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PODSUMOWANIE
ROKU SZKOLNO-AKADEMICKIEGO 2018/2019

Misją naszej Fundacji jest dawanie młodym ludziom 
szans na lepszą przyszłość. 

Sprawdź jak to robiliśmy w mijającym roku szkolno-
akademickim.



Wypromowaliśmy ideę stażowania i wolontariatu wśród prawie 30 000 
młodych osób.

Wypłaciliśmy stypendia naszym Talentom w wysokości 17 225 złotych w 

ramach Funduszu Stypendialnego dla Talentów.

Zbadaliśmy predyspozycje 751 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, żeby 

dokonywali mądrych wyborów edukacyjno-zawodowych.

Dokładnie 257 osób zaaplikowało na naszym portalu rekrutacyjnym na staże, 

praktyki lub do pierwszej pracy.

We współpracy z naszymi partnerami biznesowymi przeszkoliliśmy 243
uczniów, studentów i nauczycieli w formie warsztatów praktycznych. 

Pozyskaliśmy 51 wolontariuszy dla naszych partnerów społecznych – fundacji i 

stowarzyszeń.

POMOC W LICZBACH



ZASIĘG GEOGRAFICZNY NASZYCH DZIAŁAŃ



PROGRAM ZAWODOWE HORYZONTY

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH / GIMNAZJALNYCH 
UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDICH
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Program Zawodowe Horyzonty jest realizowany przez naszą Fundację od 2008 roku.
Istotą Programu jest mądre, oparte na rynku pracy doradztwo zawodowe oraz łączenie
edukacji z biznesem poprzez tworzenie przestrzeni do współpracy (spotkań,
seminariów, konferencji). Program jest prowadzony pod patronatem Kuratorium
Oświaty, na terenie całej Polski.

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl



W części Programu poświęconej Szkołom Podstawowym i Gimnazjom, od 10 lat
diagnozujemy ok. 500 uczniów rocznie, wspieramy rodziców, doradców i szkoły. Naszą
największą przewagą są dbałość o jakość merytoryczną Programu oraz zespół
doświadczonych psychologów, socjologów i doradców zawodowych.

Program zapewnia:
 wprowadzenie lub udoskonalenie działań w obszarze doradztwa zawodowego
 uzupełnienie zasobów kadrowych, programowych i merytorycznych, którymi

dysponują szkoły
 możliwość wykorzystania/zaczerpnięcia pomysłów na scenariusze zajęć
 pozytywny wpływ na wizerunek szkoły
 podwyższenie rangi doradztwa zawodowego w szkole.

W roku 2018/19:
 wsparliśmy 751 uczniów
 przeprowadziliśmy 289 godzin zajęć

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PROGRAM

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl



FIRMY ZAANGAŻOWANE W PROGRAM W ROKU 2018/19

UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH
Celem projektów realizowanych w szkołach średnich jest budowanie wizerunku Pracodawcy
wśród uczniów szkół średnich o wybranym profilu jako Pracodawcy pierwszego wyboru.
Biorąc pod uwagę rosnący popyt na absolwentów tego poziomu edukacji istotne jest, aby jak
najwcześniej zwrócić uwagę uczniów na konkretne miejsce pracy. Wspieramy też rekrutację do
szkół średnich o konkretnych profilach.

W roku 2018/19:
 349 - liczba uczniów, którzy wzięli udział w spotkaniach z Pracodawcami na terenie szkół
 44 - liczba uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach z Pracodawcą w siedzibach firm
 10 - liczba nauczycieli, którzy wzięli udział w warsztatach z Pracodawcą
 9 - liczba szkół, które wzięły udział w projekcie (80% technika, 10% szkoły branżowe, 10 %

licea)

Uczniowie reprezentowali klasy o następujących profilach: technik mechanik, technik
mechatronik, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa,
technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik
architektury, technik weterynarii, kucharz

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl



PROGRAM TRAMPOLINA TALENTÓW

STUDENCI UCZELNI WYŻSZYCH
ABSOLWENCI UCZELNI WYŻSZYCH
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Trampolina Talentów to projekt społeczny, łączący w sobie obszary Employer
Brandingu, CSRu i zaawansowanych, talentowych selekcji. Już Od 2010 roku łączymy
naszych Partnerów biznesowych i społecznych z utalentowanymi studentami i
absolwentami w formie warsztatów, pierwszej pracy/stażu i wolontariatu, jednocześnie
umożliwiając młodym ludziom lepszy start w zawodową przyszłość.

www.FundacjaRozwojuTalentow.plwww.FundacjaRozwojuTalentow.pl



TRAMPOLINA TALENTÓW 2018/19
W roku akademickim 2018/2019 udało nam się:
 Zaoferować łącznie 21 miejsc pracy/staży/praktyk dla młodych osób
 Zorganizować łącznie 19 warsztatów dla studentów/absolwentów
 Wesprzeć 4 organizacje pozarządowe w poszukiwaniu wolontariuszy

Zasięg promocji Trampoliny Talentów 
 Ponad 600 000  odbiorców akcji na Facebook’ u Fundacji 
 Ponad 30 000 wyświetleń akcji na portalu rekrutacyjnym Fundacji
 Ponad 100 grup tematycznych na Facebook’u
 Ponad 50 wydziałów i biur karier uczelni
 Ponad 20 samorządów, kół i organizacji studenckich
 Ponad 20 portali studenckich i ogłoszeniowych
 7 dni Targów Pracy

PARTNERZY ZAANGAŻOWANI W PROGRAM W ROKU 2018/19

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl



BADANIA. GDZIE SZUKAM OFERT?

Próba 1221 studentów/absolwentów uczelni wyższych z Polski. 
Dane dotyczą rekrutacji prowadzonych za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego Fundacji 
https://TrampolinaTalentow.pl .

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl
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BADANIA. ANGIELSKI I EXCEL

Próba 575 studentów/absolwentów (j. angielski) oraz 511 studentów/absolwentów (MS Excel) uczelni wyższych 
Dane dotyczą rekrutacji prowadzonych za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego Fundacji
https://TrampolinaTalentow.pl .

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl
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PROGRAM EXCELDAY

STUDENCI I ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH
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ExcelDay ™ to zapoczątkowana w 2017 roku w Polsce idea społeczna z aspiracjami o

międzynarodowym zasięgu. Wspólnie z uznanymi, rozpoznawalnymi globalnie markami, pomagamy

studentom i absolwentom w zdobyciu oraz rozwoju kompetencji zawodowych niezbędnych do wejścia

na rynek pracy.

Projekt ma formę wolontariatu kompetencji. Doświadczeni na rynku pracy wolontariusze – pracownicy

zaangażowani w projekt firm lub osoby chcące wesprzeć ideę Fundacji w czasie prywatnym – pokazują

młodym ludziom praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego. Wypełniają tym samym

zdiagnozowaną lukę kompetencyjną.

www.FundacjaRozwojuTalentow.plwww.ExcelDay.pl

®



Realizacja programu:
 Warsztaty praktyczne = praca na komputerach
 Nauka ZASTOSOWANIA Excela w danych dziale, nie narzędzia ogólnie
 Wykładowcy-praktycy, czyli osoby pracujące w danych działach

Cele i osiągnięte rezultaty:
 Wsparcie młodych osób w zdobyciu umiejętności pożądanych na rynku pracy
 Budowanie kadry trenerów wewnętrznych naszych Partnerów
 Rozwój obszaru odpowiedzialności społecznej naszych Partnerów (CSR)

ExcelDay 2018/19 w liczbach:
 881 aplikacji na warsztaty 
 Ponad 123 uczestników warsztatów 
 16 warsztatów w 2 miastach Polski 

EXCELDAY™ 2018/2019

PARTNERZY ZAANGAŻOWANI W PROGRAM W ROKU 2018/19

www.ExcelDay.pl

OFICJALNY PATRONAT

WOLONTARIUSZE

Jakub Rolirad
Wojciech Cegielski

Procurement Specialists w 
Getinge IC Production Poland

Ewa Strojna
Analityk IT w Żabka 

Polska Sp. Z o.o

Katarzyna Kowalczyk
Analityk w Orange 

Polska S.A.

Weronika Makać
Technolog Rozwoju 

Procesów w Unilever

Jacek Kret
Starszy Specjalista 

w PZU S.A.

Karolina Mojsym
Konsultant 

w Mastercard/Payarto

Bartosz Markiewicz
Główny Specjalista, Zespół 

Narzędzi Wsparcia Sprzedaży 
i Telematyki w PZU S.A.



FUNDUSZ STYPENDIALNY DLA TALENTÓW

UCZNIOWIE PRZEDSZKOLI
UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH
STUDENCI I ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH

Fundusz Stypendialny dla Talentów powstał z potrzeby wsparcia osób, które mają zapał i chęć do

realizacji swoich pasji w obszarach nauki, muzyki i sportu, a dla których barierą są kwestie finansowe.

Dzięki darczyńcom indywidualnym i instytucjonalnym bariery te pokonujemy przekazując stypendystom

środki na dalszy rozwój. Wspólnie spełniamy marzenia młodych, utalentowanych ludzi.

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl



W roku 2018 wsparliśmy 6 osób i 2 zespoły kwotą 17.225,20 złotych. 
Wsparcie otrzymali od nas:

 Wyjątkowy, genialny matematyczno-fizycznie sześciolatek, Franek, który otrzymał od 
nas zarówno jednorazowe wsparcie na wyjazd na badania specjalistyczne do 
Bratysławy, jak i comiesięczne stypendium na dodatkowe zajęcia rozwojowe.

 Cztery talenty naukowe wytypowane przez Kimball Electronics Polska, które 
otrzymują od nas comiesięczne stypendium za wyniki w nauce;

 Hrabiny Softball Wrocław, Mistrzynie Polski w Softballu

 Zespół Tańca Sportowego AdAstra, Mistrzynie Świata w tańcu sportowym;

 Maciej Mokrzycki, uzdolniony DJ i producent;

FUNDUSZ STYPENDIALNY 2018

PARTNERZY, KTÓRZY WSPARLI FUNDUSZ

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl

oraz wielu darczyńców indywidualnych, którym składamy serdeczne podziękowania.



Pomoc i wsparcie udzielone uczniom i studentom nie byłoby 
możliwe bez partnerów. Wielu z nich nie uwzględniliśmy w 
podsumowaniu ze względu na ich ilość. Szczególne podziękowania 
składamy szkołom podstawowym, średnim i wyższym z całej Polski. 
Ich kadrze, dyrektorom, wydziałom, dziekanatom, biurom karier. To 
dzięki Państwu, wsparcie i sprawna realizacja projektów są możliwe. 

Dziękujemy.
Zespół Fundacji

Fundacja Rozwoju Talentów® jest chronionym znakiem towarowym Fundacji Rozwoju Talentów 
(R.265680).


