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Co 5. młody Polak 
nie ma pracy

Co 2. Polak pracuje na
stanowisku niezgodnym 

z ukończonym kierunkiem

7/8 uczestników spotkań
wie lepiej czego się uczyć,

jak znaleźć pracę lub
otworzyć własny biznes

W branży ICT w Europie jest 
900 000 wolnych miejsc pracy

W Polsce informatykę 
studiuje 4% studentów

2/3 uczestników 
zwiększyło zainteresowanie

studiowaniem ICT
lub rozwijaniem
e- umiejętności

40 000



40 000
uczestników działań

To tyle, ile mieszka 
w Sopocie!blisko

Spotkania z młodymi profesjonalistami

Olimpiada "Zwolnieni z Teorii"

Działania w ramach "Tygodnia z Internetem"

Inne działania: webinaria, spotkania lokalne,
YouthSpark Live Event

Szczerze mówiąc wszystko mnie zainspirowało.
Nabrałam chęci do dalszego działania na moim

blogu i otworzenia firmy zajmującej się reklamą lub
tworzeniem aplikacji. Dzięki :)

25 000

z młodymi
profesjonalistami

uczestników
spotkań

Spotkanie z Mikołajem Komórem w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu

ponad

uczestniczka spotkania w Gnieźnie



907
spotkań

450
miejscowości

68%biblioteki

23%szkoły

39 młodych profesjonalistów



Wiek uczestników

16-19
w tym wieku jest

ponad 57%
uczestników

lat

mieszka na wsi albo 
w małym mieście

90%blisko

Miejsce zamieszkania

52% gimnazjaliści

47%uczniowie 
szkół średnich

Etap edukacji

To najciekawsza lekcja w tym roku

uczestnik spotkania w Lwówku Śląskim



Dzięki tym zajęciom
jest mi łatwiej z

wyborem przyszłego
zawodu. Dziękuję.

Spotkanie z Pawłem Lutym w Bibliotece Publicznej w Tłuszczu

Spotkanie
zainspirowało

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

Spotkanie z Olgą Golonką w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dynowie

Najciekawsze było to, 
że pierwszy raz ktoś

nam pokazał i
powiedział jak można

osiągnąć sukces.
Dziękuję :)

Spotkanie z Bartoszem Dulem w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Bolesławcu

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.

organizatorka spotkania w bibliotece w Kępnie



7 000
"Zwolnieni z Teorii"
realizowanej przez 

Fundację Social Wolves

uczestników olimpiady

Selfie finalistów olimpiady z Prezydentem RP, Bronisławem
Komorowskim

ponad

5 000
uczestników spotkań
według scenariusza

"Linku do przyszłości"

ponad

w "Tygodniu z Internetem"
Fotorelacja z zajęć "Zawodowe selfie" w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Choszcznie

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

1 200
uczestników webinariów

Zobacz wszystkie:
youtube.com/

linkdoprzyszlosci

blisko

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 i trzecia edycja projektu została objęta patronatem Ministra Pracy i
Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Partnerzy: Patroni: Realizator:

https://www.youtube.com/user/linkdoprzyszlosci

