
Szanowni Państwo, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie członkom Waszej organizacji 

zaproszenia do udziału w projekcie Future Heroes. Szukamy osób, które już 

zainicjowały własne poczynania biznesowe (nie muszą to być duże, ani długo 

działające firmy), a zarazem są zainteresowane poświęceniem części swojej uwagi, 

czasu, środków na aktywność społeczną. Projekt podporządkowany jest idei łączenia 

aktywności gospodarczej z zaangażowaniem społecznym, ponieważ uważamy, że to 

właśnie taki będzie model bohatera drugiego stulecia – Future Heroes.  

Misja projektu. Kogo poszukujemy 

Za nami liczne imprezy z okazji stulecia RP, wspominamy ludzi zasłużonych i 

bohaterów tego czasu, a jednocześnie rodzi się pytanie kim będą Future Heroes – 

bohaterowie drugiego stulecia? Kto odważnie pomyśli o nadchodzących 

dziesięcioleciach? 

Szukając odpowiedzi chcemy zwrócić uwagę na znaczenie szczególnie rozumianej 

przedsiębiorczości. Takiej, która nie ogranicza się tylko do osiągania zysku, ale może 

być także źródłem niezależności dla przedsiębiorcy a zarazem formą patriotyzmu. 

Takiej, która może być źródłem odwagi cywilnej i dumy z życia „za swoje”. Takiej, 

która może tworzyć oparcie dla innych. Sukces tak rozumianej przedsiębiorczości 

jest wynikiem raczej ciężkiej pracy niż szczęścia, uczciwości raczej niż sprytu, 

kompetencji raczej niż znajomości. Tacy przedsiębiorcy są skłonni patrzeć na świat 

nie jako na coś, co ich ogranicza, ale na coś, co są gotowi zmieniać. 

Uważamy, że szczególnym rysem przyszłych bohaterów będzie łączenie aktywności 

biznesowej z zaangażowaniem społecznym. Chcielibyśmy utwierdzić  uczestników 

projektu  w przekonaniu, że umiejętności biznesowe mogą być też użyte w 

działaniach społecznych, a zaangażowanie społeczne sprzyja wyrobieniu sobie 

pozycji  w biznesie, może być źródłem osobistej satysfakcji i daje poczucie 

spełnienia.  

Bardzo zależy nam na udziale w projekcie osób przedsiębiorczych spoza 

dużych ośrodków miejskich, ponieważ uważamy, że to właśnie tam ich wpływ na 

lokalne wspólnoty może być najcenniejszy. 

Kto patronuje naszym działaniom  

Projekt realizowany jest pod patronatem Fundacji Służby Rzeczypospolitej 

(www.fsrz.pl), która została powołana w celu m.in. wzmacniania demokracji i 

społeczeństwa obywatelskiego, budowy kapitału społecznego, promowania rozwoju, 

opartego na przedsiębiorczości i tworzenia porozumień ponadpartyjnych. Fundacja 

pragnie tworzenia w społeczeństwie „mostów a nie murów”, pragnie łączenia i 

http://www.fsrz.pl/


budowania wzajemnego zrozumienia, a nie dzielenia i budzenia wrogości. Wpisana 

w zasadniczą misję fundacji pojednawczość  nie oznacza jednak w żadnej mierze 

rezygnacji z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa. 

Korzyści dla uczestników 

Projekt służy promowaniu postaw młodych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń 

zaangażowanych społecznie. Zachęcamy do nadesłania zgłoszeń tych wszystkich, 

którym taka droga rozwoju odpowiada. Wszystkim, którzy wypełnią kwestionariusz 

dostępny na stronie www.futureheroes.pl pod zakładką „Zgłoś się”  i zadeklarują  

udział w projekcie, umożliwimy dostęp do materiałów użytecznych w działaniach 

biznesowych i społecznych. Wybranych kandydatów zaprosimy na wspólne 

warsztaty w Warszawie, a pozostałym zapewnimy obserwowanie ich online. W ten 

sposób wszyscy będą mogli: 

• poznać przykłady osób, które już z powodzeniem realizują działania 

biznesowe i społeczne, 

• nauczyć się metod zarządzania własnymi emocjami i lepszego 

komunikowania się z otoczeniem, 

• dowiedzieć się czegoś o technikach samomotywacji i wzmocnienia własnej 

energii działania,  

• odkryć nowe możliwości korzystania z różnych dostępnych form mediów 

społecznościowych, 

• dowiedzieć się co to są firmy turkusowe i jakie są wyniki ich działania, 

• zapoznać się z najnowszymi trendami w dziedzinie budowania własnej marki, 

• dołączyć do szeregów współpracowników dużych organizacji, zajmujących się 

dobroczynnością i filantropią, jeśli odpowiadać im będzie  oferta tych 

organizacji, 

Być może jednak najważniejszą korzyścią z udziału w projekcie będzie możliwość 

spotkania ludzi podobnych sobie, nawiązania z nimi bezpośrednich kontaktów, 

przedyskutowania najważniejszych  problemów i podzielenia się wątpliwościami i 

przemyśleniami. 

Partnerem medialnym projektu jest Wirtualna Polska ( www.wp.pl) 

 

Zapraszamy w imieniu zespołu Future Heroes  

http://www.futureheroes.pl/

