
Опис проекту «Шанс» – програми підтримки професійного розвитку 
біженців на території Польщі, що реалізується Фондом «Dokładam Się».

Проект «Шанс» створений з метою сприяння професійному розвитку людей, які 
у зв'язку зі складними обставинами на Батьківщині залишилися в Польщі. Реалізуючи 
цей проект, Фонд керувався ідеєю, що навіть тимчасове перебування в Польщі є 
можливістю отримати нові навички та професійний досвід для самореалізації у 
майбутньому.

Метою проекту «Шанс» є підтримка професійного розвитку біженців у Польщі. 
Суть проекту полягає у створенні для кожного учасника Індивідуальної програми 
підтримки (ІПП), що орієнтована на ефективне використання інтелектуального 
потенціалу та професійних навичок учасника програми для професійного зростання 
відповідно до його/її кваліфікації та цілей.

Пропозиція Індивідуальної програми підтримки розрахована на 
висококваліфікованих фахівців, які через мовний бар'єр, незнання законодавства, 
відсутність певних інструментів чи дозволів не можуть здійснювати професійну 
діяльність у Польщі.

Учасник проекту «Шанс» матиме можливість взяти участь у зустрічах,
під час яких, за підтримки координатора проекту та персонального куратора (у 
супроводі перекладача), зможе правильно спланувати власний професійний розвиток у 
короткостроковій та довгостроковій перспективі. Кінцеві цілі, які учасник поставить за 
мету досягти в рамках проекту, будуть перевірені на предмет їхньої практичної 
реалізації та сумісності з ідеєю проекту.

В рамках реалізації Індивідуальної програми підтримки Фондом також 
передбачено можливість фінансування тренінгів або робочих інструментів (наприклад, 
спеціалізованого програмного забезпечення), які можуть бути необхідні для реалізації 
особистих цілей, пов'язаних з професійним розвитком учасника програми.

У межах Індивідуальної програми підтримки проекту «Шанс» є унікальна 
можливість вдосконалити мовні навички у сфері, пов'язаній з відповідною професійною 
діяльністю учасника програми.

Цілі та етапи шляху професійного розвитку, окреслені учасником, 
реалізовуватимуться за підтримки персонального куратора та відповідних експертів. 
Експертні консультації можуть бути надані у сферах: юриспруденції, бізнесу, коучингу, 
психології та рекрутингу (профорієнтації). Обсяг допомоги, що надається Фондом у 
вигляді експертних консультацій, буде узгоджено особисто з учасником. Участь у 
проекті безоплатна, а всі витрати, пов'язані з виконанням завдань Індивідуальної 
програми підтримки, покриватимуться коштом Фонду.

Беручи участь у проекті «Шанс», учасник зобов'язаний до відповідального 
ставлення, що полягає на плануванні своїх кар’єрних цілей та систематичної реалізації 
їх етапів. На шляху досягнення мети учасника будуть супроводжувати співробітники та 
експерти проекту. Індивідуальна програма підтримки кожного учасника не виходить за 
рамки встановленого терміну виконання проекту Фондом.

Фонд очікує від учасника активної співпраці шляхом обміну інформацією,
залучення до різних етапів та прийняття загальних правил участі у проекті. Фонд надає 
підтримку, мотивує та заохочує до легальної праці відповідно до професійної 
кваліфікації та бажання учасника.

Фонд не надає пряму фінансову підтримку учасникам проекту і не гарантує їм 
працевлаштування. Індивідуальна програма підтримки не передбачає допомогу в 



забезпеченні речами першої потреби, пошуку житла або інших консультацій, які 
виходять за рамки професійного розвитку учасника програми. Кожному учаснику 
проекту буде запропонована коучингова, психологічна та мовна підтримка.

Ласкаво просимо!

Коротко про проект «Шанс»
Що ми пропонуємо:
- допомога в розробці Індивідуальної програми підтримки професійного розвитку
- досягнення цілей з підтримкою персонального наставника
- консультації експертів у сфері: юриспруденції, бізнесу, коучингу, психології, рекрутингу
- можливість вдосконалити мовні навички
- стартова підтримка
- безоплатна участь у проекті

Ми не пропонуємо:
- працевлаштування
- психологічна терапія
- безпосередня фінансова підтримка
- забезпечення речами першої потреби
- допомога у пошуку житла


