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PODSUMOWANIE
ROKU 2019

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

Sprawdź jak to robiliśmy w mijającym roku pod marką 
Fundacja Rozwoju Talentów.



Wypromowaliśmy ideę stażowania i wolontariatu wśród ponad 455 000 
młodych osób.

Wypłaciliśmy nagrody dla uczniów i nauczycieli w wysokości 40 000 złotych

w ramach konkursu Vloguj Przyszłość.

Wypłaciliśmy stypendia naszym Talentom w wysokości 25 480 złotych w 

ramach Funduszu Stypendialnego dla Talentów.

We współpracy z naszymi partnerami przeszkoliliśmy ponad 560 uczniów, 

studentów, nauczycieli i innych w formie warsztatów praktycznych

Dokładnie 257 osób zaaplikowało na naszym portalu rekrutacyjnym na staże, 

praktyki, do pierwszej pracy lub na wolontariat.

Przeznaczyliśmy 103 godziny na rozwój doradztwa zawodowego w formie 

opracowania scenariuszy, pracę z doradcami zawodowymi.

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.

W roku 2019, w ramach programu:
 Przeprowadziliśmy dwie edycje konkursu „Vloguj Przyszłość” dla 80 szkół z Poznania i

okolic, którego celem było zwiększenie świadomości uczniów w tematyce
przedsiębiorczości (zaaplikowało 46 zespołów złożonych z uczniów i nauczycieli)

 Przeznaczyliśmy 103 godziny na pracę w Gminie Tarnowo Podgórne nad
strategicznym rozwojem i standaryzacją doradztwa zawodowego w gminie

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PROGRAM



PROGRAM TRAMPOLINA TALENTÓW
STUDENCI I 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.

W roku 2019, w ramach programu:
 Wypromowaliśmy ideę stażowania, praktyk i wolontariatu wśród ponad 455 000

młodych osób
 Ponad 250 osób zaaplikowało na naszym portalu rekrutacyjnym na staże,

praktyki, do pierwszej pracy lub na wolontariat.

Ze względu na realizację celów, ustalonych dla programu w roku 2010, po 10 latach
zdecydowaliśmy się zakończyć jego realizację. To nasz wielki sukces i duży krok w
realizacji misji naszej Fundacji.

www.FundacjaRozwojuTalentow.plwww.TrampolinaTalentow.pl

PARTNERZY ZAANGAŻOWANI W PROGRAM W ROKU 2019



PROGRAM EXCELDAY
STUDENCI I ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH

6www.FundacjaRozwojuTalentow.plwww.ExcelDay.pl

ExcelDay ™ to zapoczątkowana w 2017 roku idea społeczna, w której 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. Projekt ma formę wolontariatu kompetencji – wspólnie z uznanymi,
rozpoznawalnymi globalnie markami, pomagamy studentom i absolwentom w zdobyciu
oraz rozwoju kompetencji zawodowych niezbędnych do wejścia na rynek pracy.

W roku 2019, w ramach programu:
 Przeprowadziliśmy sześć warsztatów praktycznych, w których wzięło udział 57

studentów i absolwentów (7 aplikacji na jedno miejsce)
 Wszystkim trenerom oraz wolontariuszom zapewniliśmy przeszkolenie w formule

Train The Trainer (szkoliła Fundacja)
 Nasz partner strategiczny, firma Microsoft Polska, zapewniła trenerom i

wolontariuszom szkolenie z AI / Machine Learning w swojej siedzibie

PARTNERZY PROGRAMU 2019



FUNDUSZ STYPENDIALNY DLA TALENTÓW
Fundusz Stypendialny dla Talentów powstał z potrzeby wsparcia osób, które mają zapał i

chęć do realizacji swoich pasji w obszarach nauki, muzyki i sportu. Dzięki darczyńcom

indywidualnym i instytucjonalnym bariery te pokonujemy przekazując stypendystom środki

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

W roku 2019, w ramach programu:

 Dofinansowaliśmy zakup wiolonczeli utalentowanej Katarzynie Kacprzak

 Przekazaliśmy środki na rozwój sportowy członkiń Klubu Sportowego AdAstra

 Dofinansowaliśmy wyjazd do USA na konkurs kreatywności Odyseja Umysłu drużynie

KreoTeam (zdobyli I miejsce na Mistrzostwach Świata)

 Trzeci rok z rzędu wspieramy rozwój małego geniusza, Franciszka Rakowicza

 Nagradzamy wyniki w nauce wręczając stypendia uczniom klas patronackich naszych

partnerów biznesowych

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl

Darczyńcy
indywidualni



www.FundacjaRozwojuTalentow.pl

PARTNERZY INICJATYW 2019

INNE FORMY WSPARCIA
KONFERENCJE, SEMINARIA, PANELE, SZKOLENIA

Nasza Fundacja, poza własnymi programami, angażuje się również w inicjatywy innych
podmiotów, wspierające naszą misję.

W roku 2019:
 Zorganizowaliśmy konferencję „Między szkołą a pracą”, której celem było stworzenie

przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz integracji podmiotów, które wspólnie
funkcjonują i kształtują rynek pracy dla młodych ludzi (19.06.2020, Pałac Jankowice,
82 doradców zawodowych, przedstawicieli biznesu, samorządu, szkolnictwa).

 Przeszkoliliśmy 72 opiekunów stażystów i praktykantów naszych partnerów
biznesowych.

 Przeprowadziliśmy wykład dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z
tego jak poszukiwać zatrudnienia z wykorzystaniem portalu LinkedIn.

 Wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym organizowanym przez Brainly „Education-
Inspiration-Innovation” wraz z CEO i Uniwersytetem Dzieci



Pomoc i wsparcie udzielane młodym osobom, szczególnie uczniom i 
studentom, nie byłoby możliwe bez naszych partnerów 
biznesowych. Szczególne podziękowania składamy również szkołom 
podstawowym, średnim i wyższym z całej Polski oraz ich organom 
prowadzącym. 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).


