


Girls in Tech - globalna organizacja non-profit skupiająca się na biznesie, edukacji, oraz kobietach, 
które są pasjonatkami technologii i działają w obszarach STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics). 



CELE: ZARZĄDZANIE – ZAANGAŻOWANIE – EDUKACJA

Zarządzanie: zwiększanie zdolności 
technicznych i przedsiębiorczych aby 
inspirować kobiety do innowacji, 
dzielenia się wiedzą oraz bycia 
aktywnym w branży.

Zaangażowanie: jednoczenie i wspieranie
kobiet w rozwoju poprzez wykorzystanie siły
technologii, aby razem mogły kształtować swoją
przyszłość. Przyspieszenie wzrostu
innowacyjności wśród kobiet rozpoczynających
działalność w przemyśle i zaawansowanych
technologiach, poprzez tworzenie własnych,
innowacyjnych programów oraz strategicznych,
globalnych partnerstw.

Edukacja: ułatwianie nauki
oraz rozwijanie umiejętności
dzięki zaawansowanemu
programowi nauczania w
dziedzinach STEM.

Girls in Tech POLSKA  
WARSZAWA – WROCŁAW – TRÓJMIASTO 



• brak przyjaznej kobietom społeczności skupiającej ludzi związanych z IT na różnych etapach kariery;

• bariery edukacyjne, czyli brak przystępnych informacji, a także głębszej wiedzy, jak zakładać, prowadzić i rozwijać z sukcesem własną firmę 

czy wysokie koszty szkoleń, m.in. z zakresu umiejętności menedżerskich, umiejętności budowania zespołu. *

• tradycyjna socjalizacja – przeważający w polskich domach i w szkole sposób socjalizacji, w którym dziewczynki przygotowuje się ̨głównie do 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, czyli do bycia dobrą żoną i matką, a nie do aktywności na polu zawodowym, samodzielności i do 

osiągania sukcesów.*

• bariery w dostępie do finansowania – często przywoływaną barierą w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety 

jest trudność w pozyskaniu kapitału na powstanie bądź rozwój biznesu. *

• bariery społeczno-kulturowe, czyli kulturowo uwarunkowane stereotypy, według których powołaniem kobiety jest małżeństwo i 

macierzyństwo, a jej miejscem rodzina i dom. Wiąże się to również ̇z postrzeganiem pracy kobiety jako wartości mniej istotnej niż ̇w 

przypadku mężczyzny i akceptowanej o tyle, o ile nie zaniedbuje ona swoich obowiązków rodzinnych i domowych. *

• w opinii respondentek kształcenie ustawiczne i praktyczne know-how są istotniejsze niż certyfikaty nabyte w drodze szkoleń **

• ze względu na uwarunkowania społeczne, wiele kobiet nie wybrało studiów�na kierunkach technicznych, pomimo posiadania predyspozycji 

do nauk ścisłych. Teraz, dzięki rosnącej popularności nowych technologii, wiele z nich wraca do dawnych zainteresowań. **

Dlaczego potrzebne jest rozwiązanie systemowe 
wspierające kobiety działające w obszarach STEM?

* Raport PARP – „Przedsiębiorczość kobiet w Polsce”; ** Raport HAYS – „Analiza sytuacji kobiet na rynku IT w Polsce” 



Girls in Tech POLSKA – NASZE PROGRAMY  

Warsztaty na wybrany temat dotyczące technologii, 
przedsiębiorczości, kodowania i projektowania oraz 
umiejętności zawodowych. Prowadzone przez 
eksperta w danej dziedzinie.

Programiści, projektanci, naukowcy, studenci, 
przedsiębiorcy i nauczyciele gromadzą się, aby 
współpracować przy projektach obejmujących 
aplikacje, oprogramowanie, sprzęt, wizualizację 
danych i rozwiązania platformowe – pod okiem 
mentorów. 

”Startowy" konkurs dla przedsiębiorców, inwestorów, 
inżynierów i projektantów, który analizuje nadchodzące 
trendy w zakresie innowacji, technologii i, co 
najważniejsze, prezentuje najlepszych i najzdolniejszych 
przedsiębiorców z branży technologicznej z regionu.

Programy mentoringu dla kobiet i dziewcząt

Internetowa plaIorma do nauki 
zaprojektowana w celu edukowania, 
wzmacniania pozycji i angażowania dziewcząt 
i kobiet na całym świecie. 

Regionalna konferencja skupiająca wszystkich 
zainteresowanych branżą IT
z naciskiem na promocję kobiet.



WSPIERAJĄ NAS W POLSCE



WSPIERAJĄ NAS NA ŚWIECIE





KONTAKT
poland@girlsintech.org

Media społecznościowe
https://www.facebook.com/Girls-in-Tech-Poland-849965745085021/
https://www.linkedin.com/company/girls-in-tech-poland
https://twitter.com/gitpoland
https://www.instagram.com/girlsintechpoland/


