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Kielce, 29.03.2021 

INFORMACJA PRASOWA 

Wyróżnienie dla najlepszej inicjatywy z zakresu edukacji finansowej w roku 2020 

 
 
Dnia 25 marca Rada Edukacji Finansowej podczas V Kongresu Edukacji Finansowej 
i Przedsiębiorczości wyróżniła inicjatywy edukacyjne za ich wpływ na rozwój 
kompetencji finansowych Polaków. 
Rada Edukacji Finansowej składa się z przedstawicieli 10 instytucji – Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku 
Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Giełdy Papierów 
Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Rzecznika Finansowego i 
Ministerstwa Finansów. 

Wyróżnienie dla najlepszej inicjatywy z zakresu edukacji finansowej w roku 2020 
otrzymały Fundacja BGK im. J. Steczkowskiego w Warszawie oraz Fundacja Nowa 
Przestrzeń Sztuki za projekt „Małe Miasto Staszów”.  
Był to jedyny projekt z cyklu „Małe Miasto”, który odbył się w zeszłym roku, co w 
czasie pandemii było niewątpliwie ogromnym sukcesem.  
 
Od 2017 roku Fundacja BGK organizuje program edukacyjny „Małe Miasto”, 
skierowany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Projekt realizowany jest we współpracy 
z fundacjami i stowarzyszeniami, na terenie gmin od 25 tys. do 100 tys. mieszkańców. 
Odbywa się on w formie warsztatów edukacyjnych dla dzieci, podczas których mali 
uczestnicy uczą się jak pracować, zarabiać i oszczędzać pieniądze. W to przedsięwzięcie 
są zaangażowani przedstawiciele różnych zawodów, szkoły oraz władze 
samorządowe. Do tej pory odbyły się trzy edycje programu, w ramach których 
projekt zrealizowało łącznie 9 gmin. 
 
„Małe Miasto” to jeden z najbardziej ulubionych programów Grantobiorców BGK – 
wiemy, że daje dużo radości i zabawy małym uczestnikom, którzy w ten 
nietuzinkowy sposób poznają „dorosłe” życie, ale też sprawia wiele satysfakcji 
współpracującym przy nim przedsiębiorcom, wolontariuszom i wszystkim 
organizatorom. 
Jest to także największy i najbardziej złożony z projektów. Bierze w nim udział ponad 
100 dzieci, jednostka samorządu terytorialnego, 21 przedsiębiorców, ok. 30 
wolontariuszy i min. 10 sponsorów. 
 
Poprzez przyznanie nagrody, Rada Edukacji Finansowej  wyróżniła nie tylko sam 
pomysł projektu, ale także wysiłek wszystkich, którzy pracowali przy „Małym 
Mieście Staszów”.  
 
 
 

https://www.fundacja.bgk.pl/
http://nowaprzestrzensztuki.pl/
http://nowaprzestrzensztuki.pl/
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Współorganizatorami projektu byli Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz Zespół 
Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie. 
 
Projekt „Małe Miasto Staszów” był objęty patronatem honorowym Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Burmistrza Miasta i Gminy 
Staszów, Powiatu Staszowskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. 
 
 
Więcej informacji na temat przeprowadzonych działań można uzyskać u koordynatorki 
projektu: 
p.Dagmara Rogers 
Tel.: 507132208 
e-mail; d.rogers@nowaprzestrzensztuki.pl 
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