
Zainicjowane przez W partnerstwie z 

Slajdy

25 – 31 Marca 2018
Learn.Save.Earn. 
(‘Zdobywaj wiedzę.Oszczędzaj.Zarabiaj.’) 

#GlobalMoneyWeek2019

W partnerstwie z 



Na Temat Global Money Week (GMW)......................................................................................................................................................................................................................3

Zaplanuj Swój Global Money Week...............................................................................................................................................................................................................................4

Partnerzy GMW ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................5

Hasło GMW ‘Learn.Save.Earn.’ ........................................................................................................................................................................................................................................6

Jak Współpracować z Mediami.........................................................................................................................................................................................................................................7

Media Społecznościowe..........................................................................................................................................................................................................................................................8

Wskazówki Dotyczące Brandingu i Stylu GMW ...................................................................................................................................................................................................9

Materiały Pomocnicze............................................................................................................................................................................................................................................................10

Pomysły Na Aktywności Podczas GMW..................................................................................................................................................................................................................11

GMW Challenge..........................................................................................................................................................................................................................................................................12

Inne Inicjatywy CYFI.................................................................................................................................................................................................................................................................13

Kontakt ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................14

Spis treści



GMW, inicjatywa CYFI, coroczna kampania społeczna o światowym zasięgu, której celem jest zainspirowanie dzieci i
młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym
życiu, przygotowanie młodego pokolenia do podejmowania świadomych decyzji finansowych, a tym samym walka z
wykluczeniem finansowym i biedą.

W co wierzymy?
Wierzymy, że rozwijanie postaw ekonomicznych u dzieci i młodzieży, a także przekazywanie im wraz z wiedzą
niezbędnych umiejętności pozwalających na świadome podejmowanie decyzji finansowych, które mają swój początek
w zarządzaniu „kieszonkowym”, warunkuje pomyślny start w dorosłość i osiągnięcie samodzielności finansowej. Dzieci i
młodzież dzieląc się wiedzą i umiejętnościami rozważnego zarządzania pieniędzmi wpływają na podnoszenie poziomu
wiedzy finansowej w swoich rodzinach, lokalnych społecznościach, a tym samym przyczyniają się do wzrostu poziomu
świadomości finansowej w społeczeństwie. GMW to czas, kiedy zagadnienia finansowe nabierają szczególnej wagi na
całym świecie.

| Dowiedz się więcej w sekcji ‘About’ na www.globalmoneyweek.org

Na Temat Global Money Week (GMW)  



Jak działa kampania Global Money Week?
W skrócie, podczas tygodnia GMW, jego uczestnicy na całym świecie organizują swoje własne 
wydarzenia i aktywności oraz dzielą się aktualnościami na ich temat, a także zdjęciami, z zespołem 
organizacyjnym GMW w naszej organizacji (CYFI). Wiadomości na temat wszystkich 
organizowanych wydarzeń łączą się ze sobą poprzez media społecznościowe oraz stronę
internetową GMW. Przegląd wydarzeń zostanie zaprezentowany podczas uroczystej gali Global 
Inclusion Awards.

Jak zaplanować swoj Global Money Week?
Uczestnictwo nie wymaga żadnej opłaty! Dowiedz się więcej na temat, jak łatwo zaplanować
swoją własną kampanię, odwiedzając: www.globalmoneyweek.org/about/plan-your-gmw.html

| Dowiedz się więcej w sekcji ‘About’ na www.globalmoneyweek.org

Zaplanuj Swój Global Money Week

http://www.globalmoneyweek.org/about/plan-your-gmw.html


Królowa Niderlandów Máxima
W 2018 r., po raz drugi z rzędu, Máxima, królowa Niderlandów wzięła udział 
w uroczystej inauguracji Global Money Week zorganizowanej przez CYFI
we współpracy z platformą Wijzer in geldzaken oraz innymi partnerami.

Królowa Máxima jest wiodącym głosem na świecie nawołującym do zapewnienia 
powszechnego dostępu do bezpiecznych, o przejrzystej konstrukcji usług finansowych,
szczególnie osobom ubogim, w celu wzmocnienia rozwoju społecznego. Pełni ona
funkcję Honorowej Przewodniczącej platformy Wijzer in geldzaken oraz jest Specjalnym 
Rzecznikiem Sekretarza Generalnego ONZ ds. rozwoju.

Partnerzy GMW 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz 
Międzynarodowa Grupa Ds. Edukacji Finansowej (INFE)
Organizacje OECD oraz działająca w jej ramach INFE silnie wspierają inicjatywy CYFI  
motywując zarówno kraje członkowskie OECD, jak i partnerskie, do udziału w kampanii 
GMW.

Komisja Unii Afrykańskiej (AUC)
Kampania GMW jest organizowana we współpracy z AUC. Organizacja AUC jest ważnym 
partnerem GMW, propagującym kampanię GMW oraz zachęcającym swoje państwa
członkowskie do angażowania się w nią.

| Dowiedz się więcej w sekcji ‘About’ na www.globalmoneyweek.org



‘Learn.Save.Earn.’ - oficjalne przesłanie Global Money Week (GMW) - towarzyszyć będzie 
różnorodnym wydarzeniom i aktywnościom, organizowanym podczas Światowego Tygodnia 
Pieniądza, których celem jest  pomóc dzieciom i młodzieży:

● Zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do rozważnego zarządzania pieniędzmi;
● Mądrze oszczędzać; 
● Usamodzielnić się finansowo; 
● Wpływać, poprzez dzielenie się z innymi zdobytą wiedzą i umiejętnościami, na podnoszenie 
poziomu świadomości finansowej w kręgu rodziny i w swojej społeczności.

Hasło GMW ‘Learn.Save.Earn.’ (‘Zdobywaj wiedzę.Oszczędzaj.Zarabiaj.’) 

| Dowiedz się więcej w sekcji ‘About’ na www.globalmoneyweek.org



Poprzez obecność w mediach masz możliwość informowania i promowania swoich działań w ramach 
GMW w Twojej społeczności, a także poszerzenia zasięgu swojego przesłania.

• Zaplanuj w jaki sposób chcesz opowiedzieć o wydarzeniu
• Efektywnie przedstaw swoje wydarzenie
• Stwórz materiały informacyjne dla mediów
• Utwórz listę z kontaktami do mediów
• Przygotuj zestaw medialny dla dziennikarzy

Jak Współpracować z Mediami

| Dowiedz się więcej w sekcji ‘Media’ na www.globalmoneyweek.org



Poprzez media społecznościowe możesz dotrzeć do dużej liczby odbiorców, poproś
współpracowników, partnerów i wolontariuszy aby promowali wydarzenie GMW na swoich
prywatnych profilach.

Media Społecznościowe

| Dowiedz się więcej w sekcji ‘Media’ na www.globalmoneyweek.org

Oficjalny hashtag GMW to #GlobalMoneyWeek2019

Facebook Twitter Instagram YouTube

Stwórz wydarzenie GMW 
i wyślij zaproszenia do 
swojej sieci znajomych, 
dziel się informacjami
i aktualnościami. Wyszukaj
inne wydarzenia GMW 
w swojej okolicy oraz 
użytkowników z podobnymi
zainteresowaniami. 

Użyj tweetow do 
upowszechniania
pozytywnych haseł, 
zachęcania do działania, 
albo do podkreślania
kluczowych informacji na
temat swoich wydarzeń
GMW. Użyj oficjalnego
hashtagu GMW
#GlobalMoneyWeek2019

Zrób zdjęcia podczas
swoich wydarzeń
i aktywności GMW, oraz 
podziel się nimi na swoim
koncie na Instagramie. Użyj
oficjalnego hashtagu GMW 
#GlobalMoneyWeek2019

Udostępnij video na swoim
kanale YouTube aby 
promować, informować,
edukować innych na temat
swoich wydarzeń GMW –
uwzględnij link do video na
Facebooku i Twitterze oraz 
załącz je na swojej stronie
internetowej. 



Zobacz ‘GMW Branding & Style Guidelines 2019’ 

W tym przewodniku znajdziesz wszystkie elementy wizualizacji składające się na markę GMW m.in. 
logotypy, kolorystykę, kroje oraz gotowe szablony. Przewodnik obejmuje wszystkie materiały
stworzone na potrzeby kampanii, w tym przykłady materiałów promocyjnych GMW. 

Wskazówka! Spójrz na projekty graficzne GMW i poszukaj inspiracji do stworzenia własnych
materiałów marketingowych. 

Wskazówki Dotyczące Brandingu i Stylu GMW 

| Dowiedz się więcej w sekcji ‘Resources’ na www.globalmoneyweek.org



Materiały Pomocnicze

| Wszystkie materiały pomocnicze są dostępne online w sekcji ‘Resources’ na
www.globalmoneyweek.org

Sprawdź materiały pomocnicze, które pomogą zaplanować wydarzenia podczas GMW oraz 
wypromować całą kampanię. Materiały pomocnicze obejmują: • GMW Toolkit • GMW Print Pack 
• GMW Branding & Style Guidelines • GMW Logos & Designs • GMW Brochure • GMW Teaching 
Materials • GMW Reports • GMW Slides • GMW Pre-Form 2019* • GMW Post-Form 2019*



Pomysły na 
Aktywności

Podczas GMW 
organizowane są 
wydarzenia
i aktywności
w różnych 
formach

Oto kilka
przykładów, 
które mogą Cię
zainspirować!

| Dowiedz się więcej w sekcji ‘Activities’ na www.globalmoneyweek.org



Czym jest wyzwanie ‘GMW Countdown Challenge’?
W tym roku, Global Money Week będzie poprzedzony 24-dniowym wyzwaniem GMW Countdown 
Challenge! Przygotuj się i weź udział w globalnym wyzwaniu od piątku 1 marca do niedzieli 24 marca 2019
r.! W ten sposób Wszyscy Razem będziemy gotowi rozpocząć GMW w poniedziałek 25 marca 2019! 

Jak dziala wyzwanie ‘GMW Countdown Challenge’?
GMW Countdown Challenge polega na zbudowaniu kalendarza GMW, który uczestnicy mogą pobrać ze 
strony internetowej GMW (kalendarz dostępny od piątku 1 lutego 2019 r.). Kalendarz GMW będzie składał
się z 24 okienek – każdego dnia uczestnicy otworzą odpowiednie okienko, w którym znajdą pytanie
związane z finansami. W ten sposób każdy będzie miał okazję nauczyć się czegoś nowego o finansach 
w ciekawy i interaktywny sposób. Każdego dnia uczestnicy będą poproszeni o przygotowanie krótkiego
klipu video (maksymalnie 2 minuty) oraz/albo plakatu (rozmiar A4 do A1) z odpowiedzią na otrzymane
pytanie, oraz o opublikowanie swojej pracy w mediach społecznościowych.

| Read more: https://www.globalmoneyweek.org/index.php/gmw-challenge-2019

NOWOŚĆ! 
Wyzwanie 
‘GMW Countdown 
Challenge 2019’

https://www.globalmoneyweek.org/index.php/gmw-challenge-2019


Ye! for Young Entrepreneurs
www.yecommunity.com 

Ye! To międzynarodowa społeczność młodych przedsiębiorców w wieku 16-30 
lat. Platforma internetowa Ye! łączy młodych przedsiębiorców na całym
świecie w jedną społeczność online, wyposaża ich w wiedzę potrzebną do 
prowadzenia biznesu, oferuje program szkoleniowy oraz pomaga zdobyć
dofinansowanie umożliwiające rozwój przedsięwzięcia. 

Inne Inicjatywy CYFI
Global Inlcusion Awards
www.childfinanceinternational.org/initiatives/awards.html

The Global Inclusion Awards - Nagrody przyznawane za najefektywniejszą 
działalność na gruncie lokalnym, krajowym, międzynarodowym, na rzecz 
podnoszenia świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży.



Uczestnictwo w GMW jest bezpłatne! Po prostu skontaktuj się z naszym zespołem GMW w Child & 
Youth Finance International (CYFI). Zapewnimy Ci wsparcie oraz zasoby lub poinformujemy 
o wydarzeniach GMW zaplanowanych w Twoim kraju!

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

Child & Youth Finance International (CYFI)
PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, the Netherlands
W: www.childfinanceinternational.org
E: globalmoneyweek@childfinance.org
T: + 31 (0)20 5203900

Śledź GMW online!

W: www.globalmoneyweek.org
Facebook | Twitter | Instagram
@GlobalMoneyWeek

Oficjalny hashtag GMW to 
#GlobalMoneyWeek2019

http://www.childfinanceinternational.org/
mailto:globalmoneyweek@childfinance.org
http://www.globalmoneyweek.org/

