




Stan aktualny 



Jaki pomysł ma Brzeg 











Fundacja 
Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości 

Warszawski 
Instytut 

Bankowości 

Związek  Banków 
Polskich 

Narodowy Bank 
Polski 



 jest pożądaną cechą  i  jedną z kluczowych kompetencji, które muszą 
być kształtowane od najmłodszych lat.  
Rolą edukacji jest  zachęcanie/nauczenia młodych ludzi bycia 
konkurencyjnym na rynku pracy poprzez ukształtowanie takich cech, 
jak : 
• twórczość,   
• otwartość na zmiany,  
• pewność siebie,  
• odpowiedzialność,  
• uczciwość.  
Odwaga, kreatywność, przedsiębiorczość sprawiają, że wkraczamy do 
dziedzin gospodarki i na rynki światowe bez żadnych kompleksów. 



• Wprowadzenie do zasad rządzących rynkiem finansowym 
• Uświadomienie korzyści płynących z regularnego oszczędzania 
• Zwrócenie uwagi na świadome korzystanie z produktów finansowych 
• Uświadomienie, że produkty oferowane na tym rynku to element handlu 

podobnie jak artykuły spożywcze RTV czy np. meble. 
• Nauka świadomego korzystania z ofert instytucji finansowych 
• Wprowadzenie podstawowych pojęć i nabycie umiejętności ich 

interpretowania 
• Prezentacja podmiotów rynku finansowego 
• Prezentacja instytucji nadzoru i ochrony konsumenta 
• Prezentacja pojęć budżetu: Państwa Gminy domowego 

 





• Zasoby kadrowe i lokalowe partnerów 
• Warszawski Instytut Bankowości zajęcia w 

gimnazjach 
• Gry symulacyjne 
• Konkursy i Quizy  
• Spotkania z przedsiębiorcami i bankowcami 
• Wizyty w instytucjach finansowych 
• Programy oszczędzania 
• Spotkania rodziców z przedstawicielami instytucji 

finansowych 







Obserwowany od kilkunastu lat polski boom 
edukacyjny niestety nie odpowiada na 
potrzeby rynku pracy i gospodarki. Tylko w 
ostatnim roku niedopasowanie struktury 
wykształcenia absolwentów do potrzeb rynku 
przyniosło bezpośrednią stratę gospodarce w 
wysokości 12 mld zł, szacują eksperci z 
Fundacji im. Lesława Pagi.  



Zaprzeczenie „mitowi”, że szkoły 
zawodowe nie dają perspektywy 
znalezienia dobrze płatnej pracy.  

Oswojenie się ze swoimi 
predyspozycjami zarówno 
manualnymi jak i psychologicznymi 
 
Rozpoznanie lokalnego rynku pracy 



Przedstawienie kompetencji i 
zakresu spraw załatwianych przez 
różne szczeble samorządów 

Nabycie umiejętności 
rozróżniania 
administracji rządowej 
od samorządowej 



Wprowadzenie nawyków 
regularnego oszczędzania 
 
 
Uzmysłowienie, że 
oszczędności to najlepsze 
źródło finansowania 
własnych potrzeb i 
własnej przyszłości 

Przedstawienie zalet 
oszczędzania 



Mówienie od najmłodszych lat o 
źródłach dochodów 
 
Przedstawianie pracy jako 
podstawowego źródła dochodu 



Z danych BIK wynika też, że większość 
klientów firm pożyczkowych to ludzie młodzi - 
53 proc. jest w wieku 18-31 lat. 

Klienci firm pożyczkowych internetowych 
 
71 % klientów to osoby między 18 a 35 
rokiem życia. Młodzi, wykształceni ludzie, 
chcąc spełniać swoje marzenia, realizować 
swoje potrzeby szukają szybkiego dostępu 
do dodatkowych środków 
 
Pozyczkaportal.pl  
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