
Jesteśmy częścią międzynarodowej unijnej inicjatywy. Prowadzimy 
pilotażowy projekt wspierający kobiety, które chcą powrócić na rynek 
pracy i rozwijać swoje kompetencje cyfrowe.

Polska jest jednym z 8 krajów UE, w którym tworzone są fundusze 
typu Social Impact Fund. To fundusze gromadzące kapitał społeczny 
i finansowy wykorzystywany we wspieraniu wybranych grup w powrocie 
na rynek pracy.

Kraje partnerskie: PL, DE, AT, HR, SI, HU, SK, CZ

Social Impact Voucher

Nasz cel:

Chcemy uzupełnić kompetencje cyfrowe w Twojej 
firmie i jednocześnie wesprzeć kobiety w powrocie 
na rynek pracy. Dleczgo to robimy? Bo włączenie ich 
do aktywnego życia zawodowego przyniesie korzyści 
Twojej firmie, gospodarce i całemu społeczeństwu.

Jak korzyści osiągnie Twoja firma:

• uzupełnienie kompetencji cyfrowych w zespole
• współpraca z ekspertami w obszarze rekrutacji, 

szkoleń i coachingu
• pracowniczka wyszkolona na konkretne 

stanowisko z aktualną wiedzą w danym obszarze
• wsparcie coacha i eksperta HR
• większa różnorodność w firmie (wskaźniki 

Diversity&Inclusion)
• wykorzystanie nowego narzędzia HR w rekrutacji
• dostęp do szerszej bazy kandydatek
• udział w międzynarodowym projekcie  

w obszarze innowacji społecznych
• realny wpływ na otoczenie społeczne
• większa atrakcyjność w oczach kandydatów 

i pracowników (Employer branding) 

Gdzie szukamy talentów do Twojej firmy:

• wśród kobiet, które straciły pracę w wyniku 
pandemii COVID-19

• wśród kobiet, które chcą pracować,  
ale nie miały dotąd czasu na własny rózwój

• wśród kobiet, które chcą pogodzić pracę  
zdalną z opieką nad dziećmi lub innymi osobami

• wśród kobiet 60+, które chcą pozostać  
aktywne zawodowo

Jak uzupełniamy kompetencje cyfrowe 
w Twojej firmie:

• poznajemy Twoje potrzeby
• przedstawiamy Ci potencjalne kadnydatki
• wybraną przez Ciebie osobę, kierujemy  

na odpowiednie szkolenia
• zapewniamy jej coaching i doradztwo  

na start pracy w Twojej firmie

Czy ten projekt jest dla Twojej firmy?

Tak, jeśli chcesz:
• uzupełnić kompetencje cyfrowe w zespole
• wyrównać szanse kobiet na rynku pracy
• wykorzystać nowe rozwiązania HR
• odpowiedzialnie budować Employer Branding 

i osiągać wskaźniki Diversity&Inclusion

Jak zostać Partnerem Funduszu?

Wypełnij formularz na stronie: WorkHer.pl  
lub napisz do nas: kontakt@workher.pl 

lub skontaktuj się bezpośrednio z: 

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.
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