K okamžitému uveřejnění
Citigroup Inc. (NYSE: C)
25. května 2011

Studenti prokázali, že dokážou řídit bankovní operace
12. ročník soutěže JA Banky v akci (JA Banks in Action – JA BIA) v ČR zná své vítěze
PRAHA – Ve čtvrtek 12. května proběhlo národní finále v pořadí jíž dvanáctého ročníku
vzdělávací soutěže JA Banky v akci v ČR. Soutěž u nás každoročně pořádá česká kancelář
vzdělávací neziskové organizace Junior Achievement ve spolupráci s nadací Citi Foundation.
„Toto klání, určené studentům středních škol, probíhá prostřednictvím interaktivní počítačové hry,
která simuluje prostředí reálné banky na reálném trhu,“ přibližuje soutěž Josef Müller, výkonný
ředitel Junior Achievement. „Hlavním přínosem simulace je, že studentům umožňuje pochopit
základní principy finančního trhu a nahlédnout do banky a bankovních procesů zevnitř – tedy
jinak než jako běžný klient. Je to vlastně takové finanční vzdělávání naruby, dodává Müller.
Studenti si při soupeření vyzkoušeli například důležitost rozhodování o výši úrokových sazeb,
nabízení bankovních produktů koncovým zákazníkům, souboj s konkurencí, reagování na vývoj
situace na finančním trhu, komunikaci s regulátorem apod.
Nejlépe se v národním finále umístila dvojice Martin Kouřimský a Michal Herna z Obchodní
Akademie v Chomutově. Druhé a třetí místo obsadili reprezentanti Obchodní akademie Velké
Meziříčí, respektive Aneta Hazdová, Filip Gášpár a Telmen Baigal s Eliškou Doškovou.
„Finanční vzdělávání středoškolských studentů chápeme jako klíčový prvek pro další orientaci ve
světě byznysu a na finančním trhu,“ říká Shahmir Khaliq, generální ředitel Citi v České republice
a ředitel divize zahrnující Bulharsko, Českou republiku, Rumunsko a Slovensko. „Program JA
Banky v akci může pomoci nejen v nastartování jejich profesionální kariéry, ale také v běžném
životě. Jsme hrdí na to, že Citi v České republice podporuje vzdělávací programy Junior
Achievement zaměřené na finanční gramotnost již více než 10 let a přispívá tak k finanční
gramotnosti české populace v dlouhodobém horizontu,“ doplňuje Cehlárik.
JA Banky v akci jsou počítačovou simulací, ve které si studentské týmy, zastupující jednotlivé
fiktivní bankovní domy, konkurují na finančním trhu. Studenti mají prostřednictvím tohoto
programu možnost nahlédnout do fungování banky, vyzkoušet si rozhodování o výši úrokových
sazeb a poznat vybraná specifika bankovního trhu. Simulace je uzpůsobena tak, aby brala ohled
na znalosti a zkušenosti středoškolských studentů a je velmi lehce ovladatelná. Konečným cílem
této hry je pak, kromě získání znalostí o rozhodování a fungování bank, také rozvoj strategického
a analytického myšlení a zkušeností s prací v týmu.
……….

O Citi Foundation

Citi Foundation se zaměřuje na posilování ekonomických znalostí jednotlivců a jejich rodin,
zejména těch, jež jsou v nouzi, a to v komunitách, v nichž podnikáme, aby mohli zlepšit svůj
životní standard. Globálně se Citi Foundation zaměřuje na tyto strategické oblasti: mikrofinance a
mikropodnikání, malé a rozvíjející se firmy, vzdělávání a finanční vzdělávání. Citi Foundation
úzce spolupracuje se svými partnery z oblasti mikrofinancí, mikropodnikání a malých a
rozvíjejících se firem na rozvoji programů a inovací na ochranu životních prostředí. Více informací
je k dispozici na www.citifoundation.com
Junior Achievement
Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na světě.
Vznikla již v roce 1919 v USA. Činnost Junior Achievement je rozšířena ve více než 110 zemích
světa. Do jejích programů se každoročně zapojuje 10 miliónů dětí a mladých lidí mezi 6 a 22
roky. Česká kancelář Junior Achievement byla založena roku 1992 díky panu Tomáši Baťovi.
V současné době se kurzů Junior Achievement, jež probíhají jako součást výuky přímo ve
školách, účastní ročně zhruba 15 000 studentů z celé České republiky. Od roku 1992 prošlo
kurzy JA ČR již více než 250 000 studentů. Základem vzdělávacího systému Junior Achievement
je spolupráce s firmami. Manažeři přednášejí studentům a podílejí se na výuce kurzů i na vedení
organizace. Prostřednictvím Junior Achievement školy navazují a využívají partnerství se
subjekty podnikatelské a firemní sféry, které obohacují výuku praktickými informacemi a
zkušenostmi z reálného světa byznysu. Junior Achievement, ČR je členskou zemí JA
Worldwide a JA- Young Enterprise Europe.
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