Можливості ендавменту:
•

сприяти розвиткові наукових розробок науковців у сфері банківського бізнесу;

•

підтримувати наукові і культурні студентські осередки;

•

підтримувати студентів із малозабезпечених сімей методом оплати за навчання із коштів Фонду;

•

інформувати про пріоритетні напрями розвитку корпоративної
установи – учасника Фонду.

Переваги ендавменту:
•

отримані пожертви не витрачаються одразу, а інвестуються в цінні
папери та інші інструменти, що генерують додатковий дохід;

•

Фонд зобов’язаний надавати прозору звітність про рух засобів, з
якою може ознайомитися кожен благодійник;

•

діяльність Фонду розрахована на довгострокову перспективу;

•

дохід від управління Фондом може використовуватися тільки на
цілі, визначені статутом при створенні Фонду.

Допомогти так легко!
ГС «Фонд розвитку банківської освіти та науки»
п/р: № 26000301351005 у гривнях
код ЄДРПОУ39580281
Реквізити банку:
Філія – Львівське обласне управління
АТ «Державний Ощадний банк України»
код банку (МФО) 325796
Контактні особи:
Марія Рисін – 067-676-05-22,
Віра Гірняк – 067-274-40-23
e-mail: endowment.bank.edu@gmail.com

Громадська спілка
«Фонд розвитку
банківської освіти та науки»
Сьогодні ви маєте можливість стати учасником або меценатом
першого в Україні Фонду розвитку банківської освіти та науки.
Метою створення Фонду є формування сприятливих умов для розвитку наукового та освітнього потенціалу української банківської
системи.
Головне завдання Фонду – підтримка перспективних і талановитих
студентів, а також сприяння розвиткові наукових розробок науковців у сфері банківського бізнесу.

Громадська спілка
«Фонд розвитку
банківської освіти
та науки»

Можливості для благодійників

Допомогти так легко!

1. Цільовий благодійний внесок у Фонд розвитку банківської освіти та науки буде використаний для підтримки
обдарованої молоді Університету банківської справи. Ці
кошти будуть спрямовані на виплату стипендії студентам, котрі найкраще зарекомендували себе в навчанні,
науковій роботі та громадському житті навчального закладу: «Найкращий спортсмен», «Найкращий співак»,
«Найкращий колектив танцю». Вони будуть виділені у
формі стипендії, названої вашим іменем (за вашим бажанням), а також у зазначеній вами сфері діяльності.

3. За бажанням благодійника рекламна інформація про діяльність його бізнесу чи установи може бути розміщена
на Інтернет-ресурсах Університету банківської справи,
які щоденно відвідують 5-6 тисяч користувачів, а також у
друкованих виданнях, що тиражуються Університетом.
https://www.facebook.com/events/1711233905769674

2. Кожен благодійник може долучитись до розвитку освітнього потенціалу економічної освіти та науки і в частині оновлення матеріально-технічної бази Університету.
Така допомога дає можливість ознайомити молодь з
особистостями та установами, що підтримують освіту.
Наприклад, навчальні аудиторії оснащені новітньою
технікою, будуть названі на честь меценатів.

5. Ви також можете надавати поворотну фінансову допомогу за укладеним із Фондом договором, тобто зробити
добру справу і при цьому не витрачати своїх коштів.

4. Імена найбільших благодійників будуть викарбувані на
спеціальній «меморіальній дошці» у корпусах інститутів Університету, як це заведено у провідних європейських університетах.

6. Ви можете допомогти вирішити професійні, культурні
та соціально значущі завдання розвитку освіти та науки
сьогодні!!!

