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Пропонуємо приєднатись до проекту!
Що ми робимо

• Ми проводимо настільні ігри-тренінги з Cash-Flow (аналоги гри), адаптовані до української 
економіки, українською мовою

• Спершу ми навчаємо ВОЛОНТЕРІВ -ведучих (старше 18 років) правилам гри, навичкам 
тренерства та допомагаємо опанувати лідерські якості

• Домовляємось зі школами, бібліотеками та ВУЗами про проведення ігор з підлітками на їх 
території (вікова категорія 12-21 років)

• Друкуємо настільні ігри та методологічні матеріали для проведення ігор-тренінгів

• Адмініструємо процес навчання, графік проведення навчання та відвідування шкіл, бібліотек 
та ВУЗів

• Настільна гра триває 5 годин і сама по собі є трансформаційним тренінгом

• Ми навчаємо ведучих та тренерів фінансової грамотності, і вони несуть ці знання дітям під час 
трансформаційних тренінгів



Наші досягнення-
ігровий процес:
• З дня запуску проекту у червні 2020 року і на 

червень 2021 року- загальна кількість волонтерів 
у 

• місті Києві за списками складає близько 3000 
осіб, з них активні в чатах вайбера та телеграм 
1500+

• місті Чернігові за списками 245осіб з них 150 -
активні в чатах Вайбера

• місті НІЖИН за списками 100+ з них 55 
активны в чатах Вайбера

• З дня початку проекту у червні 2020 року та до 
червня 2021 року - проведено близько 800
навчальних ігор для волонтерів та біля 200 для 
дітей

• Завдяки активним батькам в проекті приймає 
участь вже більше 100 підлітків, багато з них 
готуються також бути в майбутньому ведучими 
гри    



Кількість ігор на тиждень

• В 2021 році по місту Києву проводимо в 
середньому 25 ігор на тиждень для навчання 
волонтерів. 

• в Ніжині- покіщо 1-2 гри на місяць

• Щотижня проводимо до 5 ігор з підлітками на 
локаціях волонтерів, в бібіліотеках.

• В новому навчальному році продовжимо 
проводити ігри для підлітків у школах та у 
ВУЗах



Наші досягнення-
НАВЧАННЯ

• Вже більше 250  волонтерів пройшли 
навчання на  ведучого, з ніх біля 30 
осіб - з Чернігова, 3 особи -з Ніжина (в 
основному покіщо приїзджають  з 
інших міст до Ніжина розвивати 
суспільство)

• 170 ведучих вже самостійно (з 
тренером-куратором) провели 
мінімум 1 гру в рамках проекту 

• 30 волонтерів вже проводять ігри в 
школах та отримали сертифікати на 
проведення ігор в рамках проекту. 



Перша школа Києва, 
котра почала 
співробітництво із
проектом у жовтні 2020 
року – школа №101

• Існує думка, що для того, 
щоб максимально 
відточити навички і
виробити корисні звички, 
для реалізації в житті, в гру
«КЕШ-флоу» необхідно
зіграти 101 раз.

• збіг?



Школи та ВУЗи

• Укладено меморандуми про співпрацю у 20 школах та 4 вузах, де майже щотижня 
проводяться ігри для підлітків та студентів. 

• Більше ніж з 50 школами та 10 вузами проведені переговори, та навчальні заклади готові 
приєднатись після закінчення шкільного року, або вже з початку нового навчального року.

• З проектом співпрацюють школи:

• Школа №101 на Лук’янівці - перша школа, яка долучилася до проекту ,школи №80, 91, 138, 260, 292

• Гімназия "Столиця" Київскої Академії наук, Ліцей НУБІП в м.Ірпінь

• Приватні школи «Educator», «Спільношкола», «Мідгард», «Афіни», «Школа Astor», «Thinkglobal», «Тріумф»

• Соціально-спортивна школа фонду Реал Мадрид та ГО «Епіцентр дітям» у м.Ірпінь

• КЗ «Синяківський хіміко-технологічний ліцей», Міжнародна інноваційна школа, Школа англ.мови в м.Буча.

• ВУЗИ:

• НУБІП 

• Академія мистецтв імені Сальвадора Далі 

• Міжнародний Європейський Університет

• ЧДТУ (Черкаський Державний Технологічний Університет)



ІГРИ в 
навчальних 
закладах

Ігри в школах та ВУЗах почали 
проводити з жовтня 2020 року. 
Всього вже провели біля 200 ігор 
для підлітків!

Чому «біля»? Тому що наші активні 
волонтери активно залучають міста, 

містечки, селища, з яких вони родом, або 
є родичі.  Та активно проводять таку 

просвітницьку діяльність і поза межами 
столиці!



Приміщення для проведення ігор

• Проект з фінансової грамотності  - це добровільна ініціатива. 
• Дякуємо керівництву бібліотек, які примають нас для проведення 

навчання та ігор

• Щиро дякуємо всіх небайдужих волонтерів, які особисто 
пропонують та надають свої приміщення для проведення 
навчання – це і робочі офіси, і власні квартири та будинки, дитячі 
клуби, приватні школи, та, навіть локації в кафе та ресторанах! 

• Наразі кількість приміщень по Києву,в яких побував Проект з 
фінансової грамотності складає близько 60!  Постійно 
співпрацюємо на даний час з 30 локаціями!



Розвиток регионів

• Найактивніші регіони, де запроваджується Проект – це міста 
Черкаси та Чернігів. Завдяки активістам вже на постійній основі 
проводяться ігри серед бажаючих, та проводять свої перші  ігри 
перші ведучи!

• Міста Ніжин, Миргород, Запоріжжя вже теж знайомляться з 
Проектом завдяки нашим активістам!

• В місті Ніжин вже активно проводяться ігри  в Ніжинському 
Молодіжному Центрі, а також в Ніжинській Центральній міській 
Бібліотеці ім. М.В.Гоголя

• Плануємо «запускати» в 2021 році Одесу, Харків, Чернівці, Львів, 
Херсон та Дніпро, де нас дуже чекають та готуються. 





«Книжковий Клуб 6:00 
ранку»

• Все починається з ідеї!

• Завдяки меценатам Проекту – членам «Rotary Club 
Kiev Interneshenel», для Ведучих Проекту було 
вирішено створити «фізичну» власну бібліотеку, та 
закуплено біля 300 одиниць книг з фінансової 
грамотності, та видано ведучим «на руки» для 
читання та передачі надалі між собою.

• В період локдауну виникла ідея читати книги всім 
разом, наприклад, в зум-конференції, наприклад о 
шостій ранку, коли більшість ще вдома, та має ще 
час до початку робочого дня.



• Підняти рівень фінансової грамотності серед молодого населення України, навчити
спільними зусиллями вирішувати фінансові виклики в соціумі.

• Сформувати покоління українців, які вміють і знають як користуватися широким спектром 
фінансових інструментів, легко відкривають і розвивають свої бізнеси, стають підприємцями
та інвесторами зі шкільної лави.

• Дати усвідомлений вибір людям для переходу з квадрата "найнятого співробітника" в 
квадрати "самозайнятий", "бізнесмен", "інвестор" (Згідно квадранту Роберта Кійосакі).

• Прищепити навички спільного вирішення викликів, роботі в команді, взаємодопомоги.

• Прищепити навички благодійності, вміння брати відповідальність за оточуючих, жертвувати
ресурси на благодійність, в тому числі в ендаумент для консолідованої допомоги.

Місія проекту з фінансової грамотності



Ситуація з коронавірусом і карантином оголила в суспільстві проблему з
непідготовленістю величезної кількості людей до фінансових колапсів в 
сімейному бюджеті, коли не виходить більше жити "від зарплати до зарплати". 
Без наявності відкладених / реінвестованих грошей складно переживати такі
періоди, коли люди змушені сидіти вдома, не ходити на роботу і не заробляти.

Неготовність до подібних викликів яскраво продемонструвала суспільству
необхідність піклується про "фінансову подушку" заздалегідь. Тепер немає
необхідності пояснювати важливість фінансової диверсифікації ризиків кому-
небудь.

У ситуації, коли люди живі і здорові, але змушені бути обмежені в своїх
пересуваннях і можливості працювати - необхідність у фінансовій освіті, пошуку
альтернатив у заробітку і наявності "фінансової подушки" стала особливо гостро.

Передумови проекту



Терміни та показники проекту

• Проект передбачає період роботи в 10 років, з безстроковим
продовженням. Тільки при підході з довгостроковою
перспективою ми можемо побачити відчутні зміни в суспільстві.

• Проект має інтервал в 1 рік і щороку вимірюється в кількісних
показниках (кількість тренерів, кількість навчених людей, 
передплатники на телеграм-канал, відкриті бізнеси, 
проінвестовані гроші в проекти)



Цільова аудиторія та локація

• Школярі від 12 до 17 років (7-11 класи)

• Студенти 1-5 курсів вищих навчальних закладів 17-21 років

• Проект проходить на території шкіл, бібліотек та вузів

• Перший рік - місто Київ та Київська область

• Другий рік - 10 міст, і з кожним роком масштабуючи



МИ ВЖЕ ПРОВОДИМО ІГРИ  В НІЖИНІ



Організатори проекту

• ГО «Ротарі Клуб Київ Інтернешенал» (від 30 осіб)

• Ротаракт (18-30 років) і Інтеракт (12-17 років)



Які ресурси є вже в напрацюванні у 
Ротарі Клуб Київ Інтернешенал:
• Ротарі співтовариство в усьому світі (США, Канада, Європа). Це дозволить масштабувати і залучати додаткові ресурси на 

проекти клубу. Це також репутаційний проект завдяки розкрученому бренду Rotary International з 115-річною історією. 
Мережа з понад 35 000 клубів в світі.

• Мережа з майже 60 клубів по Україні Ротарі (понад 1200 осіб). Вони можуть стати нашою "платформою" для розширення і 
масштабування в Україні.

• Мережа з понад 20 Ротаракт клубів по Україні. Студенти - наші тренери та волонтери по роботі з проектом. Ротаракт мають 
фінансову підтримку в проектах від своїх "шефів" = клубів Ротарі.

• Можливості фандрейзингу в Ротарі (глобальні гранти, дистриктальні гранти, програми обмінів, піар-інструменти).

• Напрацьовані контакти з МОН, КМДА, департаментами освіти в кожному районі Києва, прямий зв'язок з більш ніж 50 
школами Києва і їх директорами, бібліотеками Києва. Це завдяки проектам по Громадському Бюджету, який ми 
проводимо вже другий рік поспіль.

• Укладені домовленості з рядом лекторів з Ротарі з фінансової грамотності; домовленості про проведення тренінгів / занять 
з тренерами / коучами по іграх кеш-флоу і з Ротарактом на першому і другому етапі проекту.

• Напрацьвані інструменти по ендавменту в Ротарі Клуб Київ Інтернешенал (ендавмент вже лежить в 3 різних інструментах і 
щомісяця генерує прибуток, що дозволяє утримувати адміністраторів клубу).

• Набрана команда проекту і напрацьовані інструменти (маркетинг, піар, адміністрація, сайт, база ЗМІ, база партнерів і 
потенційних донорів, соц мережі, презентації, локації для проведення проекту).



Цілі на 2021 рік

• Масштабувати проект на 10 міст України (в кожному місті 2-3 ВНЗ і від 10 шкіл)

• Охотипити більше 10 000 підлітків по Україні в проекті з навчання фінансової грамотності

• Підготувати систему рекрутинга та регулярного навчання фінансової грамотності ведучих-
тренерів по містах України

• Створення ком'юніті, яке буде генерувати інвестиційні проекти. Мета такого ком'юніті -
вибудувати систему менторства, взаємодопомоги, підтримки для молодих підприємців / 
експертів / спеціалістів

• Розвинути систему лояльності для ведучих-тренерів, щоб створювати передумови для
органічного росту та поширення проекту

• Розвинути систему донорства, мотивувати випускників програми пожертвувати на проект в 
«Ендавмент фонд» частину зароблених грошей з метою самозабезпечення проекту

• Долучити ЗМІ та низку донорів з фінансового сектору України



Хто такі наші тренери для тренерів:

• Наші сертифіковані тренери розробляють, корегують та 
покращують методологію гри та систему навчання та проведення
навчання дітей 7-11 класів у середній школі

• Вони є волонтерами у проекті і проводять менторство і нагляд за 
волонтерами-ведучими, допомагають, розвивають, консультують

• Вони проводять навчання 1 раз на 2 місяці для 1 групи з
волонтерів-ведучих (2 повних дні навчання)

• Вони мають досвід проведення настільних трансформаційних ігор
від - 200 ігор кожен



Найкращі тренери для 
наших ведучих

• З ведучими працюють найкращі тренери та 
спеціалісти, досвідчені гравці - бізнесмени та 
підприємці, передаючи свій досвід та знання. 

• Наприклад, Віталій Біхунов провів для наших 
ведучих тренінг «З ефективних комунікацій» в 
офф-лайн форматі для 30 осіб.

• Партнер Проекту  - компанія «USAID» організували 
цікаве інтерактивне 9-ти денне навчання з 
фінансової грамотності, де прийняло участь 
майже 100 осіб!

• Кожного тижня організовуємо відео-конференцію 
або живу зустріч з тренерами на різні теми 
стосовно фінансової грамоти та особливостей 
проведення ігор з підлітками.



Хто такі наші ведучі:

• Волонтери-ведучі – це люди, які не мають досвіду проведення
тренінгів, але мають велике бажання долучитись до проекту

• Волонтери-ведучі не є професійними тренерами, вони мають знання і
навички для проведення повноцінної гри для дітей 7-11 класів

• Для того, щоб стати волонтером потрібно: записатись на першу гру з
професійним тренером, пройти її, та потрапити в чат волонтерів

• Потрібно пройти навчання 2 дні для отримання теоретичних і
практичних знань з методології проведення гри

• Потрібно провести кілька ігор самостійно або у парі з тренером, щоб
отримати практичні навички проведення ігор

• Потрібно постійно грати в ігри-тренінги (по 5 годин кожна), щоб
напрацювати досвід та опанувати всі можливості гри-тренінга



«Прокачка» ведучих

• Наші ведучі - це безліч тренінгів, вебінарів та навчання з
фінансової грамотності, лідерських навичок, вміння поводитися в 
конфліктних ситуаціях, поводження з підлітками різних вікових
категорій, впізнавати емоційний стан гравця, робота з аудиторією
та інше. 

• Наші ведучі наповнюються певними необхідними знаннями та 
навичками, щоб на іграх з підлітками транслювати певні цінності. 

• Ми ретельно відбираємо волонтерів на роль ведучого ігор для 
підлітків, перш за все в цьому виборі - це якість, а не кількість. 





Як працюють батьківські комітети і шкільні 
парламенти

• У кожній школі є свій батьківський комітет та шкільний парламент

• Ми запрошуємо дітей і батьків стати волонтерам-ведучими у своїй
школі

• Ми пропонуємо шкільному парламенту – як автономному органу -
організувати у себе в школі «Клуб фінансової грамотності» і самим 
долучатись до організації ігор

• Ми пропонуємо співпрацювати з ГО «Ротарі Клуб Київ Інтернешенал» 
в організації інших заходів з розвитку клубу: виступи бізнесменів-
менторів, тренінги з лідерства, змагання, конференцій, інше.



Підтримка Проекту:



Як долучитися до проекту?

• До Проекту можливо долучитися в різній якості:
• Як волонтер – отримати план навчання, та після його закінчення, 

проводити ігри в навчальних закладах
• Як тренер-куратор – передавати свої знання ведучим, які навчаються, 

та асистувати їм на навчальних іграх
• Як Навчальний заклад для спільного співробітництва – заключаємо 

меморандум про співпрацю та домовляємося про проведення ігор 
серед підлітків або студентів

• Як ментор, або лідер громадської думки – для проведення тренінгів та 
навчання для ведучих

• Як донор або меценат – для допомоги в печаті ігрових комплектів, 
канцтоварів, розвитку регіонів, тощо.



Дякую за увагу!

КОНТАКТИ

Тел: +380683866796

Email: krivenkooi2016@gmail.com

Кривенко Оксана
вчитель математики та економіки

СШ №10 м.Ніжин

ВОЛОНТЕР-ВЕДУЧІЙ Проекту “Добробут нації” 

від Rotary Club International

Ротари welcome to club: http://project2151337.tilda.ws/
Сайт Ротари с членами: https://international-rotary.com/users.php

http://project2151337.tilda.ws/
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