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Szanowni Państwo,

Dla Zespołu Fundacji Pomyśl o Przyszłości rok 2014 to okres bogaty w nowe doświadczenia 
i wyzwania. 

Główny cel jaki postawiliśmy przed sobą? Zainteresować Polaków gospodarką. 

„Sądecka Specjalność” i „Sekrety Dobrego Biznesu” to inspirujące rozmowy z młodzieżą 
na temat budowania wspólnoty ekonomicznej, wpływu codziennych decyzji na jakość na-
szego życia. „Akademia Malucha Pieniążek”, projekt poświęcony maluchom i zapoznaniu ich 
z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi. Uaktualnienie raportu „Wspólnie budujmy na-
szą zamożność”, organizacja debaty podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój, 
a także udział w licznych konferencjach – to tylko część z działań, które realizowaliśmy w tym 
roku z myślą o rozwoju gospodarczym Polski. Podjęte przez nas inicjatywy dały nam mnóstwo 
satysfakcji.

Dziękujemy za Państwa wsparcie i wyrazy uznania dla działań Fundacji. Zmotywowani, 
bogatsi o nowe doświadczenia, będziemy starać się w przyszłym roku jeszcze lepiej realizo-
wać naszą misję. 

Życzę Państwu spokojnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzin-
nym oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Bożena Damasiewicz

Dyrektor Fundacji Pomyśl o Przyszłości

ZAŁOŻONA: 
w 2010 roku przez prezesa FAKRO, Ryszarda Florka

INSPIRACJA:
doświadczenia firmy FAKRO wynikające z prowa-
dzenia działalności w Polsce i za granicą. Poczucie 
wspólnoty i odpowiedzialności za kraj prezentowane 
przez obywateli, polityków, wyborców i konsumen-
tów w zamożnych krajach Europy Zachodniej, któ-
rego brakuje w Polsce.

CEL: 
•  zainteresowanie Polaków gospodarką
•  włączenie wszystkich grup społecznych w rozwój 

gospodarczy kraju i działania na rzecz budowania 
zamożności społeczeństwa polskiego

•  zmiana świadomości polskich konsumentów
•  budowa przekonania, że w ramach kraju jesteśmy 

jednym organizmem gospodarczym i każdy, bez 
względu na to jaki zawód wykonuje, jest elemen-
tem tego systemu i może go twórczo współtworzyć

•  pobudzenie ruchu oddolnego, który wymusi na po-
litykach zmiany prowadzące do dalszego rozwoju 
gospodarczego

DZIAŁALNOŚĆ: 
•  propagowanie wiedzy na temat gospodarki i me-

chanizmów wolnorynkowych – udział w konferen-
cjach, spotkaniach, prowadzenie szkoleń

•  realizacja projektów dla dzieci i młodzieży
•  opracowanie raportu „Wspólnie budujmy naszą za-

możność” 

Więcej informacji znaleźć można 
na stronie internetowej Fundacji 

www.pomysloprzyszlosci.org

O Fundacji Pomyśl o Przyszłości słów kilka…
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W okresie od czerwca do listopada 2014 realizowaliśmy projekt 
Akademia Malucha Pieniążek, czyli Skąd się Biorą Pieniądze. Ze-
spół Fundacji odwiedził dziesięć szkół podstawowych i przedszkoli 
w Chełmcu, Jamnicy, Januszowej, Marcinkowicach, Krasnem Potoc-
kiem, Rdziostowie, Biczycach Dolnych, Mystkowie, Wielogłowach 
i Niskowej. Razem z nami przygody Albina i jego przyjaciół z Łąki 
odkrywało ponad 200 dzieci 

Projekt powstał z myślą o potrzebie edukacji ekonomicznej i kształ-
towaniu postaw obywatelskich wśród dzieci od najmłodszych lat 
i przewidywał cykl warsztatów dla dzieci w wieku 5 do 12 lat. 

Zależało nam aby od strony praktycznej pokazać jaki wpływ 
na funkcjonowanie państwa ma każdy z nas. Stworzyliśmy sklep, 

gdzie nasi mali studenci mogli kupować towary za zarobione wcze-
śniej pieniądze. Próbowaliśmy się wcielić w małych przedsiębiorców, 
którzy otwierają swoją pierwszą firmę, eksportowaliśmy towary po-
konując po drodze wiele przeszkód, a w kalamburach zgadywaliśmy 
na co przeznaczane są nasze podatki. Te i wiele innych ciekawych gier 
i quizów pozwoliło wyjaśnić dzieciom trudne pojęcia ekonomiczne.

Dodatkowo, przygotowaliśmy materiały szkoleniowe w postaci 
historyjek komiksowych.

Ostatnim etapem projektu był konkurs Kupuj u Sąsiada. Ucznio-
wie przygotowali projekty reklam promujących lokalny produkt, 
usługę lub firmę. Prace można obejrzeć na www.pomysloprzyszlo-
sci.org/akademia–malucha/. 

„Sądecka specjalność” to projekt skierowany do młodzieży, mają-
cy na celu zainteresowanie gospodarką, rozbudzenie postaw przed-
siębiorczych wśród uczniów. To właśnie z takim zamiarem w marcu 
i kwietniu tego roku odwiedziliśmy czternaście szkół ponadgimna-
zjalnych z Nowego Sącza. 

Podczas każdego ze spotkań towarzyszyli nam przedstawiciele 
działającej na Sądecczyźnie firmy, opowiadając o tym jak wygląda 
droga od pomysłu na biznes do powstania firmy, jak wypromować 

produkt, pozyskać klientów, jakie są strategie konkurowania na za-
granicznych rynkach. 

Zwieńczeniem projektu był konkurs. Uczniowie w stworzonych 
przez siebie trzyosobowych zespołach, przygotowali projekty reklam 
promujących lokalny produkt, usługę lub firmę. Do biura Fundacji 
napłynęło 31 prac konkursowych. Zachęcamy do obejrzenia zwycię-
skich prac www.konkurs.pomysloprzyszlosci.org. 

Warto! 

...a tak było w 2014 roku...

Akademia Malucha Pieniążek

Wręczenie nagród w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach
Wręczenie nagród w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Biczycach 
DolnychSpotkanie w Szkole Podstawowej w Januszowej

Spotkanie w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym „SPLOT”
Uroczysta Gala wręczenia nagród w Sali Ratuszowej Urzędu 
Miasta Nowego SączaSpotkanie w Zespole Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego

SĄDECKA SPECJALNOŚĆ 
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W tym roku, podczas XXIV Fo-
rum Ekonomicznego nie mogło 
zabraknąć także Fundacji Pomyśl 
o Przyszłości, która była gospo-
darzem jednego z paneli. 

Chcemy zainteresować Pola-
ków gospodarką. Nasze dzia-
łania kierujemy do wszystkich 
grup społecznych m.in. do po-
lityków, urzędników, dzien-
nikarzy, przedsiębiorców. Ta-
kie właśnie grono spotyka się 
w Krynicy. Czy można wyobra-
zić sobie lepsze miejsce do re-
alizacji celów Fundacji? Poza 
tym podczas tego typu wyda-
rzeń my także się uczymy. Więk-
szość osób, obecnych na pane-
lu, to autorytety w dziedzinie 
gospodarki. Warto posłuchać 
i wymienić swoje doświadcze-
nia. – tak obecność Fundacji 

podczas Forum tłumaczyła Dy-
rektor Fundacji Pomyśl o Przy-
szłości, Bożena Damasiewicz.

O wpływie rodzimych przed-
siębiorców na rozwój gospo-
darczy kraju rozmawiali właści-
ciele globalnych polskich firm: 
Krzysztof Domarecki (Selena), 
Ryszard Florek (FAKRO), Michał 
Sołowow (Barlinek, Synthos) 
i Kazimierz Pazgan (Konspol). 
Nie mogło również zabraknąć 
przedstawicieli świata polity-
ki. W debacie uczestniczyli, Ja-
nusz Steinhoff (Przewodniczący 
Rady Programowej KIG) oraz Ol-
gierd Dziekoński (Sekretarz Sta-
nu w Kancelarii Prezydenta RP) 
oraz przedstawiciel świata nauki: 
Anatolij Zadoja (Pierwszy Pro-
rektor, Dniepropetrowski Uni-
wersytet Ekonomii).

Kolejny z realizowanych w tym roku przez Fun-
dację projekt, Sekrety Dobrego Biznesu oprócz po-
pularyzacji wiedzy o gospodarce i kształtowania 
postaw przedsiębiorczości, miał także podkreślić 
potencjał gospodarczy regionu LGD. 

Rezultatem projektu jest książka „Sekrety do-
brego biznesu” – zbiór 15 rozmów z przedsiębior-
cami z gmin Grybów, Chełmiec, Kamionka Wielka 
(obszar LGD). Opowiadają oni o swoich doświad-
czeniach związanych z prowadzeniem biznesu, 
najtrudniejszych momentach, motywacjach i spo-
sobach budowania przewagi konkurencyjnej 

Opracowana książka opisuje szanse i zagroże-
nia oraz słabe i mocne strony prowadzenia biz-
nesu w regionie, ale przede wszystkim stanowi 

źródło inspiracji dla osób zainteresowanych pro-
wadzeniem własnej firmy. 

W ramach projektu w październiku i listopadzie 
odwiedziliśmy działające na terenie trzech gmin ob-
szaru LGD szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 
Spotkania składały się z dwóch części. W trakcie 
pierwszej z nich młodzież dowiedziała się dlacze-
go ważny jest rozwój lokalnych firm i jakie korzyści 
daje to mieszkańcom gmin oraz jak się buduje do-
brobyt w gospodarce wolnorynkowej. Druga część 
spotkania, prowadzona przez przedstawiciela wy-
branej firmy poświęcona była nauce budowania po-
zytywnego wizerunku firmy oraz sposobów dotar-
cia do potencjalnych klientów.

Sekrety dobrego biznesu

Fundacja Pomyśl o Przyszłości 
podczas XXIV Forum 

Ekonomicznego

Panel „Wpływ rodzimych przedsiębiorców na rozwój gospodarczy naszego kraju”
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POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI – Gospodarczy dodatek „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
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PUBLIKACJE PRZYGOTOWYWANE PRZEZ FUNDACJĘ

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

FUNDACJA  AKTYWNIE DZIAŁA W INTERNECIE

www.pomysloprzyszlosci.org Blog WPROST

19 000 wejść na stronę 

od 1 stycznia 2013 roku 

(ok. 160 wejść dziennie)

1 248 osób polubiło profil Fundacji na Facebooku

ORGANIZUJEMY NARCIARSKIE MISTRZOSTWA 
POLSKICH PRACODAWCÓW PRYWATNYCH

39 KONFERENCJI

od 1 stycznia 2013 roku 

05 stycznia 2013 
Konferencja 
Dyrektorów Szkół 
Budowlanych

Konferencja inicjująca dyskusję 
na gospodarcze tematy naszej 

ekonomicznej wspólnoty 


