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„Dobro wraca,            
	 		ja	w	to	wierzę”

Czepczyński Family Foundation to spełnie-
nie marzeń Justyny i Artura Czepczyńskich, 
przedsiębiorców i rodziców trójki dzieci: 
Wiktora, Eryka i Zosi. Artur, dorastając pod 
okiem swojego taty – wieloletniego dyrek-
tora szkoły, poznał realia polskiej edukacji, 
a jako biznesmen stara się wpływać na 
polepszenie jej jakości i dostępności dla 
wszystkich dzieci. 
Łącząc dwa światy: biznesu i edukacji, Fun-
datorzy pokazują, że można, a nawet na-
leży wdrażać edukację ekonomii, empatii 
i tolerancji już do przedszkoli.
 

Oprócz działań mających na celu zmia-
nę samej edukacji, Fundacja zmie-
nia także środowisko funkcjonowania  
i rozwoju osób z niepełnosprawnościami. 
Dlatego jej celem jest również likwidacja 
barier i stereotypów związanych z oso-
bami z niepełnosprawnościami oraz ich 
aktywizacja.
Fundacja to ludzie. Działania CFF skupione 
są głównie wokół edukacji dlatego zespół 
tworzą nauczyciele, terapeuci, metodycy, 
rodzice, a także osoby zajmujące się marke-
tingiem, nawiązywaniem partnerstw i pozy-
skiwaniem funduszy. Wielość kompetencji, 
która przekłada się na jakość projektów.

O fundacji

Artur Czepczyński
Fundator
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ABC Ekonomii

- wzrost poziomu edukacji, uzupełnienie edukacji w obszarze kompetencji kluczowych
- budowanie społeczeństwa przedsiębiorczego, świadomego zasad ekonomiczno- 
społecznych
- wyposażenie placówek edukacyjnych w książki i materiały edukacyjne
- rozwój zawodowy nauczycieli poprzez szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, wdra-
żanie innowacyjnych projektów edukacyjnych
- odpowiedź na potrzeby społeczne zgodnie z wynikami badań NBP
- budowanie zamożności lokalnej społeczności poprzez wiedzę i kreowanie postaw 
przedsiębiorczych

ABC Empatii

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci z niepełnosprawnościami  
i specjalnymi potrzebami
- integracja społeczna dzieci, rodziców i nauczycieli niezależnie od zdrowia i cech 
fizycznych, mentalnych
- realizacja założeń programu rozwoju edukacji włączającej w Polsce
- rozpoczęcie dialogu między dziećmi, rodzicami, nauczycielami na temat niepeł-
nosprawności i wrażliwości społecznej
- rozwój zawodowy nauczycieli poprzez szkolenia, podnoszenie kwalifikacji i wdra-
żanie ważnych społecznie programów edukacyjnych
- wyposażenie placówek edukacyjnych w książki i materiały edukacyjne
- budowanie wizerunku JST jako organizacji świadomej, integrującej lokalną spo-
łeczność i wrażliwej na potrzeby jednostek

Korzyści z edukacji 
finansowej i włączającej
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Projekt ABC-Ekonomii Rekomendacje

„Życzę Państwu dalszych sukcesów, szerokich
perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji
zamierzeń i udanej realizacji zamierzenia.”

„Jest nam niezmiernie miło wspierać tak cenną inicja-
tywę, jaką jest przekazywanie podstaw wiedzy z zakre-
su ekonomii i finansów uczniom szkół podstawowych. 
Bardzo pozytywnie zaskoczył nas zasięg projektu oraz 
nadal niesłabnące zainteresowanie szkół oraz organów 
prowadzących realizacją warsztatów w ramach projektu 
ABC Ekonomii.”

„Po dogłębnej analizie przygotowanego materiału, pole-
cam i rekomenduję do stosowania zarówno przez nauczy-
cieli jak i rodziców cały pakiet materiałów ABC Ekonomii, 
czyli pierwsze kroki  w świecie finansów.”

Małgorzata Maria Wilczyńska-Grześ
Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji 

Mariusz Noworyta
Dyrektor Biura

dr Agnieszka Herma
Dyrektor BBODN w Bielsku- Białej

 ⋅ edukacja ekonomiczna i finansowa najmłodszych 

 ⋅ projekt oparty o książkę „ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie  
    finansów” autorstwa Wiktora Czepczyńskiego i Żanety Kupczyk

 ⋅ dzieci, wraz z głównymi bohaterami – Zosią i Maksem, poznają odpowiedzi na nurtujące 
    pytania, takie jak np. czym są pieniądze, skąd się biorą i dlaczego nie z bankomatu?

 ⋅ scenariusze zajęć, karty pracy i materiały dodatkowe zostały tak stworzone, aby 
    każdy nauczyciel czy rodzic mógł przeprowadzić warsztaty bez dodatkowych narzędzi

 ⋅ w pilotażu projektu w roku szkolnym 2018/2019 wyposażyliśmy ok. 400 placówek  
    w całej Polsce w pakiety do edukacji ekonomicznej

 ⋅ Na realizację projektu nie trzeba przeznaczać dodatkowych godzin, gdyż zawarte  
    w nim treści są ujęte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego  
    i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej



9

Biała Podlaska
Białystok
Bielsko-Biała 
Bluszczów
Błonie
Brudzew
Buk
Bydgoszcz
Bytom
Chorzów
Czerniejewo
Czerwonak
Dębe Wielkie
Domanice
Dopiewo
Gdańsk
Giżycko
Głogów
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
Gorzyce
Grodzisk Mazowiecki
Iława
Inowrocław
Jaksice
Jarocin
Jastrzębie Zdrój

scenariusze
zajęć

3 książki lub 
jej wersję 
elektroniczną

PRZEWODNIK NAUCZYCIELA
ONLINE

3 PAKIETY DLA 
NAUCZYCIELI

30 KSIĄŻEK NA PLACÓWKĘ

szkolenie 
wideo / online

infografiki3 pakiety kart 
pracy 

karty pracy3 walizki

Co zawiera pakiet ABC Ekonomii?

Jelenia Góra
Kalisz
Kamionna
Katowice
Kawęczyn
Kaźmierz
Kielce 
Kiełczów
Klecza Górna
Konin
Korzeniew
Kostrzyn
Kościan 
Koziegłowy
Kraków
Krosno Odrzańskie
Krzymów
Kwilcz
Legnica
Lewin Brzeski
Lublin
Łęczna
Łowyń
Łódź
Michałowice
Międzychód
Mikołów

Nidzica
Nowa Sól
Nowe Miasto nad 
Wartą
Nowy Sącz
Oborniki
Oleśnica
Olkusz
Olsztyn
Opole
Ostróda
Oświęcim 
Pawonków
Pniewy
Pobiedziska
Polkowice
Popowo Kościelne 
Poznań
Przeworsk
Przytoczna
Puławy
Radzymin Łąki
Rogów
Rokietnica
Rybnik
Rzeszów
Serock

Siedlce
Starachowice
Strzelce
Syców
Szczawno-Zdrój
Szczerców
Świdnik
Świebodzin
Świętochłowice
Tarnowo Podgórne
Tarnów
Toruń
Trzciel
Turek
Tychy 
Wadowice
Wałbrzych
Warka
Warszawa
Węgrzce Wielkie
Wilczyn
Wolbórz
Zielona Góra 
Żory

Miejscowości biorące 
udział w projekcie to m.in.

Koszt pakietu: 2.400 PLN netto
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– Jest to przykład społecznej odpowiedzialności biznesu, który 
zdaje sobie sprawę, jak ważną rolą w edukacji są zagadnienia  
z zakresu ekonomii i finansów. Dlatego warto, aby dzie-
ci zdobywały podstawową wiedzę z dziedziny finansów 
jak najwcześniej - Burmistrz Paweł Adam podziękował,  
zarówno pomysłodawcom i realizatorom „ABC Ekonomii”, 
jak i lokalnym przedsiębiorcom zaangażowanym w projekt.  

– Dzięki realizacji projektu „ABC Ekonomii” dzieci w byd-
goskich placówkach oświatowych w przystępny sposób 
dowiedzą się o pojęciach ze świata ekonomii i finansów. 
Bydgoszcz jest miastem, w którym od wielu lat kładzie 
się duży nacisk na kształtowanie postaw szacunku dla 
odmienności. Naprzeciw tym działaniom staje projekt 
„ABC Empatii” - mówiła w trakcie konferencji zastępczyni  
prezydenta Iwona Waszkiewicz.

GMINA BUK

BYDGOSZCZ

Zaangażowanie samorządów  
w ABC Ekonomii

W 2019 r. Miasto Gdańsk wyposażyło wszystkie swoje 
przedszkola publiczne w pakiety ABC-Ekonomii.

Zobacz film o współpracy 
z Miastem Gdańsk.
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 ⋅ likwidacja barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, 
    kształtowanie empatycznych i świadomych postaw wśród najmłodszych

 ⋅ projekt oparty o książkę „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”,  
    autorstwa Wiktora Czepczyńskiego, Żanety Kupczyk i Katarzyny Muzyki-Jacheć

 ⋅ bohaterowie, o rok starsi, doświadczają niecodziennych sytuacji, poznają kolegów 
    i koleżanki, mierzących się z niepełnosprawnościami i schorzeniami

 ⋅ projekt idealnie wpisuje się w politykę oświatową Ministerstwa Edukacji  
    Narodowej, która kładzie nacisk na wykorzystywanie materiałów elektronicznych 
    w procesie kształcenia, a także na działania wychowawcze szkoły

 ⋅ Na realizację projektu nie trzeba przeznaczać dodatkowych godzin, gdyż  
    zawarte w nim treści są ujęte w podstawie programowej wychowania  
    przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

Projekt ABC-Empatii Rekomendacje

„Przedstawione materiały nie zawierają błędów rzeczo-
wych, a treści w nich zapisane są poprawne merytorycznie 
i zgodne z aktualną wiedzą w dziedzinie metodyki na-
uczania i uczenia się. Materiały edukacyjne oceniam 
pozytywnie i rekomenduję do realizacji jako interesującą 
innowację pedagogiczną.”

„Z pełną odpowiedzialnością polecam i rekomenduję do 
stosowania przez nauczycieli i rodziców cały pakiet ma-
teriałów „ABC Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”

„Poradnik dla nauczyciela to bardzo dobrze opracowany 
materiał metodyczny, dzięki któremu każdy nauczy-
ciel będzie mógł swobodnie i atrakcyjnie przeprowadzić  
zajęcia. „

mgr Weronika Mosz
Konsultant PODN

mgr Anna Czop
Konsultant PODN

mgr Jerzy Kaliszan
Dyrektor WOM w Gorzowie Wlkp.

dr Agnieszka Herma
Dyrektor BBODN w Bielsku- Białej
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3 książki lub 
jej wersję 
elektroniczną

DOSTĘP DO MATERIAŁÓW
ONLINE

1000
GMIN

100
SZPITALI

43 000
KSIĄŻEK

3 PAKIETY DLA 
NAUCZYCIELI

30 KSIĄŻEK NA PLACÓWKĘ

1 wydrukowany
przewodnik
metodyczny

Co zawiera pakiet ABC Empatii? Strategia 1000/100

garść informacji nt. 
omawianych chorób  
i schorzeń

szkolenie 
wideo / online

wskazówki
w postaci infografik

językowy
savoir vivre

Koszt pakietu 2.400 PLN netto

W ramach Projektu 1000/100 Czepczyński Family Foundation zamierza wyposażyć  
placówki edukacyjne w 1000 gminach w Polsce oraz 100 szpitali dziecięcych w materiały 
„ABC Empatii.”

* Sprawdź czy twoja gmina bierze już udział w projekcie.



1716

Zaangażowanie samorządów  
w ABC Empatii

– W Mikołowie wdrożyliśmy Projekt  ABC Empatii  pilotażowo 
w 2021 i od razu z dużym powodzeniem. Do jego realizacji  
wybraliśmy Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II 
w Mikołowie-Borowej Wsi,  której uczniowie na co dzień 
spotykają się i bawią z rówieśnikami z Ośrodka dla Osób 
Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże  w Mikołowie-Boro-
wej Wsi. Lekcje, a raczej powiedziałabym ciekawe dyskusje 
nauczyciela z uczniami  prowadzone w oparciu o książkę 
firmy ABC Czepczyński wspaniale pokazują, że wzmocniły 
się relacje koleżeńskie, przyjacielskie pomiędzy uczniami 
obu placówek - mówi Iwona Spychała-Długosz 
Zastępca Burmistrza EMBA 

– Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. 
Żadne nie powinno czuć się gorsze tylko dlatego, że posiada 
jakąkolwiek niepełnosprawność. Wszyscy jesteśmy tacy 
sami. A największą moc, by tego uczyć, od najmłodszych 
lat, ma... edukacja. Gdy przeczytałam książkę „ABC Empa-
tii” wiedziałam, że powinna trafić do naszych przedszkoli  
i szkół. – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

MIKOŁÓW

ŁÓDŹ

ABC Empatii na Śląsku | Senator Marek Plura 
Ambasadorem projektu

Zobacz film.

– Jestem przekonany o wielkiej sile edukacji. Cieszę się, że 
zajęcia z „ABC Empatii” spotykają z tak dużym zaintere-
sowaniem przedszkolaków i ich rodziców. To pokazuje, jak 
szalenie ważne jest rozmawianie z najmłodszymi o świecie, 
w którym wszystkie dzieci zasługują na takie samo trakto-
wanie, bez względu na stan ich zdrowia. Chodzi o likwida-
cję barier i stereotypów związanych z osobami z różnymi 
niepełnosprawnościami - mówi Bartosz Bartoszewicz, 
wiceprezydent ds. jakości życia

GDYNIA
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