
 

 

Kogo wspieramy, czyli gdzie 

szukamy talentów: 

 wśród kobiet, które straciły pracę  

w wyniku pandemii COVID-19 

 wśród kobiet, które chcą pogodzić 

pracę zdalną z opieką nad dziećmi lub 

innymi osobami zależnymi 

 wśród kobiet 60+, które chcą pozostać 

aktywne zawodowo 

Kontakt: 
Katarzyna Wierzbowska 

kaswierzbowska@gmail.com  

601 262 589 

 

 

 

Social Impact Vouchers 

Pilotażowy projekt wpierający kobiety, które 

chcą powrócić na rynek pracy  

i rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. 

Jesteśmy częścią międzynarodowej 

inicjatywy, w ramach której w 8 krajach UE 

tworzone są fundusze typu Social Impact 

Fund, gromadzące kapitał, by dać wybranym 

grupom możliwość powrotu na rynek pracy. 

Kraje partnerskie: 

PL, DE, AT, HR, SI, HU, SK, CZ 

 

 

Nasz cel: 
Łączenie potencjału kobiet powracających na 
rynek pracy z pracodawcami, którzy widząc 
przewagę, jaką niesie różnorodność 
zespołów, poszukują kobiet na stanowiska IT.  
 
Wspierając kobiety w rozwoju ich talentów 
oferujemy im: 

 szkolenia z kompetencji cyfrowych 
finansowane w 100% z Funduszu 

 coaching i doradztwo w zakresie 
budowania ścieżki kariery 

 udział w procesie rekrutacji i wsparcie  
w zatrudnieniu u partnerów Funduszu  

 
 
 
 

    
 

 dywersyfikacja źródeł pozyskiwania pracowników  

 dostęp do talentów – odpowiedź na potrzeby rekrutacyjne 

firmy 

 zatrudnienie kobiet (w tym 60+) na stanowiskach 

wymagających kompetencji cyfrowych jako działanie  

w obszarze „diversity&inclusion” 

 udział w projekcie społecznym finansowanym z UE, który 

jest częścią międzynarodowej inicjatywy stanowi potencjał 

do raportowania społecznego  

 udział w projekcie mającym realny wpływ społeczny   

 przystąpienie do programu to wyjście na przeciw 

potrzebom kobiet poszkodowanych kryzysem wywołanym 

COVID-19 (liczne raporty wskazują, że kobiety bardziej niż 

mężczyźni są dotknięte redukcjami i zwolnieniami) 

 elastyczność wobec warunków zatrudnienia (praca zdalna, 

elastyczne godziny pracy) jako element działań pro-

pracowniczych 

 
 Ikony: Freepik, Flaticon.com 

Zostań partnerem Funduszu!  
…. i rozwijaj z nami swój zespół. Wdrażamy innowacyjne narzędzie 
wspierając pracodawców w działaniach typu „diversity&inclusion” 
na rzecz zwiększenia odsetka kobiet wśród pracowników,  
a szczególnie w obszarze technologii.  

Jeśli podzielasz naszą wizję i chcesz wzmacniać kobiety na rynku 
pracy, skontaktuj się z nami:   

 

Korzyści 
(HR, CSR, komunikacja)  

Fundacja Fundusz Współpracy jest partnerem międzynarodowego projektu Social Impact Vouchers, w ramach 

którego budujemy fundusz typu Social Impact Fund, by wspierać kobiety na rynku pracy. 

mailto:kaswierzbowska@gmail.com

