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În anul şcolar 2011 – 2012 peste 5.300 de liceeni au beneficiat de programul de educaţie
financiară MoneySense oferit de RBS România. Obiectivul programului este acela de a-i
responsabiliza pe elevi în ceea ce priveşte gestionarea propriilor resurse financiare prin
dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor financiare. Fundaţia CREDE şi AIESEC România,
partenerii programului, au facilitat accesul tinerilor la informaţii financiare atât prin ore în cadrul
programei şcolare, cât şi prin educaţie non-formală, concretizată în seminarii şi workshop-uri
interactive.
„Ne bucurăm că programul nostru de educaţie financiară stârneşte în continuare interes din
partea liceenilor. MoneySense le oferă tinerilor informaţii despre cum să-şi administreze
finanţele personale, să-şi planifice cheltuielile sau ce reprezintă un anumit produs sau serviciu
bancar. Ne dorim astfel să-i ajutăm să aleagă deciziile financiare corecte. Prin voluntarii noştri
prezenţi la clasă, alături de profesori am încercat să punem la dispoziţia liceelor expertiza
noastră în educaţie financiară”, a declarat Henk Paardekooper, Preşedinte RBS România.
Programul din licee a fost susţinut de 66 de profesori, dar şi de 21 de studenţi internaţionali din
12 ţări (Australia, Canada, Egipt, Georgia, Republica Moldova, Hong Kong, Camerun, Slovacia,
SUA, Brazilia, Azerbaijan, Taiwan). Aceştia au facilitat procesul de învăţare a cunoştinţelor şi
abilităţilor financiare de către liceeni, aducând o perspectivă internaţională în proiect. Katelin
Browher, un student voluntar din SUA, a declarat: „Acest proiect m-a făcut să realizez
oportunităţile extraordinare pe care voluntariatul le oferă, indiferent de locul din care provenim.
Am lucrat împreună cu întreaga echipă şi am explorat atât concepte, cât şi caracterul propriilor
persoane, folosind numeroase metode şi feluri de interacţiune. Consider că MoneySense este o
experienţă pe care ar trebui să o aibă fiecare dintre noi. Educaţia financiară este extraordinară!”
Peste 5.300 de elevi au beneficiat de cursurile şi workshop-urile dezvoltate de RBS România
împreună cu partenerii de proiect. Aflat la a treia ediţie, programul s-a adresat elevilor din 153
de licee din întreaga ţară. Şi angajaţii băncii s-au implicat în proiect, fiind realizate peste 50 de
ore de voluntariat.
135 de elevi au format echipe şi s-au înscris la concursul MoneySense, competiţie în cadrul
căreia au avut posibilitatea să pună în practică informaţiile dobândite pe parcursul sesiunilor de
training. Liceeni au trecut prin patru probe de concurs - prezentarea echipei, „Ambasadorii
MoneySense”, planul de implementare al activităţilor propuse la proba anterioară şi eseul cu
tema „Planuri de viitor”.
Câştigătorii concursului MoneySense sunt:
• echipa „Hakuna Matata” de la Colegiul Naţional Iosif Vulcan, Liceul Teoretic Aurel Lazăr şi
Colegiul Economic Partenie Cosma, Oradea, jud. Bihor, coordonator Andrei Secan, voluntar
AIESEC – premiul I,
• echipa „DEL´ART” de la Liceul Teoretic Ana Ipătescu, Gherla, jud. Cluj, profesor
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coordonator Maria Piticar - premiul II,
• echipa „Young Investors” a Liceului Teoretic Lucian Blaga, Bucureşti, profesor coordonator
Marieta Iordan – premiul III.
• echipa „Common Sens” de la Colegiul Naţional de Informatică Tudor Vianu, profesor
coordonator Cristina Mariana Vasile – menţiune.
Pentru publicul larg, MoneySense oferă acces la asistenţă şi educaţie financiară gratuită şi
imparţială în sucursalele RBS, cât şi online prin punerea la dispoziţie de informaţii pe site-ul w
ww.rbsmoneysense.ro
, ca de exemplu ghidul financiar MoneySense.
Foto: Henk Paardekooper, Presedinte RBS Romania. Sursa: RBS Romania
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