
 

Współpraca z mediami lokalnymi i samorządowymi w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji”

„Aktywny Samorząd”

Program to jeden z największych programów edukacji ekonomicznej w Europie. Powstał w 2016 r. „Bankowcy dla Edukacji” 

z  inicjatywy ZBP i jest realizowany przez WIB.

Partnerami Programu BdE jest ponad 400 samorządów terytorialnych, które podpisały porozumienia o współpracy ze Związkiem 

Banków Polskich i Warszawskim Instytutem Bankowości na rzecz podnoszenia wiedzy ekonomicznej dzieci, młodzieży, studentów 

i seniorów.
 

W ramach prowadzonych w różnych formach i skierowanych do różnych grup docelowych działań edukacyjnych ważny element 

stanowi szeroko zakrojona współpraca z mediami, w tym również lokalnymi i samorządowymi. Dzięki wypracowanym relacjom 

za ich pośrednictwem publikowane są artykuły, filmy i infografiki z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, 

cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego. 

Tylko w ostatnich 6 miesięcach w mediach samorządowych zostało opublikowanych blisko 200 artykułów i filmów 

edukacyjnych. Materiały edukacyjne publikowane są również w mediach regionalnych i ogólnopolskich.

Kontakt w sprawie współpracy:

Agnieszka Krawczyk

Koordynator ds. współpracy z mediami lokalnymi i samorządowymi 

Tel. 723 723 755 

e-mail: agnieszka.krawczyk@nzb.pl

Współpraca z mediami samorządowymi i lokalnymi w ramach Programu BdE to:

Udostępnianie wysokiej jakości bezpłatnych i pozbawionych treści reklamowych materiałów edukacyjnych

Dostęp do bazy materiałów opracowywanych przez ekspertów i dostosowanych do potrzeb mieszkańców, 

jak i specyfiki mediów samorządowych

Zaangażowanie samorządu w proces podnoszenia poziomu wiedzy ekonomicznej mieszkańców w zakresie zarządzania 

własnymi finansami, jak i bezpiecznego korzystania z internetu 

Podkreślenie roli i promocja mediów samorządowych i lokalnych,  stanowiących cenne i wiarygodne źródło informacji dla 

mieszkańców 

Jakie materiały edukacyjne udostępniamy 

mediom samorządowym?

artykuły

filmy

infografiki

Za pośrednictwem jakich kanałów komunikacyjnych samorządy najczęściej 

publikują udostępnione materiały edukacyjne?

lokalne gazetki informacyjne w wersji drukowanej i elektronicznej

samorządowe strony na Facebooku (lub w innych mediach społecznościowych)

strony internetowe urzędów miejskich, gminnych, wojewódzkich oraz starostw 

powiatowych

strony internetowe centrów i domów kultury

strony internetowe bibliotek miejskich

Więcej informacji o Programie „Bankowcy dla Edukacji” na: www.bde.wib.org.pl
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