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Leadership prin Educație Financiară

De ce educație financiară?

„Singura diferență dintre o
persoană bogată și una
săracă este modul în care
își folosesc timpul”

“Cumpărăm lucruri de
care nu avem nevoie, cu
bani pe care nu îi avem,
pentru a impresiona
oameni pe care nu-i
simpatizăm”
Dave Ramsey

Robert Kiyosaki

“Banul economisit este de
două ori câştigat”
Alexandru Gh. Radu
“Educaţia formală te va
ajută să trăieşti,
autoeducaţia te va ajuta să
te îmbogăţeşti”
Jim Rohn
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Necesitatea educației financiare în rândul tinerilor pentru
dezvoltarea competențelor de lider

Educația financiară este o condiție sine-qua-non pentru o bunăstare personală și
profesională a tinerilor. Schimbările dinamice de pe scena economică fac necesară
cunoașterea de către tineri a principiilor de educație financiară sustenabilă care să le
permită să-și mențină atenția mai degrabă pe progres personal/profesional decât pe
barierele economice pe care le întâmpină.
O planificare financiară atent pregătită conduce la stabilirea de obiective clare privind
lucrurile pe care ne dorim sa le realizăm pe plan personal și profesional.
Tinerii cu educație financiară sănătoasa:

Devin cetățeni activi, cu
preocupări legate de
problemele comunităților din
care provin;

Se implică în rezolvarea
problemelor sociale;

Conduc cu succes echipe de
proiect;

Gestioneaza eficient resursele
pe care le au la dispoziție și le
pun în valoare;

Sunt preocupați de bunăstarea
echipelor pe care le
coordonează;

Devin repere de lideri cu
principii etice și standarde
profesionale;

Își dezvoltă abilități de ascultare
activă și devin mai empatici;

Își cresc șansele și
oportunitățile de a-și construi o
carieră bazată pe misiune.

Leadership prin Educație Financiară

Lipsa educației financiare sustenabile conduce la:

Nivel micro

stimă de sine redusă;

risc de excluziune socială;

abandon/parăsire timpurie a școlii;
alegerea unei cariere din rațiuni de
constrângere economică și nu bazată pe
inclinație/talent/abilități sau competențe.

Nivel macro

disparități economice majore;

probleme de incluziune și stabilitate socială;

participare cetățenească redusă;
limitarea accesului la informații relevante
pentru dezvoltarea personală și profesională.
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Principiile educației financiare și leadershipul
crește șansele de reușită/creștere profesională;

crează premisele pentru dezvoltarea de
competențe și abilități antreprenoriale;
creionează valori și principii puternice de
gestionare a resurselor;
dezvolta viziunea pe termen lung și gandirea
strategică ca instrumente de leadership;
pemite gestionare eficientă a riscurilor și
situațiilor de criză;
O planificare financiară
sănătoasă:

conduce la un proces de luare a deciziilor
eficient și orientat spre rezultate;
duce la responsabilizare și folosirea sustenabilă a
pîrghiilor financiare de care dispunem;
crește accesibilitatea la programe de finanțare
existente;
facilitează contactul cu informații relevante din
piață și cunoașterea trendurilor economice,
sociale și politice;
generează un răspuns rapid și eficient la
schimbările din societate;
asigură stabilirea eficientă de obiective pe
termen mediu și lung.
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Analiza mijloacelor de plată și economisire-creditare

DA
țineți o evidență
lunară a
surselor de
venit și
cheltuielilor
pentru a avea în
permamență o
imagine reală a
situației
economice;

prioritizați lista
de cheltuieli,
astfel: cheltuieli
lunare esențiale
(chirie, hrană,
transport etc.),
cheltuieli
contextuale
(cărți, papetărie
etc.), cheltuieli
ocazionale
(haine, activități
cultural-artistice
etc.) și
economii;

dacă doriți să
contractați un
credit, este bine
să vă consultați
înainte cu
cineva din
familie și cu un
specialist
bancar;

stabiliți-vă o
sumă pe care vă
permiteți să o
economisiți
lunar pentru a
face față unor
situații
neprevăzute sau
critice care pot
să apară;

încercați să
aveți o imagine
reală a puterii
voastre de
cumpărare la
momentul
actual: coș
zilnic, branduri
pe care vi le
permiteți,
localuri în care
mergeți etc.

Nu toate lucrurile pe care ni le dorim, ne sunt și necesare sau utile!!!

NU
acționați sub impuls când faceți/
achiziționați ceva
(nu mergeți la supermarket când vă este
foame, nu dați curs insistențelor prietenilor
de a vă cumpăra ceva de care nu aveți nevoie,
doar pentru că este “cool” sau “la modă”);

amânați plata unei datorii, eventual
vedeți dacă există posibilitatea pentru
reducerea presiunii financiare prin plata
în tranșe.
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Studiul acțiunilor și comportamentelor care duc la o
planificarea financiară sustenabilă din partea tinerilor
– Recomandari privind gestiunea bugetului propriu –

Inscrieți-vă pe site-uri de unde puteți primi informații privind
concerte/ evenimente cultural –artistice la care puteți participa
gratuit / redus pe baza legitimației de student/elev;

Nu cumpărați mai multe alimente decât aveți nevoie;

Înlocuiește transportul public cu pedalatul – este și
sănătos și crează bună dispoziție;

Folosește cu răspundere materialele consumabile:
scrie față-verso;

Nu lăsa aparatele în stand-by dacă nu le folosești;

Reciclează produsele electrocasnice și alte produse
pentru care poți primi înapoi o sumă de bani;

Nu lăsa apa să curgă continuu atunci când speli vase sau faci duș.
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Calitățile liderului

Am
echipă
Mă
informez
constant

Nu
renunț!

Am
propriul
venit

Știu să
negociez

LIDER

Iau decizii

Da, pot!
Comunic
cu
încredere
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Dezvoltarea cetățeniei economice
Cetățenie economică:
 Creșterea nivelului veniturilor minime;
 Implicare economică și socială;
 Mijloace de trai durabile;
 Bunăstare economică și socială;
 Drepturi și responsabilități față de sine, familie și ceilalți
membri ai societății.

Cetățenie economică
Capacitate
financiară

Responsabilizare

Educație
financiară

Educație
socială

Incluziune
financiară
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Centrul de Excelenţă Academică este persoană juridică română de drept privat, non-profit,
neguvernamentală şi necondiţionată politic.
Menirea Centrului este de a reuni personalităţi academice din ţară şi străinătate, care împărtăşesc
aceleaşi idealuri cu privire la necesitatea dezvoltării de programe dedicate sprijinirii şi încurajării
progresului academic. Principalele sfere de interes ale Centrului privesc ştiinţele administrative,
juridice, politice, economice, relaţiile internaţionale, studiile europene şi comunicarea.
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