
pomySLy na ciekaWA praCE
mlodzi inspiruja mlodych

Jak sprawić, żeby młodzi ludzie lepiej 
odnajdywali się na rynku pracy? 
W jaki sposób zmotywować ich do działania?

Czasem wystarczy impuls - jedno spotkanie! Takie, które może stać się dla młodego 
człowieka inspiracją do poszukiwania własnej ścieżki życiowej i zwiększyć jego 
szanse na udaną karierę w przyszłości.

W bibliotekach publicznych i szkołach w całej Polsce zorganizowano już 300 spotkań 
z tzw. młodymi profesjonalistami – osobami, które na bardzo wczesnym etapie 
kariery (przed 35. rokiem życia) odniosły sukces zawodowy. Mają ciekawą, 
przyszłościową pracę, w której ważną rolę odgrywają nowoczesne technologie.

Znajomość nowych technologii może istotnie zwiększyć szanse na znalezienie 
pracy praktycznie w każdym zawodzie – 90% zawodów wymagać będzie 
już wkrótce przynajmniej podstawowych umiejętności ICT. 
(raport IDC na zlecenie Microsoft, 2009)

W spotkaniach wzięło udział 10 tysięcy młodych ludzi w wieku 15-24 lata.

To efekt pierwszej edycji projektu 
„Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera.”

młodych ludzi w Polsce 
(w wieku 15-24 lata) jest 
bez pracy*

Bezrobocie wśród młodych 
jest ponad dwa i pół raza wyższe 
niż wśród osób dorosłych*
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Spotkanie uświadomiło mi, 
jak ważne jest planowanie przyszłości 
zawodowej, bez względu na to, 
skąd pochodzimy i gdzie mieszkamy, 
i dopasowywanie jej do siebie tak, 
aby czerpać z niej przyjemność. 

uczestnik spotkania 
w Kątach Wrocławskich

W młodzieży tkwi przekonanie: 
„po co się uczyć skoro i tak bez 
większego wysiłku mogę pracować 
w hucie jako robotnik?”. Wzorce 
rodziców są podobne. Chciałam 
pokazać, że warto inaczej. 
Żeby się chciało chcieć. 

bibliotekarka, Hańsk

uczestników spotkań z młodymi profesjonalistami uznało, 
że spotkanie może im pomóc w wyborze ścieżki zawodowej.

młodych ludzi stwierdziło, że spotkanie zwiększyło 
ich zainteresowanie studiowaniem lub pogłębianiem 
umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

spotkań zorganizowały biblioteki. Bibliotekarze bardzo chętnie 
włączyli się w akcję, która znakomicie wpisuje się w misję 
ich zawodu i pozwala na zaangażowanie w rzeczywiste 
problemy lokalnej społeczności.

* Eurostat, lipiec 2013
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Start drugiej edycji projektu 
„Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera.”

Od października 2013 do marca 2014 roku uczniowie gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych będą mieli okazję porozmawiać o karierze,
przyszłościowych zawodach i pomysłach na pracę z blisko 30 młodymi 
profesjonalistami.

Wśród nich są:
 
_programista aplikacji mobilnych, 
_grafik komputerowy, 
_metodyk w firmie e-learningowej, 
_specjalista PR w mediach społecznościowych, 
_video manager czy 
_administrator serwisów internetowych.

Łącznie w całej Polsce odbędzie się 300 takich spotkań. Ich organizatorem 
może być każda biblioteka publiczna, szkoła czy dom kultury w miejscowościach 
liczących do 200 tysięcy mieszkańców. 

Spotkania będą miały charakter warsztatowy. Młodzi ludzie dowiedzą się na nich, 
jaka była droga do sukcesu „młodego profesjonalisty”, jak wygląda jego dzień 
pracy. Porozmawiają o nowych zawodach, zastanowią się, które z nich są 
najbardziej przyszłościowe. Będzie ciekawie – młodych ludzi czekają quizy, 
pytania i wspólne ćwiczenia.

Projekt „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera.” jako jedyny z Polski i jeden z czterech w Europie został zakwalifikowany 
do udziału w badaniu MIREIA (Measuring the Impact of einclusion Actors on Digital Literacy, Skills and Inclusion goals 
of the Digital Agenda for Europe). Jego celem jest przetestowanie nowej unijnej metodyki badania projektów związanych 
z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. 

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 uzyskała patronat Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Projekt wspierają również: Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

www.linkdoprzyszlosci.pl


