Conectar com #GMW2018


www.globalmoneyweek.org
Confira o site da GMW para obter mais informações
sobre atividades, recursos, países participantes, mídia
e GMWs anteriores.





@GlobalMoneyWeek
Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram
@GlobalMoneyWeek. Use as hashtags oficiais
#GMW2018 #GlobalMoneyWeek #MoneyMattersMatter

Entre em contato
Não há taxa de participação ou registro necessário.
Simplesmente, entre em contato com a nossa equipe CYFI.
Nós iremos fornecer suporte e recursos, ou podemos
conectá-lo com eventos acontecendo em seu país!
Child & Youth Finance International (CYFI)
PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, Países Baixos
 info@childfinance.org |  + 31 (0)20 5203900
 www.childfinanceinternational.org
Liina Liblik, Senior Communications GMW Programme
Manager at CYFI |  Liina@childfinance.org

Participe dos Desafios da GMW
Muitos eventos e atividades diferentes ocorrem durante a
GMW. Certifique-se de participar de:
• GMW Desafio da Selfie
• GMW Desafio do Cofrinho
• GMW Desafio de Vídeo

JUNTE-SE À GLOBAL
MONEY WEEK
12 a 18 de março de 2018
Money Matters Matter
‘Dinheiro importa, sim!’

Saiba mais sobre as ideias na seção ‘Activities’ em
 www.globalmoneyweek.org

Iniciativa da

Em parceria com

Tema: ‘Money Matters Matter!’
‘Dinheiro importa, sim!’
12 a 18 de março de 2018

Global Money Week (GMW), uma iniciativa da CYFI, é uma
campanha anual de conscientização sobre o dinheiro criada
para inspirar crianças e jovens a aprender sobre assuntos de
dinheiro, meios de sustento e empreendedorismo.
Qual é o objetivo?
Acreditamos que as crianças e os jovens de hoje devem
tornar-se cidadãos econômicos qualificados, capazes de
entender a importância de economizar e equipados com
habilidades para serem empregados e criarem seus próprios
meios de sustento. Queremos que os jovens aprendam a
administrar seu dinheiro sabiamente. Ao capacitar crianças
e jovens, podemos ajudá-los a criar uma onda positiva que se
expandirá para suas famílias e para comunidades inteiras.
Quem pode participar?
Qualquer pessoa. Em qualquer lugar. - pode se envolver na
GMW2018!

Tema da GMW2018: ‘‘Money Matters Matter!’’
‘Dinheiro importa, sim!’
Agora, mais do que nunca, crianças e jovens precisam estar
economicamente equipados e capacitados para reduzir
desigualdades e construir um futuro melhor!
Money Matters Matter - Dinheiro importa, sim! porque
crianças e jovens precisam receber o conhecimento e
desenvolver habilidades para tomar decisões financeiras
inteligentes ao longo da vida.

CRESCIMENTO DA

Junte-se à Global Money Week!

2017

2016

2015

7,8 milhões de crianças e jovens
23,000+ organizações
72,000+ atividades
137 países
7 milhões de crianças e jovens
13,000+ organizações
33,000+ atividades
132 países
5.6 milhões de crianças e jovens
962 organizações
3,000+ atividades
124 países

2014

3 milhões de crianças e jovens
490 organizações
2,000+ atividades
118 países

2013

1 milhão de crianças e jovens
400 organizações
80 países

2012

33,000 crianças e jovens
21 países (Child Finance Day/Week)

Verifique os recursos que podem orientá-lo para ajudar
a planejar suas atividades da GMW. Os recursos da
GMW incluem:
• Kit de ferramentas GMW • Pacote de impressão GMW
• Folheto GMW • Materiais didáticos GMW • Diretrizes de
Branding & Estilo da GMW • Logotipos GMW • Pacote de
preparação GMW
Todos esses recursos estão disponíveis on-line na seção
‘Resources’ em  www.globalmoneyweek.org

Recursos da GMW

Child & Youth Finance International (CYFI)
A CYFI trabalha para remodelar os sistemas financeiros, a
fim de capacitar economicamente e socialmente as crianças
e os jovens em todo o mundo. Somos uma organização global
sem fins lucrativos que trabalha com parceiros em mais de
137 países.
4 main CYFI
Asinitiatives
iniciativas do CYFI incluem:❶ Global Money Week (GMW)
❷ Ye! for Young Entrepreneurs (Ye!)
❸ Global Inclusion Awards (GIA)
❹ SchoolBank

