
Кыргызстанда Дүйнөлүк акча жумалыгы – 2021 
алкагында өтө турган 
ИШ-ЧАРАЛАР КҮНДӨЛҮГҮ

Темасы: «Өзүңө сак бол, акчага бек бол!»



Бардык суроолор боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнө кайрылууга болот. Тел.: +996 (312) 61 24 14

Уюштуруучулар:
 

	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
	Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги 
	Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 
	Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги 
	Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлиги 
	«Кепилдик фонду» ААК
	«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК 
	«Кыргыз фондулук биржасы» ЖАК
	Эл аралык финансылык корпорация (IFC)
	Эл аралык эмгек уюму (ILO) 
	Эл аралык кызматташуу боюнча Германиянын сактык кассалары фонду (ФСК)
	«Кыргызстан Банктарынын Союзу» Юридикалык жактар бирикмеси
	Микрофинансылык уюмдар ассоциациясы 

«БАКАЙ БАНК» ААК
	«Азия Банкы» ЖАК
	«Бай-Түшүм» Банкы ААК
	«Компаньон Банкы» ЖАК
	«Дос-Кредобанк» ААК
	«Евразия Сактык банкы» ААК
	«Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАК
	«Оптима Банк» ААК
	«Керемет Банк» ААК
	«Капитал Банк» ААК
	«РСК Банк» ААК
	«ФИНКА Банкы» ЖАК
	«Халык Банк Кыргызстан» ААК
	«МКК ОКСУС» ЖАК
	«МКК «Байлык финанс» ЖЧК
	«Сенти» ФК ЖЧК
	«Билим берүү демилгелери фонду» коомдук фонду

№
Күнү
Иш-чара
Өткөрүлүүчү жайы жана убактысы
Уюштуруучу

22-27-февраль 
Тренерлерге «Финансылык сабаттуулук» темасы боюнча кыргыз тилиндеги тренинг 

ZOOM ресурсу аркылуу онлайн тренинг өтөт 

Эл аралык эмгек уюму (ILO), Эл аралык миграция уюму, “БУУ-Аялдар” түзүмүнүн өлкөлүк бөлүмү,
Тренерлер жана консультанттар альянсы (АТиК)
Микрофинансылык уюмдар ассоциациясы
	

1-23-март
Өлкөнүн мектеп окуучулары үчүн «Эң эле креативдүү капчык» улуттук сынагы
Сынак онлайн режиминде өтөт. Катышуучулардын иштери видеообзор түрүндө кабыл алынат. Толук маалымат: https://www.finsabat.kg/projects/5 сайтында.
«ФИНКА Банкы» ЖАК
	

1-23-март
«Үйрөн. Топто. Иштеп тап» (Learn. Save. Earn) темасындагы видео-сынак
Сынак онлайн режиминде Instagram жана Тик-ток ресурстары аркылуу өтөт. Сынакка жаш курактык категория боюнча:7-10 жаш, 11-14 жаш, 15-17 жаштагы балдар катышат. Толук маалымат: https://www.finsabat.kg/projects/5 сайтында.
«Бай-Түшүм» Банкы ААК
	

3-март-2 апрель 
Балдардын сүрөт тартуу боюнча улуттук сынагы 
Сынак социалдык тармактарда онлайн форматта өтөт.
Сынакка 5 жаштан 15 жашка чейинки балдар катышат.
Толук маалымат: https://www.finsabat.kg/projects/5 сайтында.
«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК

	

1-31-март
«Каражатты сактоонун жана топтоонун жолу кандай?» темасындагы видеороликтерди даярдоо жана көрсөтүү
«YouTube» жана социалдык тармактарда видеороликтерди көрсөтүүгө чыгаруу
«Оптима Банк» ЖАК
	

22-31-март
«Финансылык сабаттуулук» темасындагы постторду жарыялоо
Facebook, Instagram социалдык тармактар аркылуу
«Оптима Банк» ЖАК
	

1-31-март
Жалпы билим берүүчү мектептердин окуучуларына экскурсия уюштуруу жана лекция угуу үчүн ачык эшик күнү

«Бай-Түшүм» Банкы ААК
	

1-31- март
Мектеп окуучулары жана жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн финансылык сабаттуулук боюнча онлайн тренингдер

«Бай-Түшүм» Банкы ААК
	

9-24-март
«Өзүңө сак бол, акчага бек бол» улуттук жаштар сынагы

Сынак социалдык тармактарда онлайн форматта өтөт. Сынакка Кыргызстандын колледждеринин жана жогорку окуу жайларынын студенттери катышат.
Толук маалымат: https://www.finsabat.kg/projects/5 сайтында.
«ОКСУС МФК» ЖАК
	

9-24-март
Социалдык тармактардагы маалыматтык кампания
Маалыматтык кампания социалдык тармактарда онлайн форматта өтөт
«ОКСУС МФК» ЖАК
	

9-24-март
Финансы жана каражат топтоо темасында тартылган балдардын   видеороликтер сынагы
Сынак социалдык тармактар аркылуу онлайн форматта өтөт.
Толук маалымат: https://www.finsabat.kg/projects/5 сайтында.
«ОКСУС МФК» ЖАК
	

9-28-март
Финансылык сабаттуулук боюнча видеороликтерди көрсөтүү 
«Айыл Банк» ААК филиалдарында видеороликтерди көрсөтүү 
«Айыл Банк» ААК
	

10-март
Каражат топтоо, үй-бүлөлүк бюджет маселелери боюнча интерактивдүү онлайн-викторина
Викторина банктын социалдык тармактарында онлайн форматта өтөт (Instagram)
«БАКАЙ БАНК» ААК
	

10-22-март
«Байлык Финанс» МКК» ЖЧКсынын кызматкерлеринин балдары арасында  «Иштеп табууга жана каражат топтоого үйрөн» же «Өзүңө сак бол, акчага бек бол» темаларында сүрөт тартуу боюнча сынак
Жаш курагы боюнча топтор: 6 жашка чейин, 6-10 жаш, 11-15 жаш. Сүрөттөр 2021-жылдын 8-мартынан 22-март аралыгында кабыл алынат. Жыйынтыгы 2021-жылдын 25-мартында чыгарылат.
«Байлык Финанс» МКК ЖЧК
	

10-март
Бизнес-пландаштыруу боюнча презентация менен финансылык сабаттуулук боюнча  студенттерге арналган тренинг
Тренинг Zoom ресурсу аркылуу Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Башкаруу жана бизнес факультетинин 1-2-курсунун, Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин 1-2-курсунун студенттерине  онлайн форматта өтөт.
«Евразия Сактык Банкы» ААК

	

10-март
Ош мамлекеттик университетинин 4-курсунун студенттери үчүн ачык эшик күнү
“Капитал банк” ААКтын Ош шаарындагы филиалы
«Капитал Банк» ААКтын Ош шаарындагы филиалы 

	

11-март
Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак 
Араван району, Мангыт айылы, А. Эшенкулов атындагы № 33 орто мектеби
«Капитал Банк» ААКтын Араван айылындагы филиалы 

	

11-март
AR-маска үй-бүлөлүк оюну
Интерактивдүү иш-чара Instagramда онлайн форматта өтөт.
«БАКАЙ БАНК» ААК 
	

11-март

Финансылык сабаттуулук боюнча онлайн лекция
Ош мамлекеттик университетинин Кайра даярдоо институтунун 1-курсунун студенттери үчүн
«ФИНКА Банкы» ЖАК
	


Финансылык сабаттуулук боюнча онлайн сабак 
Кара-Балта шаарынын № 3 орто мектептин 10-классынын окуучулары үчүн

	

12-март

Базар-Коргон районундагы Ак-Ман айылынын Палбанов атындагы орто мектептин 11-классынын окуучулары үчүн

	

12-март
Санарип банктык инструменттер боюнча презентация жасалган финансылык сабаттуулук боюнча тренинг 
Онлайн тренинг Zoom ресурсу аркылуу Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Башкаруу жана бизнес факультетинин 1-2-курсунун, Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин 1-2-курсунун студенттери үчүн
«Евразия Сактык Банкы» ААК

	

12-март
Банктын жетекчилигинин катышуусу менен финансылык сабаттуулук боюнча көчмө лекция
Араван району, Мангыт айылы, А.Эгенов атындагы № 2 орто мектеби
«Капитал Банк» ААКтын Араван айылындагы филиалы 

	

15-март
Каражат топтоо түрлөрү жөнүндө интервью
24.kg, Kaktus интернет-басылмаларында  жайгаштыруу
«БАКАЙ БАНК» ААК
	

15-31-март 
«Биздин үй-бүлөлүк бюджет» темасында  сүрөт тартуу боюнча  улуттук балдар сынагы
Сынак 7 жаштан 14 жашка чейинки жаштагы балдар үчүн онлайн-форматта өтөт.
Толук маалымат: https://www.finsabat.kg/projects/5 сайтында
«Дос-Кредобанк» ААК
	

15-22-март
Социалдык тармактардын катталуучулары арасында сынак
Сынак Facebook, Instagram социалдык тармактарындагы расмий баракчаларга катталуучулар арасында онлайн форматта өтөт
«Оптима Банк» ААК
	

15-28- март

Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги жөнүндө жана депозиттерди коргоо системасы жөнүндө аудио уктуруу жана видеороликтерди көрсөтүү
Агенттиктин www.deposit.kg расмий сайтында жана социалдык тармактарда берилет
 
Кыргыз Республикасынын  Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги
	

16-март
К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин Экономика факультетинин студенттери үчүн «Финансылык сабаттуулук» темасы боюнча тренинг
К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети
«Капитал Банк» ААКтын Каракол шаарындагы филиалы 

	

16-март 
Эл аралык “Ала-Тоо” университетинин студенттерине экскурсия 
Бишкек шаары, Москва көчөсү, 172

«Кыргыз фондулук биржасы» ЖАК
	

17-март



	

16-22-март  
Банктын катталуучуларынын арасында «Финансы тууралуу окуп чыгалык» сынагы 

Сынак социалдык тармактарда банктын катталуучуларынын арасында онлайн форматта өтөт.
Сынактын шарттары:
	@HalykBank.kg катталууга тийиш;

#GMWHalykBank
#gmwkyrgyzstan2021
хэштегдери менен постту бөлүшүү;
	Эмне үчүн бул китепти утуп алгыңыз келет? – деген суроого жооп калтыруу.

23-март - жеңүүчүлөрдү аныктоо
25-март – Банк кеӊсесинде жеңүүчүлөрдү сыйлоо жана социалдык тармактарда сыйлоонун сүрөтүн жайгаштыруу.
«Халык Банк Кыргызстан» ААК


16-март

Zoom ресурсу аркылуу финансылык сабаттуулук боюнча онлайн сабак 
Баткен шаары, Баткен областтык гимназия мектеби, (11-класстын окуучулары)
«ФИНКА Банк» ЖАК

	



Балыкчы шаары, Ысык-Көл педагогикалык колледжи, 1-3-курстун студенттери

	

17-март


Кызыл-Суу айылы, Ленин атындагы мектеби (10-класстын окуучулары)

	



Токтогул шаарчасы, № 4 орто мектеби, (10-11-класстын окуучулары)

	

18-март

Кош-Дөбө айылы, Ш. Тойматов атындагы орто  мектеби. (11-класстын окуучулары)

	

19-март
Финансылык сабаттуулук боюнча онлайн-лекция
Бишкек шаары, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине караштуу окуу жайы, 1-4-курстун студенттери

	

19-март

Шопоков шаары, Машиностроительная көчөсү, 110
Кыргыз-корей колледжи

	

19-26-март
Социалдык тармактардагы катталуучулар арасында сынак
«Акчаны кантип топтоо керек? Лайфхак бөлүшкүлө» темасы боюнча Instagram катталуучулары үчүн сынак өтөт.
«Оптима Банк» ААК
	

20-март
Студенттер үчүн финансы жана экономика боюнча «FinOlimp – Азия Банкы» жалпы республикалык олимпиаданын I туру
Финансы жана экономика боюнча жалпы республикалык олимпиада Google Forms аркылуу онлайн форматта өтөт. Толук маалымат: https://www.finsabat.kg/projects/5 сайтында.
«Азия Банкы» ЖАК
ProKG 
“Билим берүү демилгелери фонду” коомдук фонду
	

22-март 
“GMW 2021” расмий ачылыш аземи
GMW 12.00 баштап 13.30 чейин (CET)/ 17.00 баштап 18.30 чейин (жергиликтүү убакыт) GMW (https://globalmoneyweek.org/gmw2021-launch.html) веб-сайтында түз алып берилет.
Толук маалымат: https://www.finsabat.kg/projects/5 сайтында
Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюму (ОЭСР)

	

22-март
Дүйнөлүк акча жумалыгына арналган «Депозиттердин пайыздык ченине эмне таасирин тийгизет?», «Депозитти кантип ачса болот - нускама», «Депозиттердин коопсуздугу жана камсыздандыруусу», «Тобокелдиктер жана финансылык коопсуздук» видеороликтерин жасоо жана көрсөтүү. 
Видеороликтердин премьерасы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Facebookтагы расмий баракчасында.
Толук маалымат: //www.finsabat.kg/projects/5" https://www.finsabat.kg/projects/5 сайтында.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
	

22-март
Студенттер үчүн финансы жана экономика боюнча «FinOlimp – Азия Банкы» жалпы республикалык олимпиаданын II туру II тур»
Финансы жана экономика боюнча жалпы республикалык олимпиада Google Forms аркылуу онлайн режиминде өтөт. Кененирээк маалымат сайтта: https://www.finsabat.kg/projects/5
«Азия Банкы» ЖАК
ProKG 
“Билим берүү демилгелери фонду” коомдук фонду
	

22-март 
«Эмнеден баштасак?» темасындагы басылма
Instagram - @bankasia.kg,
Facebook – «Азия Банкы» социалдык тармактарында пост чыгаруу.
«Азия Банкы» ЖАК
	

22-март
Викторинанын анонсу: «Ар кайсы өлкөлөрдө адамдар кантип каражат топтошот?». 
Telegram-викторинанын «Ар кайсы өлкөдө адамдар кантип каражат топтошот?» анонсу банктын Instagram жана Facebook социалдык тармактарында жана банктын расмий сайтында.
Викторина банктын Instagram, Facebook, Telegram социалдык тармактарындагы расмий баракчаларында онлайн форматта өтөт
Каналдары: Instagram, Facebook социалдык тармактары
Анонстун жарыяланышы: 2021-жылдын 22-марты
Максаттуу аудитория: мектеп окуучулары, студенттер.
«Керемет Банк» ААК
	

22-март
Социалдык тармактардагы расмий баракчаларда пландаштырылган иш-чаралардын анонсу
Иш-чаралар Instagram, Facebook социалдык тармактардагы расмий баракчаларда онлайн форматта өткөрүлөт   
«Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАК

	


Финансылык сабаттуулук жана акча жумалыгын өткөрүү жөнүндө «Стористе» өткөрүлүүчү тест 


	


Социалдык тармактарда «Жеке финансыны башкаруу боюнча лайфхактар» сынагы


	

22-26-март
Финансылык сабаттуулук темасында күн сайын өткөрүлүүчү викториналар
Иш-чаралар Instagram социалдык тармактарындагы расмий баракчаларда онлайн форматта өткөрүлөт
«Дос-Кредобанк» ААК
	

22-26-март
Ар кандай темалардагы депозиттерди коргоо системасы жөнүндө
онлайн жана оффлайн берилген видео презентациялар
Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин www.deposit.kg расмий сайтында жана социалдык тармактарда берилет.
 

Кыргыз Республикасынын  Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги
	

22-26- март
Депозиттерди коргоо системасы жөнүндө маалыматтык буклеттерди, стикерлерди жайылтуу
Коммерциялык банктардын өкүлдөрү жана депозиттерди коргоо системасынын башка катышуучулары үчүн
Кыргыз Республикасынын  Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги
	

22-26-март
Финансылык сабаттуулук темасында билим берүүчүлүк пост-комикстерди жарыялоо
Посттор Instagram, Facebook социалдык тармактарындагы расмий баракчаларында жарыяланат
«Керемет Банк» ААК
	

22-26-март
Бишкек шаарынын жаштарына онлайн тренинг жана оюн
Интерактивдүү иш-чаралар Zoom жана Kahoot интерактивдүү оюн платформасы аркылуу өткөрүлөт
«Азия Банкы» ЖАК
IFC
	

22-26- март
АДАМ (БФЭА) университетинин 1-3-курсунун студенттеринин катышуусундагы онлайн марафон
Интерактивдүү иш-чара социалдык тармактарда жана Telegramдагы расмий баракчада өткөрүлөт
«Азия Банкы» ЖАК
IFC
	

23-март
М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономика университетинин студенттери үчүн финансылык сабаттуулук боюнча лекциялар 
Лекция Zoom ресурсу аркылуу 23-мартта онлайн форматта өткөрүлөт.
«Байлык Финанс» МКК» ЖЧК
	

22-26- март

Компаниянын расмий баракчаларында финансылык сабаттуулукка үйрөтүүчү посттор сериясы
Социалдык тармактардагы Компаниянын расмий баракчаларында 

«Байлык Финанс» МКК ЖЧК
	

22-26- март
Социалдык тармактардагы жигердүүлүк:
Tik-Tokто – «Акчаны топтоо үчүн лайфхактын мыктысы/пайдалуусу» сынагы
Instagram, Facebook, Tik Tok – социалдык тармактарында
«Компаньон Банкы» ЖАК

	


Финансылык сабаттуулук, бизнес жана пассивдүү киреше алуу темасы боюнча бир катар басылмалар


«Компаньон Банкы» ЖАК

	

22-26- март аралыгында
Финансылык сабаттуулук боюнча интерактивдүү лекциялар (региондор)
12 филиал
«Компаньон Банкы» ЖАК

	

25-марттан баштап
Байгелер менен коштолгон лекциялардын жыйынтыгы боюнча «Kahoot» Квиз өтүлүүчү интерактивдүү лекциялар: 
Финансы, технологиялар жана каражат топтоолор. 
Ишкердиктин негиздери. 
Ololo Erkindik
«Компаньон Банкы» ЖАК

	

23-25-март аралыгында
Компаниянын кеӊселеринде учурдагы жана потенциалдуу ар кыл жаш курактагы кардарларга арналган финансылык сабаттуулук боюнча презентациялар жасалуучу ачык эшик күндөрү


Түндүк аймагы:
-24-март - Бишкек шаарынын Аламүдүн базарындагы кеӊсе;
-25-март - Кара-Балта шаарындагы кеӊсе.

Чыгыш аймагы:
-23-март - Кызыл-Суу айылындагы кеӊсе;
-23-март - Балыкчы шаарындагы кеӊсе.

Түштүк аймагы:
-24-март – Өзгөн шаары;
-25-март – Куршаб айылы.

Баткен аймагы:
-23-март - Кадамжай шаары;
-25-март - Сүлүктү шаары.
«Байлык Финанс» МКК ЖЧК
	

23-27 март
Талас мамлекеттик университетинин жана Айыл-чарба агрардык техникумунун студенттери үчүн ачык эшик күндөрү
«Капитал Банк» ААКтын Талас шаарындагы филиалы.
Сурамжылоо.
 «Капитал Банк» ААКтын Талас шаарындагы филиалы  
	

23-28-март 
«Дүйнө фаунасын коргоо багытындагы нумизматика» тематикалык мазмундагы нумизматикалык көргөзмө (150-200дөй экспонаттар көрсөтүлөт)

Көргөзмө төмөнкү форматтарда өтөт:
Оффлайн: ачылышы Бишкек шаары, Тоголок Молдо көчөсү, 40/4  дареги боюнча «Керемет Банк-Бишкек» ААКтын филиалында.
Онлайн: «Керемет Банк» ААКтын расмий сайтында жана  Instagram, Facebook социалдык тармактарда.
«Керемет Банк» ЖАК
	

22-28- март  
Мектеп жана мектепке чейинки курактагы балдар арасында каражат топтоо боюнча сүрөт тартуу боюнча сынак жана финансылык сабаттуулук боюнча тренинг

Кыргыз Республикасынын  Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги
	

22-28-март 
Депозиттерди коргоо жана каражат топтоолордун сакталышы маселелери боюнча телеберүү жана радиодо  интервью берүү
КТРК жана “Биринчи радиодо” интервьюну көрсөтүү

Кыргыз Республикасынын  Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги
	

23-26- март 
Финансылык сабаттуулук боюнча Жазгы лагерь
Иш-чараны өткөрүү форматы макулдашылып жатат.
Толук маалымат: https://www.finsabat.kg/projects/5 сайтында.
“Билим берүү демилгелери фонду” коомдук фонду, 
«Бай-Түшүм» банкы ААК, IFC
	

22-28- март
Финансылык сабаттуулук (депозиттер жана каражат топтоолор) боюнча видеороликтердин көрсөтүлүшү
«Айыл банк» ААКтын филиалдарында видеороликтерди көрсөтүү 
«Айыл Банк» ААК
	

23-28-март
Жаштар арасында каражат топтоо темасында сурамжылоо
Сурамжылоо 2 миң студенттин арасында  онлайн форматта жүргүзүлөт
“Билим берүү демилгелери фонду” коомдук фонду,
IFC
	

23-март
М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономика университетинин студенттери үчүн финансылык сабаттуулук боюнча лекциялар
Лекция Zoomда онлайн форматта өтөт.
«Байлык Финанс» МКК ЖЧК
	

23-март

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын студенттери үчүн экскурсия жана лекция 
саат 14:00 – 17:00.
Офлайн экскурсия
14:00 – 15:15
Бара турган жери: KICB башкы кеӊсеси (Эркиндик бульвары, 21)

Лекция (15:30 – 17:00)  
Темалары: “Жеке финансыны башкаруу”, “Банктык карттар жана депозиттер”
Өткөрүлүүчү жайы: KICB тренинг борбору (Раззаков көчөсү, 32, Москва көчөсү менен кесилишет)
«Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАК

	

23-март 
«Майда кадамдар чоң жетишкендиктерге алып келет» постун жарыялоо
Пост Instagram - @ bankasia.kg жана Facebook социалдык тармактарындагы «Азия Банкы» расмий баракчаларында жарыяланат
«Азия Банкы» ЖАК

	

23-март 
Эл аралык «Ала-Тоо» университетинин студенттери үчүн көчмө лекция
Лекция "Zoom" ресурсунда онлайн форматта өтөт
«Азия Банкы» ЖАК

	

23-март
«Сактап туруп, көбөйтүп алуу: мудараба» интервьюсу
«Kaktus» интернет-басылмасында интервьюну жарыялоо
«БАКАЙ БАНК» ААК
	

24-март 
Жогорку окуу жайлардын финансы-экономика факультеттеринин студенттери үчүн Кыргыз Республикасынын  Экономика жана финансы министрлигинин ачык эшик күнү
Саат 14:00 – 15:30ка чейин 
онлайн жана оффлайн
Россия Федерациясынын Экономика жогорку  мектеби менен биргеликте иш алып барган окуу борбору
	

24-март  
«Депозиттер» темасында  тренинг

Тренинг (калктын эресеге жеткен катмары үчүн) Zoom ресурсунда  онлайн форматта өтөт
«Айыл Банк» ААК
	

24-март
Жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн «Жеке акчаны жана үй-бүлөлүк бюджетти башкаруу» темасында тренинг
Тренинг онлайн-Брокер-трейдер / Broker - Trader ресурсу аркылуу онлайн форматта өтөт.

«Сенти» / Financial company «Senti» финансылык компаниясы
	

24-март

Финансы жана каражат топтоо жөнүндө «Ар кайсы өлкөдө адамдар каражатты кантип топтошот» викторинасы

Финансы жана каражат топтоо жөнүндө «Ар кайсы өлкөдө адамдар каражаты кантип топтошот» Telegram-викторинасы

Telegram-викторина: 2021-жылдын 24-марты саат 16:00.

Викторина онлайн форматта банктын Telegram, Instagram, Facebook социалдык тармактарындагы расмий баракчаларында 
мектеп окуучулары, студенттер үчүн өткөрүлөт. Ага улуу муундун катышуусуна дагы жол берилет.
«Керемет Банк» ААК
	

24-март 
«Чыгашаларды жана кирешелерди эсепке алуунун кандай зарылчылыгы бар?» деген темада пост жарыялоо.

Пост банктын Instagram - @ bankasia.kg жана 
Facebook - «Азия Банкы» социалдык тармактарындагы расмий баракчаларында жарыяланат.
«Азия Банкы» ЖАК

	

24-март 
Финансылык сабаттуулук боюнча Kahoot оюну
Иш-чара банктын Instagram - @ bankasia.kg жана
Facebook – «Азия Банкы» социалдык тармактарындагы расмий баракчаларында онлайн режиминде өткөрүлөт
«Азия Банкы» ЖАК

	

24-март
М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин студенттери үчүн «Кепилдик фонду чакан жана орто бизнести өнүктүрүүнүн куралы» деген темада лекция 
Лекция Zoom ресурсу аркылуу онлайн форматта өтөт (11:00).
«Кепилдик фонду» ААК
	

24-март

«Топтоо жолдору жана аралыктан көрсөтүлүүчү банктык кызматтар» тренинги
16:30 - 17:30
Тренинг Instagram социалдык тармактарында онлайн форматта түз эфирде өтөт
«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК

	

24-март
Финансылык сабаттуулук боюнча көчмө лекция
Ош областы, Араван району, Ак-Шар айылы, Арып Сыдыков атындагы №28 орто мектеби
 «Капитал Банк» ААК Кызыл-Кыя шаарындагы филиалы  

	

25-март
Финансы, технология жана каражат топтоолор
Ишкердиктин негиздери

«Компаньон Банкы» ЖАК

	

25-март
Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин студенттери үчүн «Кепилдик фонд чакан жана орто бизнести өнүктүрүү куралы» темасында лекция
Лекция Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин башкы имаратында оффлайн форматта өтөт (Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү, 547).
Убактысы: 10:30.
«Кепилдик фонду» ААК
	

25-март
М.Рыскулбеков  атындагы Кыргыз экономика университети жана Кыргыз-казак университетинин студенттери үчүн "Жеке финансы негиздери" лекциясы
WEBEX ресурсу аркылуу онлайн форматтагы лекция өтөт (бардык кызыккан тараптарга өнөктөш университеттер аркылуу жана W/A-шилтемелер аркылуу чакыруу).
Башталышы: 14:00-15:00
«Керемет Банк» ААК жана «Сенти» ФК
	

25-март 
Коммерциялык банктардын кызматкерлери жана Депозиттерди коргоо системасынын башка катышуучулары үчүн ачык эшик күнү 
Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, конференция залы, 16.00, Москва көчөсү, 190
Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги
	

25-март
«Сактап туруп, көбөйтүп алуу: мудараба» темасында ислам каржылоо принциптери боюнча топтоо жана инвестициялоо түрлөрү жөнүндө интервью.
"Kaktus" жана 24.kg интернет басылмаларында жарыялоо.
«Бакай Банк» ААК
	

25-март
Университеттердин жана колледждердин студенттери жана «Мен Кыргызстанды жакшы көрөм» жаштар кыймылынын мүчөлөрү үчүн финансылык сабаттуулук боюнча лекция 
Лекция Zoom ресурсунда онлайн форматта өтөт.
«Байлык Финанс» МКК ЖЧК
	

25-март
Эл аралык «Ала-Тоо» университетинин Экономика факультетинин 3-4-курстарынын студенттери үчүн онлайн тренинг 
Тренинг Zoom ресурсу аркылуу өтөт
«Азия Банкы» ЖАК
IFC
	

26-март
Эл аралык «Ала-Тоо» университетинин студенттери үчүн онлайн оюн өткөрүү
Интерактивдүү иш-чара Kahoot оюн платформасы аркылуу өтөт
«Азия Банкы» ЖАК
IFC
	

25-март 
«Финансылык жаздыкча» темасында пост жарыялоо

Пост банктын Instagram - @ bankasia.kg жана Facebook – «Азия Банкы» расмий баракчаларында жана социалдык тармактарда жарыяланат

«Азия Банкы» ЖАК

	

25-март
Финансылык сабаттуулук жана акча жумалыгы жөнүндө «Стористе»  тест өткөрүү (акча жөнүндө кызыктуу фактылар).
Тест Банктын социалдык тармактардагы Инстаграм аркылуу жайгаштырылат
«Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы» ЖАК

	

25-март
Финансылык сабаттуулук боюнча көчмө лекция
Ош областы, Араван району, Авиз айылы, № 65 кесиптик лицейи
«Капитал Банк» ААКтын Кызыл-Кыя шаарындагы филиалы. 
	

25-26- март
Финансылык сабаттуулуктун негиздерин үйрөтүүчү семинар:
- Б.Алыкулов атындагы №46 орто мектепте;
- К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте
Б.Алыкулов атындагы № 46 орто мектеби;
К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университети. 

"Капитал Банк" ААКтын Жалал-Абад шаарындагы  филиалы

	

25-27-март
Юридикалык академиянын,
Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин, Кыргызстан эл аралык университетинин студенттери үчүн ачык эшик күнү
Башкы офис

«Капитал Банк» ААК

	

26-март
Викторина-сынак 
Викторина-сынак банктын Instagram аркылуу социалдык тармактарында өтөт.
16.00
«Айыл Банк» ААК

	

26-март
 «Жеке финансыны башкаруу, банктык карттар жана депозиттер» темалары боюнча калктын эресеге жеткен катмары үчүн финансылык сабаттуулук боюнча тренинг саат  15:00дө социалдык тармактарда, мессенджерлер жана Zoom видео платформасы аркылуу саат 17:00дө
Тренинг оффлайн форматында өтөт.
Орундар чектелген.
Төмөнкү телефондор боюнча жазылууга болот:
+996 (551) 558 808
+996 (312) 902 013
«Кыргыз Инвестициялык Кредит Банкы» ЖАК

	

26-март
Экономика жана менеджмент институтунун, Эл аралык инновациялык технологиялар университетинин 3-4-курсунун студенттери үчүн «Фондулук рыноктун инструменттери» деген темада финансылык  сабаттуулук боюнча көчмө лекция
Тренинг Zoom ресурсунда онлайн форматта өтөт
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу  жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы 
	

26-март
«Фабрика-Дети» бизнес мектебинин окуучулары  үчүн оффлайн экскурсия
«Керемет Банк-Бишкек» ААКтын филиалы
(Бишкек шаары, Тоголок Молдо көчөсү, 40/4).
«Керемет Банк» ААК
	

26-март
"Дүйнөлүк акча жумалыгы - 2021" алкагында Банктын сынактарынын жана иш-чараларынын жыйынтыгын чыгаруу
Жеңүүчүлөргө сыйлыктарын тапшыруу үчүн банктын филиалдарына (жеңүүчүлөрдүн жашаган жерине жараша) чакырылат.
«Керемет Банк» ААК
	

26-март 
«Стористе» «Темаларды бекемдөө» оюну
Иш-чара Дүйнөлүк акча жумалыгында жарыяланган темалар боюнча банктын Instagram - @ bankasia.kg Facebook - Азия Банкы - социалдык тармактарындагы расмий баракчаларында онлайн форматта өтөт.
«Азия Банкы» ЖАК

	

28-март 
Финансы жана экономика боюнча « FinOlimp Азия Банкы» Жалпы республикалык олимпиадасынын жыйынтыктоочу иш-чарасы 
Иш-чара оффлайн форматта өтөт. 
Өткөрүлүүчү жайы: Спорт ордосу (жаштар борбору)
«Азия Банкы» ЖАК
ProKG 
“Билим берүү демилгелери фонду” коомдук фонду
	


Финансы боюнча россиялык эксперт, ВТБ Тобунун топ-менеджери Светлана Толкачеванын катышуусу менен "Финансылык сабаттуулук" темасында берүүлөр цикли

«РСК банк» ААК
	

28-март 
Республикалык сынактардын жеңүүчүлөрүнө сертификаттарды тапшыруу менен Дүйнөлүк акча жумалыгынын жабылыш аземи

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 






