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Pierwsze badania o takiej skali. Ponad 
6 tys. respondentów w ogólnopolskiej ankiecie 
podzielonych na 12 segmentów rynku pracy: Prawo; 
Informatyka; Fizyka/Chemia/Biologia; Geografia/
Geologia/Kartografia; Nauki Polityczne i Społeczne; 
Hotelarstwo i Turystyka; Kierunki inżynierskie; 
Ekonomia/Finanse i Zarządzanie; Nauki o życiu; 
Nauki Humanistyczne; Nauki Medyczne; Elektronika/
Elektryka

Największe zaangażowanie organizacji studenckich 
i pracodawców – współpraca w projekcie prawie 
30 organizacji, instytucji i największych pracodawców 
w Polsce.

Spotkanie i dialog z najwyższymi przedstawicielami 
władz państwowych i przedstawicielami świata nauki, 
publikacja raportu z wynikami badań i propozycjami 
zmian.

Konfercencja podsumowująca projekt z udziałem 
przedstawicieli świata biznesu, nauki i polityki.

Grupy w przedziale wiekowym 19-25 i 25-35 lat

Studenci, pracownicy naukowi oraz młodzież 
akademicka z największych uczelni wyższych w Polsce

Pracodawcy i organizacje pracodawców.

Przedstawiciele uczelni publicznych i niepublicznych

Przedstawiciele władz państwowych

Pracownicy urzędów pracy

O projekcie

6000 

30 
RESPONDENTÓW

ORGANIZACJI, INSTYTUCJI
I PRACODAWCÓW

DO KOGO DOCIERAMY Z PROJEKTEM:



DO UDZIAŁU
W KONFERENCJI
ZOSTALI ZAPROSZENI:

WRĘCZONE 
ZOSTANĄ NAGRODY 
W 4 KATEGORIACH:

PROGRAM
KONFERENCJI:

Przewidujemy szeroki udział mediów
i przedstawicieli środowisk akademickich

W marcu zostanie wyłonionych 
po 5 kandydatów nominowanych 
do poszczególnych nagród, decyzję 
o przyznaniu nagrody podejmie 
zespół ekspertów.

Finałowa konferencja programu Start na Rynku Pracy
odbędzie się 5 kwietnia w Warszawie
w budynku Giełdy Papierów Wartościowych. 

Najlepszy Pracodawca

Najlepsze Medium Akademickie

Minister
Elżbieta
Rafalska

Najlepsza Uczelnia przyjazna
studentowi

Najlepsza Organizacja Akademicka

Debata z udziałem przedstawicieli 
rządu, biznesu i świata nauki 

„Modele współpracy nauki i biznesu” 
- Panel Ekspercki

Wręczenie nagród

Wicepremier
Jarosław
Gowin

Wicepremier
Mateusz 
Morawiecki

„Jak ułatwić młodym absolwentom 
wchodzenie na rynek pracy”
- Panel dyskusyjny organizacji
akademickich



Publikacja tekstu eksperckiego (lub udział merytoryczny w tekście eksperckim) w materiale
podsumowującym projekt rozsyłanym do wszystkich odbiorców i promowanym w mediach 

Tytuł sponsora projektu Złoty

1 artykuł 2 artykuły 4 artykuły

Generalny

Jako pierwszego 
ze sponsorów

Stoisko promocyjne podczas finałowej konferencji projektu

Artykuł w magazynie „Koncept”

Reklama A4 w magazynie „Koncept” o nakładzie 20 000 egzemplarzy

Możliwość wystąpienia podczas finałowej konferencji w panelu dyskusyjnym

Inne, indywidualnie uzgodnione świadczenia

Logotyp na wszystkich materiałach drukowanych i elektronicznych (strona www,
media społecznościowe)

OFERTA WSPÓŁPRACY 
SPONSOR
ROJEKTU

ZŁOTY
SPONSOR

GENERALNY
SPONSOR

26 000 PLN 64 000 PLN 99 000 PLNKoszt

Panele dyskusyjne organizowane przez sponsora generalnego

Udział przedstawiciela w radzie programowej projektu

Możliwość organizowania dodatkowych badań i paneli badawczych 

Możliwość wręczenia nagrody podczas konferencji w jednej z czterech kategorii: najlepszy 
pracodawca i medium akademickie, najlepsza uczelnia dla studenta i organizacja akademicka

Wyłączność branżowa

dla partnera:

Budowanie wizerunku firmy rozumiejącej potrze-
by środowiska akademickiego w zakresie edukacji 
i działań na rynku pracy poprzez akcje zorganizo-
wane w tych obszarach. 

BUDOWANIE WIZERUNKU
FIRMY I POZYCJI EKSPERTA

Budowanie wśród odbiorców wizerunku 
aktywnego i przyjaznego pracodawcy.

Budowanie wśród odbiorców pozycji eksperta 
w konkretnych dziedzinach.

Możliwość dotarcia i zbudowania relacji ze 
środowiskiem studenckim i akademickim 
na terenie całej Polski.Korzyści



została powołana przez grupę młodych ludzi wywodzących się ze śro-
dowisk akademickich, młodzieżowych i harcerskich, obecnie realizujemy 
projekty angażujące i agregujące działania organizacji akademickich. 
Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna 
w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, 
a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez 
podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim 
do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje 
działania.

Fundacja inicjuje zarówno własne działania, jak również włącza się 
w wydarzenia organizowane przez inne organizacje, zwiększając ich 
zasięg i zakres oddziaływania. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się 
m.in. wydawanie magazynu akademickiego „Koncept” organizacja 
szkoleń liderskich poprzez Akademie Liderów Rzeczpospolitej; prowa-
dzenie wymiany studentów z organizacjami z Ukrainy i Gruzji, a także 
działania incydentalne jak organizacja Balu Konstytucji 3 maja oraz 
Balu Niepodległości 11 listopada. Obejmujemy swoim patronatem także 
inne wydarzenia studenckie nadając im odpowiednią ovvprawę medialną.    

Do tej pory Fundacja współpracowała z:

Fundacja Inicjatyw
Młodzieżowych



KONTAKT:

Włodzimierz Dola 
Prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych

Karol Leszczyński 
Dyrektor Programu „Start na Rynku Pracy”

+48 604 402 477
w.dola@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

www.startnarynkupracy.pl

+48 606 187 275 
k.leszczynski@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl


