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Szanowni Państwo, 
 
Mamy przyjemność poinformować, że na stronie www.junior.org.pl/dp/zarejestruj 
rozpoczęła się rejestracja do dziesiątej edycji projektu „Dzień przedsiębiorczości”.  
 
Dzięki zaangażowanym społecznie firmom i instytucjom uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych w całym kraju mogą spędzić kilka godzin w pracy. Zyskują bardzo dużo: 
weryfikują swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, zapoznają się z jego specyfiką i 
pozyskują wszelkie praktyczne informacje, których nie zapewni im wiedza podręcznikowa. 
Tak, w dużym skrócie, wygląda idea „Dnia przedsiębiorczości”.  
 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości stara się pozyskać jak największą ilość firm, 
które zgodzą się przyjąć naszych uczniów. Ale bardzo dużą rolę w pozyskiwaniu firm i 
instytucji dla projektu odgrywają szkoły za co bardzo dziękujemy. Fundacja, dzięki 
wypracowanym przez lata narzędziom, wspomaga szkoły w całym przebiegu „Dnia 
przedsiębiorczości”. Szkolni koordynatorzy projektu otrzymają dostęp do materiałów 
pomagających m. in. w przeprowadzeniu zajęć przygotowujących i podsumowujących to 
wydarzenie.  
 
Projekt organizuje Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy współpracy Kancelarii 
Prezydenta RP. Jedynym warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej oraz przesłanie potwierdzenia na numer 
faksu (0-22) 899 29 86.  
 
Najbliższy „Dzień przedsiębiorczości” odbędzie się 17 kwietnia 2013 roku. Jeśli 
zaistnieje taka konieczność organizacyjna, dopuszczamy realizację jednodniowych praktyk 
dla uczniów w okresie 15-19 kwietnia 2013 roku. Wymaga to jedynie doprecyzowania tych 
ustaleń między szkołą a partnerem biznesowym. 
 
W minionym roku szkolnym o zaletach „Dnia przedsiębiorczości” przekonało się aż 45 
tysięcy uczniów z ponad 680 szkół, którzy mogli liczyć na pomoc 45 tysięcy wolontariuszy z 
ponad 18 tysięcy firm i instytucji. 
 
Uroczystym zwieńczeniem projektu jest Gala Przedsiębiorczości, podczas której 
organizatorzy nagradzają najaktywniejsze firmy i szkoły uczestniczące w przedsięwzięciu.  
 
Podobnie jak w ubiegłych latach ubiegamy się o patronat Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego.  
 
Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Marcin Łojewski 
marcin.lojewski@junior.org.pl lub (0-22) 843 85 36. 
 
Serdecznie zapraszamy do włączenia się do programu i w razie pytań pozostaję do Państwa 
dyspozycji.  
 
 
Marcin Łojewski 
 
Koordynator projektu 
„Dzień przedsiębiorczości” 
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