Teraz BAKCYL także w Małopolsce
BAKCYL to projekt, w którym pracownicy banków prowadzą w formule wolontariatu lekcje
z zakresu zarządzania finansami dla uczniów gimnazjów. Od października lekcje BAKCYLA
wystartowały także w województwie małopolskim. Wolontariusze dedykowani dla tego
województwa odbyli szkolenie przygotowawcze już w maju i po przerwie mogą sprawdzić
swoje umiejętności oraz realizować pasję dzielenia się wiedzą. Tym samym BAKCYL
rozprzestrzenił się już w czterech województwach: mazowieckim, łódzkim, śląskim i
małopolskim, a wkrótce zagości w kolejnych.
W ramach projektu, od 2013 r. odbyło się już 606 lekcji w 91 szkołach dla 15.400
uczestników. Zgodnie z przyjętymi założeniami do końca 2017 r. liczba uczestników
powinna się zwiększyć do co najmniej 50.000. Z uwagi na charakter projektu oraz ogromną
potrzebę edukacji młodzieży można mówić, że BAKCYL to przedsięwzięcie nieograniczone
terminowo.
Uczniowie gimnazjów mogą w ramach zajęć szkolnych uczestniczyć w czterech lekcjach:
„Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”, „Finanse na cale życie”.
Cykl czterech lekcji stanowi kompendium wiedzy na temat finansów dla młodego człowieka
rozpoczynającego start w dorosłość.
BAKCYL to także platforma współpracy dla całego sektora bankowego na rzecz edukacji
finansowej młodzieży. Pomysłodawcą i organizatorem projektu BAKCYL jest Warszawski
Instytut Bankowości, partnerem Związek Banków Polskich. Honorowy patronat objął
Narodowy Bank Polski a także Minister Edukacji Narodowej oraz kuratorzy oświaty w
województwach, w których w tym roku są realizowane lekcje.
W projekcie aktualnie uczestniczą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BGŻ BNP Paribas,
Bank Millennium, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Deutsche Bank Polska, Fundacja
Kronenberga przy Citi Handlowy, ING Bank Śląski, Raiffeisen Polbank, Societe Generale
oraz Bank Spółdzielczy w Płońsku, ESBANK Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Spółdzielczy
w Łomiankach, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Warszawski Bank Spółdzielczy. Do
projektu przystępują kolejne instytucje, ostatnio: Toyota Bank, Bank Spółdzielczy w
Sztumie, a w roli Mecenasów Edukacji Finansowej Biuro Informacji Kredytowej i Krajowa
Izba Rozliczeniowa.
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