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Інформація про проект
1. Коротка назва проекту
Молодіжний фінансовий клуб «Психологія коштів»
2. Опис проекту
Проект передбачає проведення у груповому форматі повчальних семінарів з основ
фінансової грамотності та принципів формування первинного сімейного капіталу для
студентів харківських вищів та іншої активної молоді з метою створення сприятливих
умов для соціального становлення, самореалізації та розвитку молодіжної аудиторії,
підвищення її соціальної активності та надбання конкурентних переваг на ринку праці.
3. Категорія проекту
Громадське суспільство
4. Локалізація проекту
Загальноміський
5. Місце реалізації проекту
Заклади вищої освіти м. Харкова та області, а також Харківський міський центр
зайнятості.
6. Проблема, на вирішення якої спрямований проект, обгрунтування необхідності
реалізації проекту
Внаслідок сформованих ментальних особливостей у суспільстві молодіжна аудиторія
частіше за все не має обізнаності у фінансових інструментах, не вміє розпоряджатися
наявними ресурсами та не готова до соціально-економічної самореалізації. Результатом
ситуації, що склалася, є низька життєва активність великої частки української молоді,
страх початку інвестиційних проектів, жах перед банківською системою та
фінансовими реформами. Невміння самореалізуватися по завершенні навчання
призводить до того, що кваліфікована молодь вимушена працювати не за фахом,
займатися некваліфікованою працею та шукати достойну роботу за межами країни.
Подолання ситуації, що склалася, можливе через навчання активної частини молоді
основам фінансової грамотності, формування довіри людей до фінансових установ,
прищеплення віри у власні сили у формуванні початкового капіталу, довіри та вміння

користуватися інвестиційними механізмами. Трансформація свідомості молоді у
фінансових питаннях є шляхом до підвищення її соціальної активності, створення
сприятливих умов для самореалізації та розвитку в умовах конкурентного ринку праці.
7. Мета проекту
Підвищення соціально-економічної активності та конкурентоспроможності молоді м.
Харкова шляхом навчання її основам фінансової грамотності та формування знань
щодо можливостей використання власних життєвих ресурсів.
8. Для кого цей проект (групи мешканців, які зможуть користуватись результатами
реалізації проекту)
До навчання планується залучити до 350 осіб з числа студентів вищих навчальних
закладів м. Харкова та іншої молоді віком до 25 років, які мають активну життєву
позицію, але не володіють достатніми знаннями для початку свого фінансового
розвитку та соціально-економічного становлення.
9. Загальна вартість проекту, грн.
110200
10. Співфінансування, грн.
57000
11. Кошти на утримання та експлуатацію проекту в наступних роках (за складовими,
щорічно)
При успішній реалізації проекту подальший процес поширення фінансової грамотності
мусить розвиватися завдяки самореалізації студентів, які, завдяки отриманим у ході
проекту знанням, ініціюють створення клубів фінансової грамотності у межах
навчальних закладів та інших структур, будуть розвивати власні лідерські здібності та
просувати фінансову культуру.
12. Очікуваний термін реалізації проекту
01.2019 - 11.2019
13. Приклади схожих рішень
Питання підвищення фінансової обізнаності українців все більше привертають до себе
увагу з боку держави та громадських організацій.
Національний банк України в 2012 році започаткував комплексний проект з
підвищення рівня фінансової грамотності населення України. На сьогодні діяльність
Національного банку України у цьому напрямку полягає у підтримці та розвитку
ініціатив з фінансової грамотності, які охоплюють всі цільові групи суспільства – від
школярів до пенсіонерів.

Інформація про автора проекту
Тип автора

Фізична особа

ПІБ автора

Романчук Тетяна Володимирівна

Рід зайнятості
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