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Miejsce zamieszkania

Etap edukacji

64%
gimnazjalistów

gimnazjum (64%) liceum (22%) technikum (13%)
inne (1%)



439spotkań 

miejscowościach 
285w

biblioteka (62%) szkoła (32%) ośrodek kultury (4%)
OHP (1%) inny (1%)

62%
spotkań

zorganizowały
biblioteki

341 organizatorów spotkań

pilotażowe
spotkanie 
on-line
z młodym
profesjonalistą

Chat z uczestnikami w trakcie spotkania online 
z Krzysztofem Arciszewskim - twórcą animacji,
teledysków i filmików reklamowych



28
młodych,

inspirujących
profesjonali-
stów zawodo-

wo związanych 
z branżą ICT

Robimy to wszystko, by tym dzieciakom
żyło się kiedyś lepiej. Tak naprawdę to

zmieniamy świat, takimi małymi,
drobnymi kamieniami, rzucanymi w wodę

.Krzysztof Kotkowicz, młody profesjonalista

Kadr z filmiku ze spotkania z Paulą
Bruszewską w Bibliotece Publicznej
Gminy Chocz

Obejrzyj filmiki ze spotkań!
 youtube.com/linkdoprzyszlosci

 

Kadr z filmiku ze spotkania 
z Krzysztofem Kotkowiczem w Filii 
nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Słupsku



Młody
profesjonalista - 

Zawody
przyszłości 

Czym jest
sukces? 
Poznanie

narzędzia"Twój
potencjał" oraz
praca-enter.pl

Quiz wiedzy 

Co to jest georbitraż?

Co to jest startup?

W jakim procencie
zawodów wymagane będę

umiejetności ICT?

Spotkania  

grafik komputerowy
programista

specjalista ds. PR i marketingu
on-line

przedsiębiorca w branży ICT
mobile ui/ux designer

administrator serwerów

z młodymi profesjonalistami

gość spotkania

o aktualnej
sytuacji i

trendach na
rynku pracy

  "Mógłbym być..." 

Mógłbym być dobrym
[wylosowany zawód,

np. 
programistą, 
webmasterem,
 specjalistą ds.

bezpieczeństwa]
ponieważ...



Bolesławiec, spotkanie z Bartoszem Dulem 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bolesławcu 

Poznałam dużo ciekawych
zawodów, o których nie

miałam pojęcia :) Dzięki
tym zajęciom jest mi łatwiej

z wyborem przyszłego
zawodu. Dziękuję.

Spotkanie zainspirowało
mnie do wzięcia się za
siebie. Muszę wreszcie
zacząć programować!

Morąg, spotkanie z Mikołajem Komórem w
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. I.
Gałczyńskiego w Morągu 

Pleszew, spotkanie z Janem Wiesławem Cabanem 
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w
Pleszewie 

Szczerze mówiąc wszystko
mnie zainspirowało. Nabrałam
chęci do dalszego działania na
moim blogu i otworzenia firmy

zajmującej się reklamą lub
tworzeniem aplikacji. Dzięki :)



Najciekawsze było to, że pierwszy raz ktoś nam
pokazał i powiedział jak można osiągnąć sukces.

Dziękuję :)

Spotkanie najbardziej
zainspirowało mnie do

założenia firmy z
kolegami.

Barcin, spotkanie z Mikołajem Komórem 
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin

Spotkanie zainspirowało
mnie do pomocy w

rozkręceniu rodzinnej
firmy poprzez uzyskanie
nowych dotacji oraz do

rozeznania na rynku, aby
rozwinąć jej ofertę. Tłuszcz, spotkanie z Pawłem Lutym w Bibliotece

Publicznej w Tłuszczu 

Myślę, że to spotkanie zmotywowało mnie do
tego, aby wysoko stawiać sobie poprzeczkę i

nie poddawać się.



100%

99%
ZADOWOLONYCH

organizatorów

uczestników

92% uczestników
wie więcej o pracy

i zawodach

88% lepiej wie,
czego się uczyć 

64% zwiększyło
zainteresowanie

studiowaniem
informatyki lub

zwiększaniem
kompetencji

komputerowych



zachęca do zawodów
związanych z nowymi
technologiami

Organizatorzy
uważają, że projekt...

może poprawić
sytaucję uczestników
na rynku pracy

wzmacnia przekonanie,
że można robić to co się
lubi, utrzymywać się z
tego i mieć z tego
satysfakcję

To, że goście są w stanie pokazać jak
nowe technologie są wykorzystywane 
w ich pracy i co dzięki nim udaje im

się osiągać, jest najlepszym sposobem
przekonania młodego człowieka do

poznawania tych technologii.
organizatorka spotkania w bibliotece w Wieliczce

412



spotkań z lokalnymi
profesjonalistami

412 uczestników

Chce mi się
planować, działać,

dążyć do celu!
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wieliczce, spotkanie ze współzałożycielem
software house’u specjalizującego się w aplikacjach
iOS, Android i Windows Phone

Pytanie kim chce
być już nie jest
tak trudne :)

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle Filia nr 3,
warsztaty „Laboratorium kariery” z doradcą
zawodowym

3 000
 uczestników spotkań 

"Link do przyszłości"
w Tygodniu z Internetem  2014

 "Zagraj w przyszłość" 



"Twój potencjał"

dostęp do
narzędzia online 

newsletter 
i grupa na
Facebooku dla
uczestników
spotkań

Kolejna
edycja już

jesienią
2014!Młodzi profesjonaliści w siedzibie Microsoft w

trakcie warsztatu na temat planowania kolejnej
edycji

Celem projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” jest wspieranie młodych ludzi z
małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i
nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze
środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Druga edycja projektu została objęta patronatem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.
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