Wiêcej informacji o projekcie: 

wawa2@praca.gov.pl

wawa1@praca.gov.pl

www.up.warszawa.pl

www.rpc.up.warszawa.pl 

numerem infolinii 19524*

- 
- 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
URZĄD PRACY
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Urz¹d Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 
ul.. Grójecka 17a 02-021 Warszawa
tel. 22 578 35 00

godziny pracy
Poniedzia³ek – pi¹tek: 8.00-16.00 
dy¿ur poniedzia³ek :16.00-18.00
strona internetowa: 

Zadania i kompetencje Dzielnicy realizowane s¹ przez Radê Dzielnicy i Zarz¹d Dzielnicy.
Do zakresu dzia³ania Dzielnicy nale¿¹, niezastrze¿one dla organów Miasta, sprawy lokalne o zasiêgu 
dzielnicowym: inwestycji; gminnych zasobów lokalowych po³o¿onych na obszarze Dzielnicy; 
nieruchomoœci Miasta po³o¿onych na obszarze Dzielnicy; nabywania i zbywania nieruchomoœci 
Miasta; po³o¿onych na obszarze Dzielnicy; w zakresie i trybie okreœlonym zarz¹dzeniem 
Prezydenta; jednostek organizacyjnych Miasta po³o¿onych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych 
do podmiotów o znaczeniu ponad dzielnicowym uchwa³¹ Rady Miasta: placówek oœwiaty 
i wychowania, jednostek organizacyjnych, których dzia³alnoœæ statutowa dotyczy obs³ugi 
finansowej w zakresie oœwiaty, ¿³obków, jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej, domów 
kultury, bibliotek, oœrodków sportu i rekreacji, jednostek organizacyjnych Miasta, których 
dzia³alnoœæ statutowa dotyczy zarz¹du zasobem mieszkaniowym, innych jednostek okreœlonych 
w uchwale Rady Miasta; zieleni oraz dróg wewnêtrznych bêd¹cych w³asnoœci¹ Miasta, 
z wy³¹czeniem terenów zielonych i dróg przekazanych w zarz¹d innym podmiotom; dzielnicowych 
obiektów administracyjnych; jednostek ni¿szego rzêdu utworzonych na obszarze Dzielnicy; 
geodezji i kartografii; ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych; dzia³alnoœci 
kulturalnej; ochrony œrodowiska, odpadów i wód; dróg publicznych, z wy³¹czeniem dróg 
przekazanych innym podmiotom, a tak¿e transportu  drogowego, ruchu drogowego i przewozów; 
architektury i budownictwa; ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej; ewidencji ludnoœci i dowodów 
osobistych; praw jazdy rejestracji pojazdów; pobierania podatków i op³at lokalnych oraz op³aty 
skarbowej, podatku rolnego i leœnego, a tak¿e ubezpieczenia spo³ecznego rolników; promocji 
dzielnicy; miejsc pamiêci narodowej; innych spraw przekazanych Dzielnicy uchwa³¹ Rady Miasta.

www.urzadochota.waw.pl

www.pu.wsptwp.eu
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PROGRAM WYDARZENIA

WSP TWP w Warszawie
Akademickie Biuro Karier

10:00 - 10:15

10:15 - 14:00

10:15 - 14:00

10:30 - 11:15

10:30 - 11:15

11:30 - 12:15

11:30 - 12:15

12:30 - 13:15

14:00

Sala nr

Uroczyste otwarcie wydarzenia

Prezentacja ofert pracy, szkoleñ, sta¿y, firm

Prezentacja ofert pracy, organizacji pozarz¹dowych

 „Jak profesjonalnie przygotowaæ dokumenty  aplikacyjne” 
- Ochotnicze Hufce Pracy
„Zatrudnienie pracowników-obowi¹zki pracodawcy” 
- Pañstwowa Inspekcja Pracy

„Jak pomyœlnie wypaœæ na rozmowie kwalifikacyjnej – sztuka autoprezentacji” 
-  Ochotnicze Hufce Pracy
„Stowarzyszenie czy fundacja- to te¿ praca” - Tomasz Dudziñski, 
Fundacja WSP TWP w Warszawie (FIBS)

„Program praktyk zagranicznych”- AIESEC 

Zakoñczenie wydarzenia

31

12-21

17

30

11:00 - 11:30 „Rola szkoleñ i certyfikacji w planowaniu i rozwoju kariery” - MCSK 12

31

30

31

30

31

Godzina Oferta

11:15 - 14:00

11:00 - 14:00 Konsultacje z doradc¹ zawodowym 

Punkt konsultacyjno-doradczy Pañstwowej Inspekcji Pracy 

16

21
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Ochotnicze Hufce Pracy to pañstwowa jednostka 
organizacyjna dzia³aj¹ca na rzecz m³odzie¿y do 
25 r. ¿. - uczniów, studentów, absolwentów i osób 
bezrobotnych. Realizuje zadania z zakresu kszta³cenia 
i wychowania m³odzie¿y, poœrednictwa pracy, 
poradnictwa zawodowego, organizacji szkoleñ, targów 
i gie³d pracy.   www.ohp.pl

P o l s k a  O r g a n i z a c j a  P r a c o d a w c ó w  O s ó b  
Niepe³nosprawnych (POPON) – najwiêkszy zwi¹zek 
zrzeszaj¹cy przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych osoby 
niepe³nosprawne. Prowadzimy biura w 9 miastach 
Polski, co pozwala na aktywne wystêpowanie 
w interesie Firm Cz³onkowskich w ca³ym kraju. 
Organizator Konkursu dla Pracodawców Wra¿liwych 
Spo³ecznie „Lodo³amacze”.   www.popon.pl

Gi Group jest miêdzynarodow¹ firm¹, która oferuje 
kompleksowe rozwi¹zania dla biznesu. Œwiadczymy 
m.in.. us³ugi z zakresu: pracy tymczasowej, doradztwa 
personalnego, outsourcingu kadrowo-p³acowego. 
Jesteœmy liderem na rynku w³oskim oraz jedn¹ 
z czo³owych korporacji w krajach, w których dzia³amy. 
W Polsce zatrudniamy ponad 20000 pracowników 
tymczasowych.  www.gigroup.com.pl

Manpower Polska Sp. z o.o. istnieje na polskim 
rynku od 2001r. Pod mark¹ Manpower w Polsce 
dzia³a prawie 50 agencji. W chwili obecnej us³ugi 
Manpower obejmuj¹ pracê tymczasow¹, rekrutacjê 
pracowników sta³ych, zatrudnienie zewnêtrzne oraz 
doradztwo personalne. Wiêcej informacji i aktualne 
oferty pracy znajduj¹ siê pod adresem
  .www.manpower.pl

Centrum Nauczania Jêzyka Rosyjskiego powsta³o na 
pocz¹tku 2003r. G³ównym za³o¿eniem by³o to, ¿e 
lektorami musz¹ byæ osoby z ojczystym jêzykiem 
rosyjskim. Dlatego do wspó³pracy zaprosiliœmy 
wykwalifikowanych wyk³adowców z Rosji, Ukrainy 
i Bia³orusi. Oferujemy: ma³e grupy, zajêcia 
indywidualne przygotowanie do matury i certyfikatów 
TRKI kurs Rosyjski w biznesie.

  www.jezykrosyjski.com.pl
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Miêdzynarodowe Centrum Szkoleñ i Kompetencji 
dostarcza kompleksowego wsparcia edukacyjnego 
i ko n s u l t i n go we go  w za k re s i e  rozw i ¹ za ñ  
informatycznych. Od 2003 roku firma umo¿liwia 
zdobycie kompetencji w ramach szkoleñ, specjalizuj¹c 
siê w edukacji informatycznej adresowanej zarówno 
do profesjonalistów, jak i u¿ytkowników technologii 
ICT.   www.mcsk.pl

Pañstwowa Inspekcja Pracy jest organem powo³anym 
do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania 
prawa pracy, w szczególnoœci przepisów i zasad 
bezpieczeñstwa i higieny pracy, a tak¿e przepisów 
dotycz¹cych legalnoœci zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej. W czasie trwania imprezy przedstawiciele 
Okrêgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie bêd¹ 
udzielaæ uczestnikom Targów porad oraz wyg³osz¹ 
wyk³ad.   www.pip.gov.pl

Fundacja Polskich Kawalerów Maltañskich 
w Warszawie zaprasza do udzia³u w projekcie 
„Wsparcie osób niepe³nosprawnych ruchowo na rynku 
pracy II”. W ramach projektu oferujemy: szkolenia 
zawodowe, sta¿e, poœrednictwo pracy, wsparcie 
w kontynuacji nauki, warsztaty, indywidualn¹ pomoc 
i konsultacje, zakup sprzêtu u³atwiaj¹cego pracê lub 
naukê, warsztaty dla rodziców i opiekunów.

   www.pomocmaltanska.pl

Fundacja Polskich Kawalerów Maltañskich
w Warszawie POMOC MALTAÑSKWA

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych
WSP TWP w Warszawie 

Celem FIBS jest realizacja dzia³alnoœci spo³ecznie 
u¿ytecznej poprzez: wspieranie dzia³añ WSP TWP 
w Warszawie, upowszechnianie nauki i edukacji, 
promowanie idei przedsiêbiorczoœci, promocjê 
z a t r u d n i e n i a  i a k t y w i z a c j ê  z a w o d o w ¹ ,  
upowszechnianie i ochronê wolnoœci i praw cz³owieka, 
wartoœci europejskich oraz swobód obywatelskich. 
www.fibs.org.pl

Centrum Karier  Osób Niepe³nosprawnych 
Fundacji TUS bezp³atnie oferuje doradztwo zawodowe 
i poœrednictwo pracy. Dzia³ania s¹ wspó³finansowane 
ze œrodków PEFRON i Miasta  St. Warszawy. Konsultacje 
odbywaj¹ siê w siedzibie TUS, telefonicznie 22 852 01 
82, e-mailowo: konsultacjezawodowe@tus.org.pl, od 
pon.do pt. w g.9-16 wiêcej:    www.tus.org.pl
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HRK jest jedn¹ z najwiêkszych organizacji doradczych w 
obszarze zarz¹dzania zasobami ludzkimi w Polsce. Od 
2000 r. wspieramy mened¿erów w pozyskiwaniu 
pracowników i skutecznym zarz¹dzaniu personelem. 
Posiadamy oddzia³y w Warszawie, Poznaniu, 
Katowicach, Wroc³awiu, Krakowie i £odzi. Realizujemy 
projekty na terenie ca³ego kraju. 
Wiêcej:   www.hrk.pl

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Warszawie jest 
stowarzyszeniem oœwiatowym o wieloletniej tradycji 
nauczania. Oferuj¹c ró¿norodne formy edukacji 
stwarza mo¿liwoœæ zdobycia wykszta³cenia lub nowych 
kwalifikacji, doskonalenia zawodowego, a tak¿e 
uzyskania konkretnych uprawnieñ zawodowych.

 l  www.zdz.edu.p

Fundacja C.E.L jest warszawsk¹ organizacj¹, 
zajmuj¹c¹ siê: profilaktyk¹ uzale¿nieñ i przemocy, 
przeciwdzia³aniem problemom dorastania oraz 
wspieraniem osób i rodzin w kryzysie. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy na nieodp³atne 
konsultacje indywidualne, warsztaty oraz zajêcia 
g r u p o w e .  S z c z e g ó ³ y  

na stronie internetowej.
 

p o d  n u m e r e m  
telefonu 22 646 22 56 oraz 
www.fundacja.cel.free.ngo.pl

WYSPY LEONARDA – Akademia Dzieci Ciekawych 
Œwiata to miejsce zapewniaj¹ce dzieciom doskona³e 
warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i 
twórczej zabawy. Nasze autorskie programy 
edukacyjne gwarantuj¹ w³aœciwe stymulowanie 
dziecka i zapewniaj¹ niezapomniane wra¿enia.

  www.wyspyleonarda.pl

Warsaw Study Centre jest rekomendowanym 
oœrodkiem szkoleñ jêzykowych, istniej¹cym od 1991 
roku. Prowadzimy kursy jêzykowe dla firm i instytucji, 
szkó³ i przedszkoli oraz klientów indywidualnych. 
S³uchaczy kszta³cimy w naszych nowoczeœnie 
wyposa¿onych szko³ach w Warszawie oraz w miejscach 
wskazanych przez naszych klientów na terenie ca³ego 
kraju.   www.wsc.edu.pl
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Speak Up  -  nowoczesna sieæ szkó³ jêzyka 
angielskiego. Metoda jest oparta na najnowszych 
rozwi¹zaniach z zakresu Blended Learning, czyli 
po³¹czeniu ró¿nych metod szkoleniowych. Cech¹ 
charakterystyczn¹ tego systemu jest pe³na 
elastycznoœæ,  polegaj¹ca na braku sta³ych godzin zajêæ 
oraz mo¿liwoœci doboru najbardziej dogodnego dla 
ucznia terminu.   www.speak-up.pl

Empik school to lider rynku edukacji jêzyków 
obcych w Polsce. W 31 miastach wszystkich 
województw dzia³a 35 szkó³. Ponad 50 – letnie 
doœwiadczenie w nauce jêzyków obcych, czyni 
empik school najd³u¿ej dzia³aj¹c¹ sieci¹ szkó³ 
jêzykowych w Polsce. Rocznie z naszej oferty 
korzysta blisko 50 tys. osób.    www.empikschool.com

Studio Twórczego Rozwoju to firma o profilu 
edukacyjno- szkoleniowym, której oferta skierowana 
jest do szerokiego grona odbiorców. Ka¿dy z dzia³ów 
firmy zajmuje siê realizacj¹ innych zleceñ, a korzystaj¹c 
wzajemnie ze swojego doœwiadczenia jesteœmy 
w stanie zrealizowaæ ka¿de zamówienie – od urodzin, 
poprzez zajêcia dodatkowe, szkolenia czy gry miejskie, 
po du¿e eventy.   www.stwor.waw.pl

Stowarzyszenie OD-DO istnieje formalnie od 
19 paŸdziernika 2001 r. Cele - propagowanie zdrowego 
stylu ¿ycia, dzia³anie na rzecz wyrównywania szans 
spo³ecznych i zawodowych, przeciwdzia³anie 
przemocy w rodzinie, tworzenie oferty w postaci 
programów profi laktycznych, rozwojowych, 
terapeutycznych i szkoleniowych.   www.od-do.org

SHTraining za³o¿yli w 1997 roku trenerzy-praktycy 
biznesowi. To co wyró¿nia  SHTraining to 
wykorzystywanie Planszowych Symulacji i Gier 
Strategicznych dla Biznesu. Jako jedyni na polskim 
rynku mamy licencjê na te unikatowe narzêdzia 
edukacyjne. Jest to najskuteczniejsza metoda 
treningowa bayujca na rzeczywistych przyk³adach 
organizacji, pozwala uczestnikom praktycznie 
wykorzystywaæ zdobyt¹ wiedzê.   www.shtraining.pl
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AIESEC to miêdzynarodowa organizacja studencka 
i jednoczeœnie organizacja po¿ytku publicznego. Jest 
obecna w 107 krajach na œwiecie i liczy 50 000 
cz³onków. AIESEC umo¿liwia m³odym ludziom zdobycie 
doœwiadczenia liderskiego oraz miêdzynarodowego 
w ramach praktyk i wolontariatów zagranicznych. 

  www.aiesec.org

M a m m a  m i a  –  n i a n i e  n a  w e z w a n i e
Pomagamy szybko zorganizowaæ trosk l iw¹ 
opiekê dla dzieci, tak¿e w nag³ych sytuacjach. 
Nasza firma powsta³a, aby podarowaæ Rodzicom 
trochê wytchnienia i wolnego czasu, a dzieciom 
zapewniæ opiekê i dobr¹ zabawê. Oferujemy tak¿e 
organizowanie kolorowych przyjêæ dla dzieci na 
ró¿ne okazje.   www.nianienawezwanie.pl

S z k o ³ a  W i z a ¿ u  i  S t y l i z a c j i   A R T L O O K  
mieszcz¹ca siê w Warszawie zaprasza do rocznej 
szko³y na dwa kierunki:  „wiza¿ i stylizacja” oraz 
„wiza¿ i stylizacja paznokci”. W naszej ofercie 
równie¿ kursy wiza¿u, stylizacji, stylizacji paznokci 
oraz przed³u¿ania rzês, indywidualne kreowanie 
wizerunku, szkolenia biznesowe.   www.artlook.com.pl

Firma QBS dostarcza rozwi¹zania informatyczne 
wspomagaj¹ce zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami. 
Dziêki autorskim technologiom, szybko i elastycznie 
dopasowujemy systemy do potrzeb klientów. 
Stanowimy zespó³, w którym ka¿dy mo¿e znaleŸæ swoje 
miejsce nie zatracaj¹c swojej indywidualnoœci. Po 
wiêcej informacji zapraszamy na  .www.qbs.com.pl

PHU TOMEX- oferujemy us³ugi w zakresie rozwi¹zañ 
personalnych, pozwalaj¹cych optymalizowaæ koszty 
dzia³alnoœci.  Dajemy mo¿liwoœæ pozyskania 
pracowników o okreœ lonych przez  K l ienta  
kwalifikacjach na dowolny okres czasu.Dziêki temu 
klienci mog¹ powierzyæ naszej firmie utrzymanie 
procesów niezbêdnych do funkcjonowania 
przedsiêbiorstwa.

PHU TOMEX
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Poradnia dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ 
Stowarzyszenia SPOZA, wspó³finansowana przez EFS, 
oferuje nieodp³atne konsultacje  indywidualne 
z psychologiem, brokerem edukacyjnym, doradc¹ 
zawodowym, poœrednikiem pracy, prawnikiem, 
coachem i inne oraz spotkania z ekspertami, udzia³ 
w g r u p i e  w s p a rc i a .  t e l .  2 2  6 1 8  0 5  6 2 ,  
biuro@spoza.org.pl,    www.spoza.org.pl

International Experience Canada. 
Chcesz mieæ przygodê ¿ycia! Je¿eli jesteœ  pe³noletnim 
obywatelem Polski, a masz mniej ni¿ 36 lat, zapraszamy 
Ciê do udzia³u!  Zakwalifikowani uczestnicy bêd¹ mogli 
skorzystaæ z uproszczonej procedury uzyskania 
zezwolenia na pracê, który umo¿liwi pracê do 12 
miesiêcy w dowolnym miejscu w Kanadzie. 
www.canada.pl  

INTEGRACJA zabiega o poprawê rzeczywistoœci, 
w k t ó r e j  ¿ y j ¹ ,  p ra c u j ¹  i  d z i a ³ a j ¹  o s o b y  
z niepe³nosprawnoœci¹. Centra INTEGRACJA udzielaj¹ 
indywidualnych konsultacji zawodowych – CV i list 
motywacyjny, rozmowa z pracodawc¹, prowadz¹ 
poœrednictwo pracy. Organizuj¹ warsztaty, szkolenia, 
grupy wsparcia, konsultacje.Zapraszamy osoby 
niepe³nosprawne ruchowo w stopniu znacznym do 
udzia³u w aktualnym projekcie.

Adesko Sp.  z  o.o.  Aksedo Specjal iœci  od  
O d s z ko d o w a ñ -  j e s t  f i r m ¹  za j m u j ¹ c ¹  s i ê  
profesjonalnym dochodzeniem odszkodowañ. 
Jesteœmy wsparciem dla naszych Klientów. £¹czymy 
w naszym dzia³aniu znajomoœæ  prawa z ludzkim 
podejœciem do spraw osoby Poszkodowanej. 
K³adziemy nacisk na blisk¹ wspó³pracê i zrozumienie 
potrzeb oraz obaw.  www.aksedo.pl
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WSP TWP w Warszawie
Akademickie Biuro Karier

ul. Urbanistów 3 
02-397 Warszawa

tel. 22 822 96 23 w 202, 204
e-mail: abk.warszawa@wsptwp.eu

   www.wsptwp.eu

WSP TWP w Warszawie
Projekt „Przedsiêbiorcza Uczelnia”

ul. Opaczewska 42/3 
02-372 Warszawa
tel. 22 822 10 58

e-mail: przedsiebiorczauczelnia@wsptwp.eu
   www.pu.wsptwp.eu
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