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92% uczestników wie więcej
o rynku pracy
90% lepiej wie, czego się uczyć,
by znaleźć ciekawą pracę
88% lepiej wie jak wybrać
zawód lub jak otworzyć własny
biznes
69% zwiększyło zainteresowanie
studiowaniem informatyki
lub zwiększaniem kompetencji
komputerowych
To najciekawsza lekcja w tym roku.
uczestnik spotkania w Lwówku Śląskim

4 000

ponad
uczestników spotkań z
młodymi profesjonalistami
Wiek uczestników

15-19 lat

w tym wieku jest
ponad 90%
uczestników

Miejsce zamieszkania

90%

ponad
mieszka na wsi albo
w małym mieście

52%

Etap edukacji
gimnazjaliści

uczniowie
szkół średnich

47%

blisko

160 spotkań w całej Polsce
61% w bibliotekach
30% w szkołach
18

młodych, inspirujących
profesjonalistów zawodowo
związanych z branżą ICT

Teraz już wiem, że
informatyka nie jest
tylko dla facetów i
dziewczyny mogą się
w niej odnaleźć.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy

Najbardziej zainspirowało
mnie to, że istnieje tyle
ciekawych zawodów,
o których nie wiedziałem.
Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie

Teraz wiem, jak założyć
własną firmę. Chcę
założyć swoją.
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie

Dawno nie widziałam żeby młodzież nie chciała
wyjść ze spotkania, nikt nie musiał na autobus!
To pokazuje jak bardzo w małych miastach
młodzież potrzebuje inspiracji i motywacji.
Więcej spotkań!!! Uważam, że to fantastyczny
projekt i bardzo potrzebny młodym ludziom.
organiyatorka spotkania w bibliotece w Kępnie

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

7 000

ponad
uczestników olimpiady

Zwolnieni
z Teorii

realizowanej przez
Fundację Social Wolves
w ramach 3. edycji
"Linku do przyszłości"

Selfie finalistów olimpiady z Prezydentem RP, Bronisławem
Komorowskim w trakcie "Wielkiego Finału"
w Warszawie, 23 kwietnia 2015 r.

"Link do przyszłości"
w Tygodniu z Internetem 2015

2 300

blisko
uczestników spotkań
"Zawodowe selfie"
zachęcających do
rozwijania umiejętności
cyfrowych
Fotorelacja z zajęć "Zawodowe selfie" w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Choszcznie

blisko

1 200

uczestników
webinariów

Ciekawe zawody na wyciągnięcie ręki: user experience designer.
Webinarium z Pawłem Orzechem

Pracujesz w domu, zarabiasz za granicą, czyli na czym polega
geoarbitraż? Webinarium z Arleną Witt o pracy w domu przez Internet

Wszystkie webinaria na
youtube.com/linkdoprzyszlosci

140
uczestników
warsztatów
YouthSpark Live
Event w Microsoft

Uczestnicy YouthSpark Live Event, Microsoft Polska

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 PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności. Trzecia edycja projektu została objęta patronatem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.
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