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Potencjał społeczności lokalnych

Bibliotekarki, bibliotekarze, 
nauczycielki, nauczyciele, 

przedstawiciele lokalnych NGOs
jako przewodnicy po wiedzy 

finansowej

Firma Budżet Finanse

finansowej



Przedsiębiorcze dzieci

Program edukacji ekonomicznej dla dzieci 

w wieku 4-7 lat

Projekt realizowany od 2014-2016 roku we współpracy z Narodowym Bankiem 
Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej



Przedsiębiorcze dzieci

Cele programu to
� Zapoznanie dzieci z podstawową  

wiedzą z zakresu ekonomii.

� Rozwijanie u dzieci kompetencji � Rozwijanie u dzieci kompetencji 

związanych  z przedsiębiorczością.

� Kształtowanie  u dzieci dyspozycji 

do bycia przedsiębiorczym.

� Przygotowanie osób pracujących 

z dziećmi do prowadzenia zajęć z  

edukacji ekonomicznej.



Przedsiębiorcze dzieci

� Przeszkolono 68 

nauczycielek wychowania 

przedszkolnego, 

bibliotekarek, animatorek bibliotekarek, animatorek 

prowadzenia zajęć.

� Ponad 1100 dzieci w 

wieku 4-7 lat, 

pochodzących głównie z 

gmin wiejskich.



Przedsiębiorcze dzieci

Dzieci dzięki udziałowi w 
zajęciach 
„Przedsiębiorcze dzieci” 
zyskują nie tylko wiedzę 
o procesach o procesach 
ekonomicznych (np. 
kupowanie, formy 
płacenia, oszczędzanie), 
ale przede wszystkim 
zaczynają świadomie i 
rozważnie uczestniczyć 
w tych procesach. 



Przedsiębiorcze dzieci

Gdzie można przechowywać pieniądze?

Ankieta początkowa:

Pod ziemią

Ankieta końcowa:Ankieta końcowa:

W skarbcu

Jak można oszczędzać pieniądze?

Ankieta początkowa:

Dać dla Pana i Pani i oni je schowają…   

Ankieta końcowa:

Można oszczędzać w banku na procent



Przedsiębiorcze dzieci

• Podczas realizacji zajęć dla dzieci nauczycielki, 

bibliotekarki i animatorki współpracowały z 

lokalnymi przedsiębiorcami, bankami, 

władzami gminy i mieszkańcami - w zakresie władzami gminy i mieszkańcami - w zakresie 

poznawania ich pracy oraz pozyskiwania 

wsparcia na przedsiębiorcze działania. Dzięki 

inicjatywie osób prowadzących zajęcia 

zawiązywały się lokalne partnerstwa między 

instytucjami i "banki" zasobów.



Przedsiębiorcze dzieci

• Niektóre przedsiębiorcze działania dzieci:

• wymiana piaskownicy, założenie ogrodu warzywnego, 

• odmalowanie ławeczek i płotków na placu zabaw,



Młodzi przedsiębiorczy

Edukacja ekonomiczna w praktyce

Projekt realizowany od 2009 roku we współpracy z Narodowym 
Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

(7 edycji)



Młodzi przedsiębiorczy

Młodzi Przedsiębiorczy to 

praktyczna i innowacyjna 
edukacja ekonomiczna oparta na 
możliwości wykorzystania 
zagadnień ekonomicznych i zagadnień ekonomicznych i 
finansowych w praktycznych 
działaniach.

Udział w projekcie mogą wziąć 
uczniowie i nauczyciele ze szkół 
gimnazjalnych z całej Polski. 
Uczestnictwo w nim jest 
bezpłatne.



W każdej edycji programu 
uczestniczy około 100 
nauczycieli, 70 szkół, 350 
zespołów uczniowskich, 
co daje około 1700 
uczniów.

Młodzi przedsiębiorczy

uczniów.

Do tej pory uczestniczyło 
w nim ponad 700 
nauczycieli i 11 tys. 
uczniów z całej Polski.



Młodzi przedsiębiorczy

Ideą projektu jest wcześniejsze przygotowanie uczniów do 
aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym



Młodzi przedsiębiorczy

Projekt umożliwia nauczycielowi wiedzy o społeczeństwie realizację 
podstawy programowej kształcenia ogólnego w następującym zakresie: 

- gospodarka rynkowa                                                       
- gospodarstwo domowe                                                      
- zarządzanie zasobami (w tym 
finansowymi), opracowywanie 
budżetówbudżetów

- racjonalne decyzje ekonomiczne w 
życiu codziennym

- rozwiązywanie wybranych 
problemów ekonomicznych 
ważnych dla młodych i całej 
społeczności lokalnej

- pieniądz i banki- funkcjonowanie małego 
przedsiębiorstwa w warunkach 
gospodarki rynkowej,

- ekonomia społeczna.



Młodzi przedsiębiorczy

Młodzi Przedsiębiorczy to: 

• Platforma edukacyjna dla zespołów 
uczniowskich. 

• Lekcje on-line i webinaria z 
ekspertami.

• Internetowy Festiwal 
Przedsiębiorczości.

• Internetowy Festiwal 
Przedsiębiorczości.

• Materiały pomocnicze dla uczniów 
(lekcje multimedialne).

• Fanpage i strona internetowa 
programu

• Ogólnopolska Prezentacja Projektów 
Uczniowskich  w Warszawie. 

• Warsztaty rozwojowe w Warszawie.



Młodzi przedsiębiorczy

Dla społeczności lokalnej: 

• Nauczyciele wykorzystują zdobytą 
w programie wiedzę i materiały 
edukacyjne poza programem, w 
swojej pracy w szkole, z uczniami 
w ramach zajęć szkolnych lub 
kółek zainteresowań.

• W ramach programu młodzież 
przygotowuje plan i budżet 
przedsięwzięcia skierowanego do 
społeczności lokalnej.

kółek zainteresowań.

• Uczestnicy programu swoją 
wiedzą finansową dzielą się z 
innymi np. przygotowując zajęcia 
dotyczące różnych zagadnień 
finansowych dla swoich szkolnych 
kolegów lub np. dla dzieci z 
najbliższego przedszkola.



Projekt został zrealizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach 
programu edukacji ekonomicznej (4 edycje)



O FINANSACH W BIBLIOTECE

Projekt służy zwiększeniu u osób dorosłych 50 +, mieszkających na 
terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności niezbędnych do 

poruszania się w świecie finansów.



O FINANSACH W BIBLIOTECE

370 bibliotek, ponad 770 
zaangażowanych bibliotekarzyzaangażowanych bibliotekarzy

8500 uczestników (50+) 
pochodzących ze wsi małych 
miast, przeszkolonych na 15-
godzinnym kursie edukacji
finansowej, 



O FINANSACH W BIBLIOTECE

Projekt o zasięgu 
ogólnopolskim, rocznie 
ok. 200 bibliotekarzy i 
ponad 2000 
mieszkańców wsi i 
małych miast małych miast 
uczestniczy w kursach

���� Koordynatorzy 
regionalni (z 
wojewódzkich 
bibliotek publicznych) 
wspierają bibliotekarzy 
z bibliotek gminnych w 
realizacji projektu



O FINANSACH W BIBLIOTECE

���� 10 trenerów-
konsultantów szkoli 
bibliotekarzy i oferuje 
konsultacje dla 
bibliotekarzy 
prowadzących spotkania 
kursu przez cały czas kursu przez cały czas 
realizacji spotkań 
edukacyjnych dla 
mieszkańców

� FRSI zapewnia dostęp 
do materiałów online
oraz możliwość wymiany 
informacji poprzez 
portal labib.pl, stronę 
domową projektu oraz 
webinaria.



Edukacja finansowa

Program realizowany od 2008 roku we współpracy z Narodowym Bankiem 
Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej (8 edycji)



Edukacja finansowa

• 443 
przeszkolonych 
trenerów edukacji 
finansowej

• 7315 uczestników 
(16+) szkoleń z 
zakresu edukacji 
finansowej w tym 
budżetu 
domowego i 
przedsiębiorczości



ABC przedsiębiorczości III

• 40 trenerów, przedstawicieli 

lokalnych ngo działających 

na wsiach lub w małych 

miastach;miastach;

• 900 uczestników szkoleń 

realizowanych na wsiach i w 

małych miastach;



ABC przedsiębiorczości III 

Celem projektu jest 
wzrost umiejętności z 
zakresu otwierania i 
prowadzenia 
indywidualnej indywidualnej 
działalności 
gospodarczej 
uczestników 60 szkoleń 
w terenie realizowanych 
przez trenerów edukacji
finansowej



ABC przedsiębiorczości 

Projekt kierujemy do wszystkich mieszkańców obszarów 

wiejskich (16+), zainteresowanych rozpoczęciem 

indywidualnej działalności gospodarczej.



Edukacja finansowa

Trenerami edukacji finansowej 
są lokalni liderzy i liderki, 

dla których istotny 
jest rozwój 
społeczno ści lokalnej 
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Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

Monika Słotwińska-Łychota

Fundacja Wspomagania Wsi


