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Informacje ogólne
Cel
Celem programu jest kompleksowe przygotowanie
młodzieży do funkcjonowania we współczesnym
świecie w obszarze finansów. Program opiera się
na założeniu, że odpowiedzialne podejmowanie
decyzji finansowych wymaga dzisiaj nie tylko
wiedzy i umiejętności z zakresu finansów, ale
również wyrobienia określonej postawy wobec
otaczających nas dóbr materialnych. W świecie
w którym rzesze specjalistów pracują nad
kreowaniem nowych potrzeb, a kredyt stał się
naturalnym narzędziem do realizacji marzeń,
umiejętności rozpoznawania własnych, realnych
potrzeb, powściągliwość, umiejętność cierpliwego
oczekiwania na realizację marzeń stają się
kluczowymi kompetencjami, pozwalającymi
odpowiedzialnie planować własne finanse.
Celem programu jest zatem wyposażenie
uczestników i uczestniczek w niezbędną wiedzę
i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości
i finansów, jak również praca nad zmianą
postaw i pogłębieniem samoświadomości.
Po wdrożeniu edycji pilotażowej, trwającej pięć
dni zajęciowych, planowane jest rozpoczęcie
cyklicznego programu obozów dla młodzieży
licealnej – Business Camp – organizowanego
dwa razy w roku. W ramach Business Camp
odbywać się będą bloki o tematyce finansowej
oraz samorozwoju, a także zostanie wprowadzony
fakultatywny program anglojęzyczny.

Poniżej zostały przedstawione założenia
programu pilotażowego obejmującego dwa
bloki tematyczne (finanse i samorozwój) oraz
projekt z wybraną firmą. Pilotaż zakończy się
ewaluacją przeprowadzoną na podstawie ankiet
przedstawionych uczestnikom po zakończeniu
warsztatów oraz bieżącej kontroli jakości
procesu dydaktycznego prowadzonej
w trakcie trwania warsztatów.

Uczestnicy
W edycji pilotażowej udział weźmie 40
uczniów i uczennic szkół średnich z różnych szkół
z Krakowa i okolic, którzy zostaną podzieleni na 2
grupy zajęciowe po 20 osób.
Uczestnicy wybierani są przez szkoły. Każda ze
szkół zaproszona do programu wyłania 3 – 4
uczniów (wyróżniających się ambicją i chęcią
samorozwoju, nauki itp.). Uczniowie biorą
udział w prestiżowym projekcie, więc selekcja
w szkołach powinna opierać się na
rekomendacjach wychowawców bądź
na konkursie.
Grupa wiekowa: 1 i 2 klasa liceum/technikum

Termin
» 5 dni zajęciowych poniedziałek - piątek (4 dni na
UEK + 1 dzień łączony wizyty w firmach/warsztat
UEK)
» Rewizyta w szkołach zakwalifikowanych do programu pilotażowego
» Program pilotażowy - 11-15 lipca
Miejsce
» Warsztaty: kampus Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie
» Wizyta w firmach partnerskich w ramach warsztatów
Forma warsztatów i prowadzący
» Konwersatorium, case studies, dyskusja, burza
mózgów, wykłady praktyków, praca w grupach,
praca indywidualna itp.
» Prowadzący: pracownicy UEK + pracownicy
Fundacji Zaradni + praktycy z firm +
managerowie firm, które odwiedzamy

Wyżywienie w trakcie projektu
» 1 x Kolacja integracyjna – pierwszy wieczór
» 5 x Obiad – catering, na terenie kampusu
» Napoje ciepłe i zimne w trakcie warsztatów
Transport
» Transport do/z firmy – (1 duży autobus – UEK
lub firma transportowa)
» W mieście – uczniowie finansują sami
Studenci do pomocy
» 8 studentów UEK w ramach praktyk studenckich
» Obowiązki: pomoc organizacyjna, opieka nad
młodzieżą, wszelka pomoc dla młodzieży
» Każdy student ma pod opieką grupkę 5 osób
» Studenci biorą udział w integracji + warsztatach
+ wizycie w firmach
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Blok:
Inwestycje w przyszłość
Poruszana tematyka: SAMOROZWÓJ
Zarządzanie czasem i zarządzanie swoim
rozwojem
»U
 stalanie celów osobistych i zawodowych,
»P
 lanowanie i realizacja planów.
»1
 ,5 - 2 godz.
Warsztat coachingowi
»C
 o chciałbym robić w przyszłości?
» J akie mam pasje i jak je rozwijać?
» J akie są moje mocne i słabe strony i jak nad nimi
pracować?
» J ak do tego dostosować mój rozwój?
»1
 ,5 - 2 godz.
Studia i szkolenia rozwojowe
»O
 ferta studiów i szkoleń komercyjnych,
»S
 posoby finansowania edukacji (stypendia,
środki unijne itp.)
» J ak wybrać kierunek studiów i uczelnię?
» J aki wybrać zawód?
»4
 5 min

Nauka języków
» Konieczność nauki języków w dzisiejszym
świecie,
» Co daje znajomość języka - w biznesie i życiu
prywatnym?
» Który język wybrać (Ile ludzi mówi w danym
języku, jakie języki są najbardziej pożądane w
ofertach pracy)
» 1,5 godz.
Sport w naszym życiu
» Korzyści z uprawiania sportów: zdrowotne,
mentalne,
» Sport uczy dyscypliny, myślenia strategicznego,
ciężkiej pracy, przełamywania barier itp.
» Dlaczego biznes angażuje się w sport (CSR)?
» 1,5 godz.

Blok: Projekt z firmą
– 1,5 dnia zajęciowego
Poruszana tematyka: DZIAŁALNOŚC FIRM
Wizyta w firmie
Przedpołudnie w firmie: 1,5 godz. zwiedzania
firmy z osobą omawiającą jej strukturę, funkcje
zarządzania przedsiębiorstwem oraz produkty
+ 1,5 godz. seminarium z managerem (omówienie
w jaki sposób funkcjonuje firma, jak tworzy się
produkty, pogłębienie tematyki zarządzania
zasobami ludzkimi, logistyki, marketingu,
zarządzania strategicznego itp.)
Po wizycie w firmie powrót na UEK – warsztat
wprowadzający do case study od strony
teoretycznej – uzupełnienie teoretyczne
treści poruszanych w firmie w celu lepszego
przygotowania uczniów do pracy nad case study
- 1,5 godz.
Praca w grupach nad case study pod nadzorem
prowadzącego (8 grup 5-cio osobowych). Grupom
pomagają studenci, którzy mają już doświadczenie
w tego typu projektach.

(Case study obejmuje zagadnienia przekrojowe
dot. działalności firmy – uczniowie będą mieli
na celu np. wprowadzenie owego produktu na
rynek. Będą musieli wymyślić produkt, jego grupę
docelową, a także wszystkie aspekty, które będą
się wiązały z jego wytworzeniem, dystrybucją
i reklamą – opierając się na takich zagadnieniach
jak: zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi,
zaopatrzenie, produkcja, magazynowanie,
dystrybucja, marketing itp. ). Ponieważ mamy
8 grup, każda z grup będzie miała przygotować
jakiś wycinek całości case study (np. ze
względu na dział, za który będą odpowiedzialni),
jednocześnie współpracując z pozostałymi
grupami – tak, jak wygląda to w firmie. 3 godz.
na zajęciach + w czasie wolnym
Prezentacja i omówienie projektów
Warsztat zostanie zakończony prezentacją
i omówieniem przygotowanych przez uczniów
rozwiązań problemu. W tej części będzie brał
udział także przedstawiciel firmy, który będzie
oceniał wartość merytoryczną projektów.
3 godz.
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Blok: Konsupcjonizm, budżet
domowy, odpowiedzialne zakupy
Poruszana tematyka: EDUKACJA EKONOMICZNA
Praca i wynagordzenie
» z naczenie pracy, możliwości, jakie daje, wkład w
społeczeństwo, dlaczego musimy pracować?
»P
 ieniądz – znaczenie i wartość pieniądza
»W
 olontariat – co można zyskać skoro nie
pieniądze? [doświadczenie, kontakty, czynienie
dobra]
»w
 jaki sposób mogę zarobić pieniądze?
» 3 godz.
Budżet domowy
» racjonalizowanie miesięcznych i rocznych
wydatków, dlaczego warto planować wydatki?
» potrzeby vs zachcianki, jak racjonalnie planować
wydatki?
» wychodzenie z finansowych sytuacji
kryzysowych, życie na kredyt – plusy i minusy,
ryzyko związane z korzystaniem z kredytów i
pożyczek)
» 3 godz.

Oszczędzanie i inwestowanie
» dlaczego warto oszczędzać, w jaki sposób
gospodarować swoimi oszczędnościami?
» jak racjonalnie zarządzać własnym
kieszonkowym?
» w co mogę zainwestować?
»4
 5 min.
Racjonalne zakupy
» wpływ reklamy na zachowania konsumenckie,
porównywanie ofert – na co zwracać uwagę?
» negocjowanie, moda i media społecznościowe –
jak firmy kreują nasze potrzeby
» presja kolegów a wydatki, asertywność i własne
zdanie oraz przekonania)» 1,5 godz.
» 3 godz.

Przygotowanie:
Dariusz Olejnik
Marcin Sitkowski
Monika Sady

