
STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZYCH POSTAW 
I SAMODZIELNOŚCI EKONOMICZNEJ SENS

MIKROPROJEKT –  sensowna szansa na rozwój

Autorzy programu:   Członkowie Stowarzyszenia SENS, czerpiący swoje
doświadczenia z realizacji
      największego w Polsce programu mikropożyczkowego - Funduszu Mikro.

Autorzy programu stworzyli i przez dziewięć lat (1995-2003) rozwijali instytucję, która w tym
czasie udzieliła 60 tysięcy niezabezpieczonych mikropożyczek dla właścicieli 30 tysięcy
mikroprzedsiębiorstw.  Kwota wypłaconych pożyczek wyniosła prawie 500 mln zł, przy
wskaźnikach jakości portfela na poziomie średnich wskaźników dla sektora bankowego.
Nowatorskie rozwiązania autorów programu w dziedzinie finansowania oraz edukacji dla
przedsiębiorczości zostały udokumentowane w polskich i zagranicznych publikacjach, 
a także zyskały uznanie międzynarodowych ekspertów z dziedziny finansowania rozwoju.
(Zob. www.stowarzyszeniesens.pl)

Cele programu

1. Innowacyjne stymulowanie rozwoju gospodarczego.

2. Budowa kapitału społecznego poprzez pobudzanie partnerskiego współdziałania różnych środowisk
(studentów, absolwentów, nauczycieli, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych) dzięki
stworzeniu konkretnych możliwości wspólnej realizacji pożytecznych projektów.

3. Wykorzystanie potencjału intelektualnego przedsiębiorczych absolwentów i studentów
poszukujących możliwości rozwoju zawodowego, poprzez udzielenie im fachowej pomocy 
w nawiązaniu partnerskiej współpracy z działającymi przedsiębiorcami przy realizacji pożytecznych,
nowatorskich, komercyjnych projektów.

4. Wykorzystanie doświadczenia, infrastruktury i potencjału działających na rynku przedsiębiorców,
poprzez zaoferowanie im udziału w rozwojowych przedsięwzięciach.

5. Wykorzystanie potencjału organizacyjnego i finansowego komercyjnych instytucji finansowych
poprzez stymulowanie zdrowego, opartego na ekonomicznych przesłankach popytu na kredyt,
wynikającego z potrzeby finansowania projektów, powstałych w ramach programu. 

6. Umożliwienie uczestnikom programu zdobycia praktycznego doświadczenia, niezbędnego każdemu
przedsiębiorcy, które jest związane z realizacją prawdziwego, komercyjnego projektu – od
pomysłu, aż do etapu sprzedaży produktu na rynku. (Zob. Załącznik 1 „Schody Rozwoju” –
prezentacja w PowerPoint). 



7. Promowanie idei samodzielności ekonomicznej rozumianej jako ciągłe podejmowanie wysiłku 
i ryzyka w celu poszukiwania alternatywnych sposobów uczciwego zarabiania pieniędzy.

Partnerzy i beneficjenci programu MIKROPROJEKT

 Studenci i absolwenci dysponujący nowoczesną wiedzą ekonomiczną, mający energię, motywację
do działania oraz ciekawe i oryginalne pomysły i projekty, którzy nie mogą lub nie chcą być
pracownikami najemnymi, ale nie mają też możliwości, aby założyć własną firmę.

 Nauczyciele, szczególnie nauczyciele przedsiębiorczości.

 Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem nowych, rozwojowych pomysłów i projektów,
możliwych do realizacji przy wykorzystaniu doświadczenia zasobów, którymi dysponują.

 Instytucja finansowa, mająca długofalowe plany budowania swojego rynku i wizerunku poprzez
stymulowanie i umiejętne finansowanie projektów, które przyczyniają się do rozwoju jej klientów 
i przynoszą im korzyść. 

 Wyższe uczelnie zainteresowane wskazywaniem nowych ścieżek rozwoju dla swoich absolwentów
oraz problematyką inkubacji przedsiębiorczości jako przedmiotem badań naukowych.

 Instytucje działające na rzecz rozwoju gospodarczego i  edukacji ekonomicznej zarówno
młodzieży, jak i działających przedsiębiorców. 

 Media zainteresowane dotarciem do najbardziej aktywnej, pracowitej i najmniej roszczeniowej
części społeczeństwa. 

Przesłanki programu MIKROPROJEKT

 Studenci i absolwenci wchodzący na rynek pracy, a także przedstawiciele innych grup
zawodowych, poszukujący nowych możliwości rozwoju i awansu finansowego, są generalnie
przekonani, że istnieją tylko dwa sposoby rozwoju zawodowego: praca na etacie lub założenie
własnej firmy. Niewielu z nich bierze pod uwagę inny sposób, który polega na opracowaniu
i opisaniu własnych projektów i podjęciu próby zainteresowania nimi działających przedsiębiorców.
Nawiązanie współpracy z przedsiębiorcą, w celu wspólnej realizacji własnego projektu, wymaga
zewnętrznej stymulacji i wsparcia, ale też - ze strony osób podejmujących taką próbę - wysiłku,
determinacji i umiejętności budowania relacji biznesowych. Nie wymaga jednak angażowania przez
nich znaczących środków finansowych, ani ponoszenia ryzyka i obciążeń administracyjno-prawnych
związanych z zakładaniem własnej firmy.  

 Przedsiębiorcy, realizujący wspólne, nowe projekty uzyskaliby nowe impulsy rozwoju swoich ofert
handlowych oraz byliby źródłem zdrowego, naturalnego popytu na kredyt inwestycyjny.  Popyt taki
może stanowić szansę dla instytucji finansowej zainteresowanej długoterminową polityką
budowania solidnego rynku i wizerunku instytucji promującej rozwój, co może ją zachęcić do
udziału w programie.

 Doświadczenie autorów programu w finansowaniu mikroprojektów, opartym na budowie
partnerskich relacji z pożyczkobiorcami, tworzy solidną podstawę do skutecznego, edukacyjnego
wparcia procesu nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a osobami poszukującymi
możliwości realizacji własnych pomysłów.  Pozwala też na określenie efektywnych zasad
podejmowania bezpiecznych decyzji pożyczkowych (opartych wyłącznie o ocenę jakości projektu
i możliwości pożyczkobiorcy) i trafnego wyboru projektów.  Doświadczenia te pozwolą również



ograniczyć do niezbędnego minimum koszty administracyjne zarówno części edukacyjnej jak
i finansowej programu. 

Szczegóły fazy pilotażowej programu MIKROPROJEKT

Wielu absolwentów poszukujących nowych możliwości rozwoju zawodowego i nauczycieli nie miało
szansy zdobyć praktycznego doświadczenia, związanego z podejmowaniem przedsiębiorczych działań.
Doświadczenie takie można uzyskać tylko poprzez realizację prawdziwego, konkretnego projektu,
związanego z wykreowaniem nowego produktu i przejściem przez jego wszystkie etapy: od
identyfikacji potrzeby potencjalnych klientów i pomysłu na jej zaspokojenie, aż do podjęcia próby
wprowadzenia produktu na rynek.  Realizując prosty, ale prawdziwy projekt, nawet w przypadku
niepełnego powodzenia, uczestnicy programu mają szansę zdobyć:

• Unikalną wiedzę i doświadczenie wynikające z implementacji, niemożliwe do zdobycia poprzez
studiowanie teorii, a nawet przez najlepsze gry symulujące rzeczywistość.

• Źródło dochodów w przypadku realizacji projektu zakończonego sukcesem rynkowym, które może
pomóc w uzyskaniu samodzielności ekonomicznej.

• Inspirację i zachętę do kolejnych, samodzielnych przedsiębiorczych działań. 

• Autorytet i wiarygodność w oczach środowiska (np. uczniów), jako osoba, podejmujące działania
świadczące o autentycznej przedsiębiorczości. 

Ostatni z wymienionych punktów jest szczególnie istotny dla nauczycieli przedsiębiorczości
i prowadzonego przez nich procesu dydaktycznego. Nauczyciel, postrzegany jest zwykle jako osoba,
mająca zapewnioną stałą, raczej niewysoką pensję, pochodzącą przeważnie ze środków budżetowych.
Wykonuje pracę, która nie przekłada się w prosty i mierzalny sposób ani na jego własne dochody, ani
na wyniki ekonomiczne instytucji, w której pracuje.  Nauczyciel ma więc wyjątkowo nikły tytuł do tego,
aby swoim przykładem zachęcać uczniów do przedsiębiorczości rozumianej jako podejmowanie
znacznego wysiłku bez zagwarantowania sobie z góry rekompensaty finansowej.

Program pobudzający chęć podejmowania przez studentów, absolwentów i nauczycieli autentycznych
przedsiębiorczych działań jest potrzebny, ponieważ prawdopodobieństwo, że podejmą oni takie
działania z własnej inicjatywy jest niewielkie.  Może to wynikać z niedostatku odpowiednich wzorców.
W Polsce tylko ok. 10% osób aktywnych zawodowo żyje z dochodów uzyskiwanych z własnej
działalności gospodarczej. Z tej liczby jedynie 10 do 15%, zajmuje się produkcją.  Pozostali prowadzą
działalność handlową lub usługową, w której bardzo trudno realizować nowatorskie, spektakularne
projekty, bez znaczących nakładów finansowych.  Wśród producentów, tylko niewielki odsetek
przedsiębiorców podejmuje próby realizacji swoich własnych, oryginalnych projektów, polegających na
tworzeniu nowych produktów. Jeszcze mniejszy odsetek odnosi w tej dziedzinie sukces rynkowy i chce
służyć swoim przykładem by inspirować innych. 

Szansa znalezienia w swoim środowisku przedsiębiorcy, który wprowadził lub przynajmniej próbował
wprowadzić na rynek nowy produkt i dzięki temu zdobył doświadczenie, którym chciałby się podzielić,
jest więc bardzo niewielka. Dominuje stereotyp, że właściwym sposobem zarabiania na życie jest
praca na etacie, a samodzielna działalność gospodarcza kojarzy się raczej z budzącymi wątpliwość
praktykami niż z innowacyjnością i rozwojem. 

Z obserwacji wynika też, że bardzo niewielu studentów i absolwentów, a szczególnie nauczycieli ma
predyspozycje i zasoby, aby samodzielnie podjąć konkretne działania w wybranej prze siebie
dziedzinie. Jako główne bariery podejmowania wysiłku realizacji własnych pomysłów studenci



wskazują najczęściej:

•Brak realnych perspektyw finansowania projektu.

•Zbyt duży wysiłek związany ze znalezieniem przedsiębiorcy, który mógłby być zainteresowany
współpracą przy wdrożeniu projektu.

•Obawę przed nieuczciwym przejęciem pomysłu przez przedsiębiorcę.

•Brak środków technicznych niezbędnych do realizacji projektu.

Program usuwa wymienione wyżej bariery poprzez wskazanie określonych dziedzin i możliwości
działania, umożliwienie kontaktu z konkretnymi przedsiębiorcami, cieszącymi się dobrą reputacją
i zainteresowanymi współpracą ze studentami, absolwentami i nauczycielami oraz dysponującymi
technicznymi możliwościami realizacji ich projektów.  Daje uczestnikom możliwość stopniowego
zapoznawania się z procesem tworzenia nowego produktu na prawdziwych przykładach.  Najpierw
poprzez śledzenie tego procesu, później przez włączenie się w jego fragment, a następnie przez
podjęcie próby przejścia przez cały proces z wykorzystaniem zewnętrznych elementów wspierających
(inspiracja, rada, przykład, zasoby materialne, kontakty handlowe przedsiębiorcy). 

Pilotażową dziedziną, w której uczestnicy programu będą mogli w sposób kształcący i skuteczny
realizować przedsiębiorcze projekty, jest projektowanie i produkcja pomocy dydaktycznych
i zabawek edukacyjnych.  Wybór tej dziedziny wynika z następujących przesłanek:

•Rynek detaliczny pomocy dydaktycznych i niedrogich, ale inteligentnych zabawek edukacyjnych
nie jest w Polsce zbyt silnie rozwinięty. (Zob. Załącznik 2)

•Dziedzina ta daje możliwość tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, złożonych np. z osób
dysponujących wiedzą techniczną, ekonomiczną i pedagogiczną, w celu wspólnej realizacji
nowatorskich projektów i zdobywania nowych doświadczeń.

•O wartości pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych decyduje głównie wkład
intelektualny, polegający na właściwym zidentyfikowaniu potrzeby edukacyjnej, stworzeniu
koncepcji nowej pomocy dydaktycznej lub zabawki, wykonania wielu, stopniowo udoskonalanych
prototypów, czasochłonnej i wnikliwej obserwacji reakcji użytkowników oraz zebrania ich opinii
i sformułowania trafnych wniosków.  Koszty materiałowe i techniczne są stosunkowo niewielkie.

•Rynek pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych nie jest studentom i absolwentom obcy,
ponieważ wszyscy byli kiedyś użytkownikami funkcjonujących na nim produktów.  Przy pracy nad
projektami uczestnicy programu mogliby sięgać do własnych doświadczeń i obserwacji.

•Prototypy pomocy dydaktycznych i zabawek mogą być wykonane niewielkim kosztem przy
pomocy prostych i ogólnie dostępnych środków technicznych.

•Stowarzyszenie SENS, dzięki  współpracy z Federacją Inicjatyw Oświatowych, dysponuje
możliwością praktycznej oceny pomysłów i projektów zabawek z dydaktycznych z pomocą
uczniów i nauczycieli „Małych Szkół”, zlokalizowanych na terenach wiejskich, którym  Federacja
udziela wsparcia. Tym samym, program może przyczynić się do wyrównywania szans
edukacyjnych młodzieży wiejskiej oraz do aktywizacji ekonomicznej nauczycieli oraz stowarzyszeń
prowadzących „Małe Szkoły”.  

•Stowarzyszenie SENS dysponuje przykładami zabawek edukacyjnych i pomocy dydaktycznych,
które mogą posłużyć uczestnikom programu, nie dysponującymi jeszcze własnymi pomysłami,
jako inspiracja do własnych poszukiwań.  Dysponuje również konsultantami, którzy łączą



znaczące, praktyczne doświadczenie techniczne, biznesowe i dydaktyczne.  

Zainteresowanie udziałem w programie  w roli instytucjonalnego konsultanta i partnera absolwentów
realizujących projekty w dziedzinie pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych wyraziła firma
Elbox Pomoce Dydaktyczne Sp. z. o.o., która jest wiodącym producentem w branży pomocy
dydaktycznych w Polsce oraz laureatem wielu prestiżowych, międzynarodowych nagród w tej
dziedzinie.

Działania, które będą podjęte w ramach fazy pilotażowej programu to:

• Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi uczestnikami programu poprzez sieć współpracujących
uczelni i organizacji studentów i absolwentów. 

• Zorganizowanie, przy współudziale współpracujących uczelni, cyklu spotkań z osobami
zainteresowanymi udziałem w programie w celu przedstawienia im jego istoty, założeń
i możliwości.

• Dostarczenie uczestnikom przykładów prawdziwych produktów będących na różnym etapie
realizacji, które mogą zainspirować ich do tworzenia własnych projektów lub przynajmniej do
czynnego włączenia się do współpracy przy ich projektowaniu.

• Zapewnienie możliwości konsultowania projektów z  osobami mającymi odpowiednie
doświadczenie techniczne, dydaktyczne i biznesowe. 

• Zapewnienie warunków spotkań roboczych z konsultantami oraz umożliwiających pracę nad
wykonaniem prototypów i testowanie produktów.

• Umożliwienie uczestnikom wzajemnych kontaktów w celu wymiany doświadczeń i wzajemnej
inspiracji.

• Analiza, ocena oraz udostępnienie wyników programu wszystkim zainteresowanym.

Równolegle z realizacją fazy pilotażowej będą prowadzone działania na rzecz szerszego udostępnienia
informacji o istocie i założeniach programu, postępach i wynikach programu pilotażowego w dziedzinie
pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych oraz pozyskania do programu przedsiębiorców
działających w innych dziedzinach, które będą interesujące dla przyszłych uczestników programu.



Załącznik 2

1.  Fragment artykułu z czasopisma dla nauczycieli "Fizyka w Szkole" Nr 4, 2004 r.

BAZYLI BOŃCZAK
STANISŁAW BEDNAREK
Uniwersytet Łódzki

ZABAWKI JAKO ŚRODKI DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA FIZYKI
W ostatnich latach daje się zauważyć duże trudności związane z wyposażeniem szkolnych pracowni
fizycznych w niezbędne środki dydaktyczne [1]. Przyczyn tych trudności jest kilka. Główne z nich to
zaniechanie wytwarzania wielu środków dydaktycznych z powodu nieopłacalności ich produkcji oraz
wysokie ceny środków aktualnie dostępnych w sprzedaży [2, 3]. Jednym ze sposobów usuwania
wspomnianych trudności może być samodzielne wykonywanie niektórych środków dydaktycznych przy
wykorzystaniu materiałów codziennego użytku, np. opakowań z tworzyw sztucznych pozostających po
produktach spożywczych [4, 5]. Innym, jeszcze prostszym sposobem, jest zastosowanie jako środków
dydaktycznych zabawek [6]. W ostatnim czasie pojawiła się w naszym kraju znaczna liczba bardzo
tanich - ceny od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych i powszechnie dostępnych zabawek,
produkowanych głównie w Chinach i na Dalekim Wschodzie, które z powodzeniem mogą być
wykorzystane jako środki dydaktyczne. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie możliwości
wykorzystania tej właśnie grupy zabawek w nauczaniu fizyki.

2.  Fragmenty publikacji "Standardy wyposażenia i obudowy medialnej przedmiotów
ogólnokształcących", wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
i Instytut Badań Edukacyjnych, pod redakcją Andrzeja Bogaja i Stefana
M. Kwiatkowskiego.  Warszawa 2002 r. (str. 22)

Niska skala wydatków na pomoce naukowe to podstawowa przyczyna stopniowej degradacji
wyposażenia wielu placówek oświatowych i upadku znacznej części polskiego przemysłu pomocy
naukowych. Niestety, produkcja krajowa niektórych asortymentów, które zniknęły z rynku wraz
z likwidacją fabryk - jest nie do odtworzenia. (...)

(...) Ponieważ środki na zakup wyposażenia nie są preliminowane, bardzo trudno jest producentom
oszacować skalę ewentualnego zapotrzebowania na swoje wyroby. Jest to szczególnie niekorzystne dla
producentów pomocy o wysokim stopniu przetworzenia, wymagających znacznego zaangażowania
finansowego, produkujących środki dydaktyczne wysokiej jakości. Pomoce te, mimo że ich wysoka
cena jest adekwatna do jakości, funkcjonalności i okresu użytkowania, przegrywają często
w konkurencji z pomocami pozornie tanimi, nietrwałymi, wykonanymi najprostszą technologią przez
lokalnych producentów, zawierającymi niekiedy błędy merytoryczne, a nawet ortograficzne. Stan ten
pogarsza dodatkowo bardzo ostro występująca sezonowość zakupów, skumulowanych w końcówce
roku budżetowego, kiedy gminy i poszczególne placówki uruchamiają rezerwy budżetowe. Wówczas
to dokonuje się zakupów w myśl zasady: "nieważne co i za ile, byle szybko". Producenci muszą więc
w tym okresie zapracować na całoroczne utrzymanie swoich zakładów, co bardzo niekorzystnie
wpływa na ceny.



Zła kondycja finansowa producentów i brak rynku odbiorców sprawiają, że bardzo powoli następuje
unowocześnianie asortymentu pomocy naukowych na miarę potrzeb nowoczesnej szkoły.
Uruchomienie produkcji nowego wyrobu wymaga nakładów rzędu kilkuset tys. zł, na co nie stać
producentów, zwłaszcza wobec braku perspektyw zbytu. (...)

(...) Będące obecnie w gestii wojewodów i w znacznej części sprywatyzowane, dawne resortowe
Fabryki Pomocy Naukowych i Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Szkół CEZAS straciły dominującą pozycję
na rynku. Pojawiło się i pojawia wiele małych firm prywatnych, często działających na rynku lokalnym i
w krótkiej perspektywie czasowej. Do nielicznych należą firmy, które oferują pomoce naukowe na
światowym poziomie i odnoszą międzynarodowe sukcesy. Natomiast import środków dydaktycznych
przybiera coraz większe rozmiary, zwłaszcza w dziedzinach, w których powstała luka w produkcji
krajowej.

Z roku na rok maleje też aktywność polskich producentów na specjalistycznych wystawach i targach,
krajowych i międzynarodowych. Jest to konsekwencja niewspółmiernie wysokich kosztów w stosunku
do uzyskiwanych efektów handlowych, zwłaszcza w przypadku imprez krajowych.


