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Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL
Bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży, BAKCYL to projekt oparty na
strategicznym, długofalowym partnerstwie firm i instytucji sektora bankowego w Polsce,
zainicjowany przez Warszawski Instytut Bankowości, z okazji swojego 20-lecia. Celem
jest, aby wolontariusze – pracownicy banków – przekazali młodzieży gimnazjalnej
podstawowe zasady dobrego zarządzania swoimi finansami.
Pierwszy rok działania projektu miał charakter pilotażowy i był realizowany tylko w
gimnazjach na terenie województwa mazowieckiego, we współpracy z Narodowym
Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat honorowy nad
projektem objął Minister Edukacji Narodowej. Rolę patrona przyjął także Związek Banków
Polskich. Partnerem projektu została EFPA Polska.
Do projektu przystąpiło 11 banków i/lub
reprezentujących je fundacji bankowych.
Instytucje te zgłosiły kandydatury swoich
pracowników, spośród których, w drodze
kilkustopniowej kwalifikacji zostało
wyłonionych 40 wolontariuszy. Ostatnim
etapem kwalifikacji było dwudniowe
szkolenie przygotowujące do roli
wolontariusza w projekcie BAKCYL.

Wolontariusze BAKCYLA
Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank BGŻ SA
Bank Ochrony Środowiska SA
Raiffeisen Polbank SA
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
CITI Handlowy
Bank Pekao SA
BRE Bank SA
Bank Spółdzielczy w Płońsku
Bank Spółdzielczy w Pruszkowie
Warszawski Bank Spółdzielczy
Warszawski Instytut Bankowości

BAKCYL oferuje szkołom, które chcą
rozszerzyć ofertę edukacyjną dla swoich
uczniów, cztery lekcje (jedno- lub
dwugodzinne): „Twoje pieniądze”,
„Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”, „Finanse na całe życie”. Lekcje BAKCYLA
mogą być prowadzone pojedynczo lub jako cykl, są opracowane zgodnie z podstawą
programową nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie, w którym poruszane są m.in.
tematy finansowe.
W celu sprawdzenia wypracowanych rozwiązań w roku 2013 zrealizowano 25 lekcji w 11
publicznych gimnazjach w województwie mazowieckim, w następujących miejscowościach:
Warszawa (5 gimnazjów), Ciechanów (2 gimnazja), Michałowice, Pruszków, Płońsk, Mińsk
Mazowiecki (po 1 gimnazjum). Lekcje odbyły się w 23 klasach, dla 553 uczniów. W
ankietach podsumowujących 90% uczniów stwierdziło, że podobała im się lekcja BAKCYLA,
wolontariusze zostali wysoko ocenieni - średnia 5,26 (w skali 1-6).
W roku 2014 planowana jest kontynuacja projektu, a w niej pozyskanie kolejnej grupy
wolontariuszy i realizacja 180-240 lekcji. Zapraszamy do współpracy.
Urszula Szulc, Menedżer Projektu BAKCYL, uszulc@wib.org.pl
Więcej informacji: www.bakcyl.wib.org.pl fanpage www.facebook.com/projektbakcyl

Organizator

Projekt realizowany
z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej

Patronat

Patronat honorowy

