
IT for SHE, to bez pre ce den so wy pro gram, któ re go ce lem jest zwięk sze nie udzia łu ko biet
w bran ży tech no lo gicz nej, po przez po moc uta len to wa nym stu dent kom kie run ków in for -
ma tycz nych w wej ściu na ry nek pra cy. 
Dzię ki ska li, do świad cze niu i ak tyw nej współ pra cy part ne rów, przed się wzię cie to ma re al -
ną szan sę przy czy nić się do ja ko ścio wej zmia ny w tym za kre sie. 
Głów ny mi ele men ta mi pro gra mu są:
• naj więk szy w Eu ro pie obóz te ma tycz ny dla dziew czyn w IT „Wo men in Tech Camp”
• pro gram men to rin go wy pro wa dzo ny przez przed sta wi cie li naj lep szych firm tech no lo gicz -

nych Pol sce 
• kam pa nia wo lon ta riac ka za chę ca ją ca ko bie ty do na uki pro gra mo wa nia, skie ro wa na przede

wszyst kim do miesz ka nek ma łych mej sco wo ści.

Men to ring
Na bór do Pro gra mu Men to rin go we go ru sza już 8 mar ca br. Do udzia łu w nim za pra sza my
stu dent ki i ab sol went ki kie run ków in for ma tycz nych z pol skich uczel ni tech nicz nych oraz
z wy dzia łów in for ma tycz nych uni wer sy te tów. Wy bo ru Men to ra i re je stra cji moż na do ko -
nać na stro nie: www.it for she.pl. 
W trak cie pro gra mu bę dzie oka zja roz wi nię cia swo ich umie jęt no ści z za kre su: pro gra mo -
wa nia, za rzą dza nia pro jek ta mi, pla no wa nia ka rie ry za wo do wej czy też przy wódz twa.
Wszyst ko to w ra mach wy jąt ko wej, in dy wi du al nej re la cji z eks per ta mi z naj lep szych firm IT.

I da lej
W wa ka cje stu dent ki kie run kow in for ma tycz nych za pro si my do pro gramu wo lon ta ria tu, w ra-
mach któ re go po ja dą do ma łych miej sco wo ści i uczyć tam bę dą w szko łach pro gra mo wa nia i wie -
dzy tech no lo gicz nej. A już we wrze śniu za pro si my 120 dziew czyn z ca łej Pol ski, na 4-dnio wy,
pe łen in spi ra cji, za jęć tech no lo gicz nych i ener ge tycz ne go ne twor kin gu „Wo men in Tech Camp”. 

Dla cze go?
„IT for SHE” to dzia ła nie sys te mo we, za pla no wa ne w dłu giej per spek ty wie. An ga żu je zna ko mi -
tych part ne rów, któ rzy wie rzą w po trze bę peł ne go uru cho mie nia po ten cja łu ko biet w IT, i któ -
rym za le ży na przy szło ści ryn ku pra cy w ob sza rze no wych tech no lo gii w Pol sce i na świe cie. 
W Pol sce tyl ko 13% stu den tów in for ma ty ki to ko bie ty. W kor po ra cjach tech no lo gicz nych
jest ich jesz cze mniej. Nie do bór spe cja li stów z za kre su no wych tech no lo gii już te raz sza cu -
je się w Pol sce na 50 000, a w Eu ro pie, do ro ku 2020 – na 1 mi lion. 
Naj wyż sza po ra za dbać o mą dre wy ko rzy sta nie po ten cja łu uta len to wa nych tech no lo gicz -
nie, am bit nych, mło dych ko biet dla roz wo ju go spo dar cze go Pol ski, Eu ro py i świa ta. 
Bo to one two rzyć bę dą przy szłość no wych tech no lo gii.

Bo nie ma nic 
pięk niej sze go niż mą dra 

ko bie ta w IT... :)))


