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Incluziunea financiară începe la școală: 3.500 de elevi de gimnaziu și liceu 
învață să-și administreze corect resursele prin programul european „Schimbăm 
vieți”, dezvoltat de Junior Achievement România și Metropolitan Life 
 

 Programul european „Schimbăm vieți” (Life Changer), dedicat incluziunii financiare, a 
ajuns la a patra ediție prin parteneriatul Metropolitan Life – Junior Achievement (JA) 
România. 

 3.500 de elevi de gimnaziu și liceu vor beneficia gratuit de activități de tip learning by 
doing pentru gestionarea eficientă a resurselor. 

 Peste 50 de consultanți Metropolitan Life vor participa ca voluntari la clasă, 
împărtășind elevilor din experiența lor profesională. 

 
A patra ediție a programului „Schimbăm vieți” (Life Changer) 
 

București 3 mai 2018 - Junior Achievement (JA) România și Metropolitan Life reiau 
activitățile educaționale la clasă în al patrulea an de program „Schimbăm vieți” (Life Changer) 
dedicat incluziunii financiare a tinerilor.  
În ediția curentă, programul a luat startul cu câteva zile în urmă și include experiențe practice 
pentru elevii de gimnaziu și liceu. Concret, elevii vor avea acces la informații despre 
importanța administrării corecte a resurselor și despre cum pot să evalueze profesia și 
standardul de viață pe care și-l doresc.  
 
“Ne bazăm deja pe un parteneriat de tradiție între Metropolitan Life și Asociația Junior 
Achievement, întrucât desfășurăm programul „Schimbăm vieți” pentru al patrulea an 
consecutiv în România. În această ediție, ne adresăm către 3.500 de elevi de gimnaziu și 
liceu, mai precis tineri din generația Z cu o abordare adecvată lor, prin activitățile și kit-ul 
educațional oferite gratuit în program. Continuăm să împărtășim din cunoștințele noastre 
financiare pentru ca tinerii să dobândească noțiuni și abilități financiare de bază și să își 
asigure un viitor independent”, declară Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life. 
 
În activitățile de tipul learning by doing elevii participanți vor fi încurajați să reflecteze și să 
găsească răspunsuri pentru: Ce mi-ar plăcea să fac în viitor? Care este legătura dintre nivelul 
studiilor și oportunitățile profesionale? Cum pot gestiona eficient un buget și situațiile de risc 
financiar?  

 
Consultanții Metropolitan Life voluntariază în educație 
Doar în primele două luni de proiect, peste 50 de consultanți Metropolitan Life sunt așteptați 
să participe la activități de voluntariat la clasă. Folosindu-și experiența profesională, ei vor 
explica elevilor modalități de gestionare a riscurilor financiare și de prioritizare a cheltuielilor în 
contextul unor venituri limitate și vor oferi exemple de oportunități profesionale în domeniul 
financiar. 
 
Programul „Schimbăm vieți” (Life Changer) a fost lansat la nivel european în 2014 de Junior 
Achievement cu suportul Fundației MetLife și al reprezentanților locali din 13 țări1 și se aliniază 
strategiei europene de reducere a discrepanțelor din spațiul comunitar privind gradul de 
educație financiară al populației.  
 
La nivel național, în primii trei ani, programul a ajuns gratuit la 10.000 de elevi din peste 150 
de școli, 80% dintre aceștia declarând la încheierea activităților că au devenit și mai 
preocupați de viitorul lor profesional și financiar. 

                                                           
1 Bulgaria, Cipru, Cehia, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Portugalia, România, Rusia, Spania, Turcia. 

mailto:office@jaromania.org
http://www.jaromania.org/


 

Junior Achievement România, CF RO 4644284 
Str. Lisabona, Nr. 8, Bucureşti, 011787, România 

Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org; 
 
 

 
Despre Metropolitan Life 
Metropolitan Life este parte a MetLife, Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurări de viață din 
lume, și filială a companiei irlandeze Metlife Europe d.a.c.. Înființată în 1868, MetLife oferă, la nivel 
global, asigurări de viață, planuri de pensii, beneficii pentru angajați și servicii de administrare a 
activelor. Cu aproximativ 100 de milioane de clienți, MetLife are operațiuni deschise în aproape 50 de 
țări și deţine poziţii de conducere în pieţe din Japonia, America Latină, Asia, Europa şi Orientul Mijlociu. 
În România, Metropolitan Life are peste 19 ani de activitate pe piața de asigurări de viață. Două 
milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și pensii private obligatorii oferite de Metropolitan 
Life la nivel local.  
Web: www.metlife.com, www.metropolitanlife.ro.  
 
Despre Fundația MetLife 
Fundația MetLife a fost înființată în anul 1976 pentru a continua tradiția MetLife privind finanțarea 
companiilor și implicarea în comunitate. De la înființare până la sfârșitul lui 2017, Fundația MetLife a 
oferit granturi în valoare de peste 783 milioane USD și a investit peste 70 milioane USD în program 
dezvoltate cu organizații care adresează probleme ce au un impact pozitiv în comunitățile lor. În 2013 
Fundația a alocat 200 milioane USD pentru incluziune financiară, iar activitatea desfășurată până în 
prezent a ajuns la peste 3,5 milioane de oameni cu venituri reduse din 42 de țări. 
Web: www.metlife.org.   
 
Despre Junior Achievement (JA) România 
Junior Achievement (JA) România este o organizație non-profit, având ca misiune dezvoltarea în 
România a programelor internaționale JA de educație antreprenorială, economică, financiară, orientare 
profesională, sănătate și viață activă și dezvoltarea abilităților pentru viață. 40 de țări din Europa și 
peste 100 de țări din toată lumea derulează programele JA. În România, acestea sunt urmate de peste 
200.000 de elevi din 1.400 de școli publice, prin parteneriatul cu Ministerul Educației Naționale și cu 
susținerea financiară a comunității de afaceri.  
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.jaromania.org și pe pagina de Facebook 
www.facebook.com/JuniorAchievementRO. 
 
Parteneriatul Junior Achievement – Metropolitan Life 
Dezvoltarea programului de responsabilitate socială Life Changer se bazează pe o tradiție de peste 40  
de ani de colaborare constantă între Junior Achievement și Fundația MetLife, grupul din care 
Metropolitan Life face parte la nivel global. Anul trecut, în cadrul programului Life Changer, peste 4000 
de elevi cu vârsta între 11 și 15 ani au beneficiat de materiale educative gratuite și consultanță din 
partea voluntarilor în timpul activităților learning by doing. 
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