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O NAS
EDUKACJA CYFROWA DLA DZIEWCZYN 

 

Naszą misją jest motywowanie i

zachęcanie dziewczynek i kobiet do zdobywania

wiedzy w zakresie nowych technologii.

Nasi mentorzy uczą  programowania komputerowego  

i przekazują umiejętności umożliwiające sukces oraz

lepsze zrozumienie współczesnego świata,

zdominowanego przez nowe technologie. 

 

PROBLEM

W Europie kobiety zajmują
jedynie 11.2 % wysokich
stanowisk w branży  
nowych technologii. 

PROBLEM

W Polsce zaledwie 10%

absolwentów kierunków

informatycznych to kobiety. 

11,2%

10%

Do roku 2020 w Europie może zabraknąć 900 000 osób na 

stanowiskach informatycznych. Aby zapewnić wzrost 

gospodarczy i konkurencyjność oraz osiągnąć parytet płci, 

kobiety powinny wypełnić połowę tych stanowisk. 

450 000 
kobiet

POTENCJAŁ
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10%

NASZE ROZWIĄZANIA
Prowadzimy warsztaty i kursy  dla dziewczynek i kobiet. Uczymy programowania 

i innych umiejętności cyfrowych. Realizujemy projekty lokalne i międzynarodowe. 

 

Szkolenia Firmowe 

Kursy Programowania 

Warsztaty 

międzypokoleniowe 

 
Program mentoringowy 

Rozwój umiejętności miękkich 

 

 

Wsparcie rówieśników 

i mentorek 

Budowa społeczności 

kobiet w STEM 

 

Wspieramy rozwój kobiet w branży IT i inspirujemy młode 
pokolenie do rozwoju w dziedzinach STEM.

2015

334 uczestniczki 
298 godzin zajęć

1000 uczestniczek 
182 godziny zajęć

1500 uczestniczek 
400 godziny zajęć

2016
2017
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2018

3000 uczestniczek 
900 godziny zajęć



3

ZAUFALI 
NAM
Każda z tych współpracy, to 
historia świetnego projektu, dzięki któremu dziewczynki czy kobiety 
mogły rozwijać swoje zainteresowana oraz możliwości.  
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KLUBY 
ADA

Realizacja projektu jest niemożliwa bez wsparcia od 
partnerów i sponsorów.  
 
Sponsorzy będą widoczni jako partnerzy projektu w 
publikacjach, social mediach, oraz wszystkich 
materiałach w ramach projektu. 
 
Budżet Projetu: 50 000 zł 

Stworzenie Klubów Koderek Ada w 6 lokalizacjach w 
Polsce. W ramach Klubu Koderek będą odbywać się 
bezpłatne zajęcia programowania dla dziewczyn w 
wieku szkolnym, prowadzone przez wolontariuszki. 
Liderem i centralnym punktem koordynacyjnym dla 
sieci Klubów Koderek będzie Fundacja Girls Code 
Fun.

Stworzenie sieci wolontariuszek-liderek - 
 rekrutacja, szkolenie, integracja i wspieranie sieci 
wolontariuszek koordynujących działania w 6 
lokalizacjach w Polsce. 
Stworzenie sieci wolontariuszek-nauczycielek - 
rekrutacja, szkolenie, integracja i wspieranie sieci 
wolontariuszek nauczających.
Bezpłatne zajęcia programowania dla dziewcząt w 
wieku 8-12 lat - organizacja i prowadzenie łącznie 
72h zajęć dla co najmniej 60 dziewczyn na bazie 
autorskich scenariuszy
Centralna koordynacja i promocja - koordynacja 
całościowa projektu i ogólnopolska promocja 
projektu. 

Partnerzy

Cel Projektu

Działania Fundacji:
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PAKIET 
PLATYNOWY

umieszczenie znaku firmowego Sponsora na 
głównej stronie projektu, tak aby unikalny charakter 
Sponsora był jasno identyfikowalny;
dodanie banera Sponsora na głównej stronie 
projektu;
dodanie loga Sponsora na głównej stronie Girls 
Code Fun jako partner Fundacji;
zrobienie wywiadu z reprezentantem firmy 
Sponsora i zamieszczenie wywiadu na stronach 
Fundacji i projektu oraz udostępnienie na 
Facebooku i LinkedIn ;  
opcjonalna prezentacja lub spotkanie z dziećmi w 
klubach z osobą z firmy Sponsora; 
umieszczenie  logotypu Sponsora na każdej 
reklamie i wiadomości o projekcie dodanej na 
stronach social media Fundacji; 
umieszczenie logotypu na materiałach 
promocyjnych projektu; 
umieszczenie logotypu Sponsora i tytułu głównego 
Sponsora przy działaniach PR projektu; 
dołączenie do starter-packa online dla 
woluntariuszy/instruktorów dokumentu lub 
wiadomości od Sponsora; 
umieszczenie roll-upa reklamującego Sponsora 
w wydarzeniach promocyjnych projekt. 

35 000 PLN Brutto
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PAKIET 
ZŁOTY

umieszczenie znaku firmowego Sponsora na 
głównej stronie projektu;
umieszczenie  logotypu Sponsora na każdej 
reklamie i wiadomości o projekcie dodanej na 
stronach social media Fundacji; 
umieszczenie logotypu na materiałach  
promocyjnych projektu; 
umieszczenie logotypu Sponsora przy działaniach 
PR projektu; 
dołączenie do starter-packa online dla 
woluntariuszy/instruktorów dokumentu lub 
wiadomości od Sponsora;
umieszczenie roll-upa reklamującego Sponsora 
w wydarzeniach promocyjnych projekt. 

25 000 PLN Brutto
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PAKIET 
BRĄZOWY

umieszczenie znaku firmowego Sponsora na 
głównej stronie projektu;
umieszczenie logotypu Sponsora na każdej 
reklamie i wiadomości o projekcie dodanej na 
stronach social media Fundacji;
umieszczenie logotypu na materiałach  
promocyjnych projektu; 
umieszczenie logotypu Sponsora przy działaniach 
PR projektu.

15 000 PLN Brutto
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SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

Pracujmy Razem!
Prosimy potencjalnych partnerów o wypełnienie 
formularza, odpiszemy w ciągu 2 dni roboczych. 

+48 732050705

Zadzwoń do nas Wypełnij 
formularz
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https://goo.gl/forms/qhvguNbxXpt9jXc33
https://goo.gl/forms/TNIuWlm5jjjmFlcL2
https://goo.gl/forms/qhvguNbxXpt9jXc33

