Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL
Twoje pieniądze, Pożyczaj z głową, Mądre inwestowanie, Finanse na całe życie, to tematy
lekcji w ramach projektu BAKCYL, które prowadzą bankowcy-wolontariusze w gimnazjach
na terenie województwa mazowieckiego oraz kilku szkołach z województwa lubelskiego
czy łódzkiego. Wolontariusze przekazują młodzieży podstawowe zasady dobrego
zarządzania swoimi finansami.
Po zeszłorocznym sukcesie pilotażowych lekcji projektu BAKCYL, w dniach 9 i 10 maja oraz
23-24 maja bieżącego roku zostały przeszkolone kolejne dwie grupy bankowców, którzy
zadeklarowali chęć udziału w projekcie BAKCYL w roli wolontariusza. Dziś wolontariusze
BAKCYLA to grono 79 doświadczonych ekspertów bankowości, przygotowanych do
prowadzenia lekcji w gimnazjach. W 2013 roku w projekcie uczestniczyli pracownicy 11
banków, w tym roku partnerskich banków jest już 17: Bank Gospodarstwa Krajowego i
Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Bank BGŻ, Bank Ochrony Środowiska,
Bank Pekao SA, Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska SA, Deutsche Bank Polska,
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, ING Bank Śląski, mBank SA, Raiffeisen Polbank,
SOCIETE GENERALE, Bank Spółdzielczy w Płońsku, Bank Spółdzielczy w Pruszkowie,
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie oraz
Warszawski Bank Spółdzielczy.
BAKCYL jest realizowany jako przedsięwzięcie całego sektora bankowego na rzecz edukacji
finansowej młodzieży. W trakcie lekcji w szkołach wolontariusze zobowiązani są do
powstrzymania się od jakiejkolwiek promocji konkretnych produktów bankowych, a swoją
misję dzielenia się wiedzą realizują, kierując się najwyższymi standardami
profesjonalizmu, rzetelności i społecznej odpowiedzialności.
Wyjątkowy charakter projektu, w którym uczestniczą banki i ich pracownicy, Narodowy
Bank Polski, Związek Banków Polskich jako patron oraz Warszawski Instytut Bankowości
jako organizator sprawił, że w kwietniu br. BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów
Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.
W bieżącej edycji BAKCYLA lekcje są prowadzone od marca. Do końca maja blisko 40
wolontariuszy prowadziło 104 lekcje w 19 szkołach, w 38 klasach.
Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej, patronat Honorowy nad projektem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Więcej informacji: www.bakcyl.wib.org.pl oraz na FB www.facebook.com/projektbakcyl
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