ПРОЕКТ USAID «ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»
ПРОГРАМА
«Фінансова обізнаність для впевненого
майбутнього»
Дата проведення:
Місце проведення (область, район, місто/селище/село, адреса):
Тренер/тренери:
Тривалість: 2 дні
Програма тренінгу
День 1.
Час
10.00 – 11.00

Тема
Знайомство. Інформація про програму. Очікування учасників

11.00 ‐ 11.30

17.00 ‐ 17.30

Фінансова абетка: огляд основних банківських та небанківських фінансових
послуг. Депозити, кредити, платіжні картки та рахунки, інвестиції, страхування,
сучасні фінансові послуги
Каво‐перерва
Перші кроки до управління власними грошима.
Що таке бюджет і навіщо він потрібен? Управління щомісячними доходами та
витратами.
Обід
Платіжні картки (дебетові та кредитні картки, збори та відсоткові ставки,
користування картковим кредитом, правила безпеки під час користування
банківськими картками)
Кредити ‐ переваги та ризики (види кредитів за цільовим призначенням,
банківські кредити, кредит в небанківській установі, розстрочка, платіжний
календар). Ознаки ризикових кредитних операцій. Як розрахувати вартість
позики?
Види та умови депозитів (види та основні критерії депозитів, законодавство
щодо депозитів, що робити, якщо банк збанкрутував, небанківські депозити).
Ознаки ризикових депозитних пропозицій.
Каво‐перерва
Абетка прав споживачів фінансових послуг.
Як уникнути фінансового шахрайства. Фінансові послуги з підвищеним ризиком.
Фінансові піраміди та афери.
Права споживачів. Основні положення закону про захист прав споживачів. Що
робити, якщо ваші права порушуються?
Захист прав споживачів фінансових послуг. Куди звернутися за допомогою?

17.30 ‐ 18.00

Домашнє завдання. Підсумки. Питання та відповіді.

11.30 ‐ 11.45
11.45 ‐ 12.30

13.00 ‐ 14.00
14.0 0 ‐ 14.30

14.30 ‐ 15.10

15.10 ‐ 15.40

15.40 ‐ 16.00
16.00 ‐ 16.30

16.30 ‐ 17.00

ПРОЕКТ USAID «ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»
ПРОГРАМА
«Фінансова обізнаність для впевненого
майбутнього»
Дата проведення:
Місце проведення (область, район, місто/селище/село, адреса):
Тренер/тренери:
Тривалість: 2 дні
Програма тренінгу
День 2.
Час
10.00 ‐ 10.30

12.15 ‐ 13.00

Тема
Вступ. Повторення інформації 1 дня.
Представлення програми 2 дня. Налаштування на цікавий тренінг.
Способи більш ефективного управління власними коштами. «Викрадачі
грошей». Шляхи збільшення доходів. Оптимізація власних витрат через
об´єднання спільних зусиль.
Каво‐перерва
Як розвивати нові корисні фінансові звички?
Відмова від шкідливих фінансових звичок.
Постановка фінансових цілей

13.00 ‐ 14.00
14.00 ‐ 14.20

Обід
Фінансова лінія життя: фінансові цілі на різних життєвих етапах.

14.20 ‐ 15.20

Пенсійна абетка. Огляд пенсійного забезпечення та його видів. Недержавні
пенсійні фонди і питання, на які варто звернути увагу. Основи пенсійного
забезпечення. Як оформити пенсію? Куди звертатись?
Каво‐перерва
Активна участь людини в житті громади. Мій власний добробут, добробут
громади, добробут держави – на що особисто я можу впливати? Можливості
громадської активності на рівні громади.
Чим я можу бути корисною/корисним громаді? Чим громада може бути
корисна мені?
Завершення тренінгу та підведення підсумків. Анкетування.

10.30 – 11.30

11.30 ‐ 11.45
11.45 ‐ 12.15

15.20 ‐ 15.40
15.40 ‐ 16.10

16.10 ‐ 17.10
17.10 –18.00

