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Despre Ok Center
OK Center este primul centru din România dedicat educației financiare, atât pentru
adolescenți, cât și pentru adulți.
Susținem dezvoltarea organică a societății românești, printr-o abordare de învățare
de la individ la comunitate, în ceea ce privește managementul financiar.
Credem în inovație, centrare pe tineri, integritate, învățare continuă, colaborare.
Creăm un mediu de învățare cât mai aproape de cel real. Astfel, cursanții au șansa să
aplice concepte practice, precum asumarea riscurilor, planificarea, lucrul în echipă,
dezvoltarea gândirii strategice, cunoștințele financiare, ingrediente esențiale în
contextul cotidian.
Susținem o atitudine financiară responsabilă în rândul tinerilor din România
și contribuim la procesul de integrare pe piața muncii din România, în cadrul
proiectului „Career Program – Going beyond Borders” din cadrul programului
regional Erasmus.
Găzduim activități de training și învățare atât pentru elevi, cât și pentru adulți,
spațiu cu și despre tineri antreprenori și activități de voluntariat.
open@okcenter.ro

2

Fundația Otp Fáy András
Fundația OTP Fáy András, cu o experiență profesională de 25 de ani, își desfășoară activitatea sub deviza „Să dăm o șansă generațiilor viitoare!”
Locația desfășurării programelor educative, a cercetărilor și a dezvoltării profesionale
este Centrul Educațional OK Center, înființat la Budapesta în 2012. Până în prezent, a
devenit o instituție de reper în dezvoltarea culturii financiare europene, prin generarea unui
program educațional inovator, complet și unic – recunoscut şi pe plan internațional, sub
numele OK Project.
În prezent, în afara centrului din Budapesta, mai funcționează un centru educațional
în estul Ungariei (la Nyíregyháza). Cu un design unic și dotat cu echipament de ultimă
generaţie, acest centru oferă un mediu motivant pentru formare. Până în prezent, formatorii
au predat cunostințe cu o abordare conștient orientată spre viitor, prin „metodologia OK”,
bazată o pedagogie inspirațională unică, unui număr de 100.000 de elevi.
Odată cu deschiderea instituției din București, programul
evoluează și devine un proiect de angervură internațională,
datorită Fundației Dreptul la Educație. Cunoscându-i pe colegii
români şi proiectele acestora – care răspund așteptărilor societății
şi sunt adaptate tendințelor noii generații – putem spune, fără
ezitare: OK Center București este îndrepățit să se aștepte la
rezultate remarcabile.
În numele tuturor colegilor Fundației OTP Fáy András, dorim
mult succes Centrului din București!
Schrankó Péter – Director General
Gróf Henrik Balázs – Director, Specialist în educaţie
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László Diósi

Director General, Președinte al Directoratului, OTP Bank România,
Președinte al Fundației Dreptul la Educație

Este binecunoscut faptul că cel mai sigur mijloc de dezvoltare este investiția în
educație, lucru demonstrat prin exemplul multor națiuni de succes. În plus, cu toții
ne dăm seama că în societatea de astăzi, învățarea pe tot parcursul vieții nu este doar
o zicală, ci a devenit o necesitate pusă în practică în viața de zi cu zi. Fără educare
continuă nu poate fi garantată nici supraviețuirea unei afaceri, nici dezvoltarea
acesteia.
OK Center este un proiect care își trage seva din sufletele noastre, din copilul din
noi, mereu gata să învețe ceva nou, din dorința de cunoaștere, din uimirea noastră în
fața minunilor lumii. Privim proiectele centrului ca pe propriii noştri copii, pe care,
cu fiecare zi ce trece, îi vedem tot mai frumoși, mai deștepți, mai mari și, de fapt, nici
nu ne dăm seama de ceea ce pot fi capabili.
Cel mai important mesaj pe care dorim să îl transmitem este credința noastră.
Credem că facem un lucru util pentru societate și vom putea planta multe semințe
care, atunci când vor încolți, treptat, vor deveni păduri şi vor umple plămânii noştri
cu oxigenul dătător de viață.

4

Alexandra Sava

Trainer Coordonator, Fundația Dreptul la Educație

În prezent, putem observa o
tendință crescută în rândul tinerilor
de a se îndrepta către domeniul
antreprenoriatului. Astfel, dezvoltarea
abilităților financiare și manageriale ale
tinerei generații reprezintă o misiune pe
care OK Center și-o asumă.
Metodologia pe baza cărora am
dezvoltat cursurile este una nonformală,
atenția noastră fiind concentrată pe
nevoile participanților. Recomand cu
încredere cursurile fundației, deoarece
începând cu anul 2014 și până în prezent,
trainerii noștri au avut șansa să testeze
aceste cursuri în peste 45 de școli la
nivel național: atât în mediul urban, cât
și în mediul rural. Indiferent de profilul
școlii, feedback-urile primite de la elevii

participanți au fost peste așteptările
noastre, ceea ce ne-a permis să revenim
în multe dintre școlile partenere.
Recomand cu încredere participarea
la cursurile marca OK CENTER, cu
promisiunea că veți dobândi cunoștințe
noi și foarte utile pentru viitorul vostru
și că, în același timp, vă veți distra alături
de trainerii noștri!
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Gábor Ljubičić

Director general adjunct, OTP Bank România
Membru Board, Fundația Dreptul la Educație

Henry Ford spunea că „dacă banii înseamnă independență pentru tine, nu o vei
avea niciodată. Singurul lucru real pe care îl poate realiza omul în viață este reprezentat de cunoștințele acumulate, de experiență și abilități.”
Ce este OK Center?
Un loc unde putem să învățăm împreună.
Un loc unde putem să muncim împreună.
Un loc unde îi putem întâlni pe toți cei ce ne ajută să învăţăm, să muncim.
Un loc unde putem găsi toate informațiile care ne ajută să ne descurcăm în domeniul economiei, a banilor și a antreprenoriatului. Unde, cu ajutorul experților, putem
să dezvoltăm oportunitățile noastre de carieră, unde putem obține ajutor la prima
noastră încercare antreprenorială, unde putem să aflăm despre toate posibilitățile
financiare și riscurile implicite, care ne ajută să ne descurcăm mai bine în viața de
zi cu zi. Economii, împrumuturi, asigurări și investiții; despre ceea ce
auzim și citim mereu, dar nu am ajuns niciodată să
cunoaștem în profunzime.
Un loc unde putem învăța împreună toate acestea.
„Vino și încearcă să afli și TU! ;)”
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Simina Ignat
Arhitect, Cumulus

Abia începuse decopertarea în șantier și îmi amintesc că abia așteptam să văd cum
va arăta locul când va dispărea vechea amenajare, am fost convinsă ca va fi interesant.
De când au fost decopertați primii pereți de beton și au apărut țevile din fier, ne-am
dat seama de frumuseștea spațiului neprelucrat.
Nu vorbesc despre o clădire monument, pe care atunci când o decopertezi o
privești ca pe un muzeu sau o mărturie a vieții bunicilor și străbunicilor, ci de un bloc
comunist, foarte asemănător cu blocurile în care am trăit toată viața mea.
Am simțit o emoție în interiorul meu, pentru că mi-am imaginat că aceasta era casa
mea decopertată. Nu puteam să nu îmi imaginez apartamentul în care am copilărit,
dezbrăcat de mobilă și pereți, arătând exact așa.
Totodată, mi-am amintit de manualele din școala generală, unde apăreau fotografii
cu blocurile „patriei” și macaralele, prezentate ca fiind o viață nouă, mai bună,
imagine promovată în perioada comunistă. Cumva, este o imagine ambalată demult
într-un pachet care nu își mai găsește locul în viața actuală și care trebuie demontată
și reinterpretată.
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Nora Dobre

Director, Fundația Dreptul la Educație

Nu cred în magie, însă impactul educatiei frizează magia: educația, învățatul, cititul,
curiozitatea, toate acestea pot da senzația de revigorare, energizare, cumpătare, bucurie, echilibru, poate chiar și dependență.
Bunicul meu spunea mereu că și preotul bătrân mai are de învățat. Când eram elevă,
speram din toți rărunchii să nu aibă dreptate. Atunci, mi se părea de-a dreptul deprimant acest gând. Acum, însă, educația mi se pare un soi de salvare.
În OK Center așteptăm persoane care vor să exerseze alături de noi competențe de
actualitate, dezvoltarea abilităților interpersonale și de comunicare, capacitatea de a
gestiona diverse situații, creativitatea sau gândirea critică. Sună futurist? În societatea
actuală deja folosim și exersăm aceste abilități, uneori fără să realizăm.
Educația nu face minuni, însa este minunată. OK Center oferă educație de calitate,
personalizată și accesibilă tuturor celor care văd în educație calea către un viitor mai
bun.
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Diana Mișa

Director de Resurse Umane, OTP Bank România

Sunt un mare susținător al educației și al învățării continue și mă bucur că am găsit în
organizația în care lucrez de peste 10 ani o preocupare accentuată și constantă pentru
acest domeniu.
În opinia mea, educația înseamnă dezvoltare, iar dacă vorbim de educație financiară,
atunci la rezultat putem adăuga și bunăstarea. O bunăstare construită de fiecare dintre noi
în parte, prin cunoștințele și experiențele acumulate, fără a aștepta ca “alții” sau „ceilalți” să
intervină.
Deschiderea unui centru de educație financiară pentru elevi și tineri, inițiativă în premieră în zona serviciilor financiare, le aduce practic acestora șansa de a-și construi de timpuriu viitorul, de a face pași mici și siguri în planificarea carierei
și în gestionarea veniturilor personale.
Atât pentru echipa de Resurse Umane, cât și pentru întreaga
echipă.
Am toată încrederea că, împreună cu OK Center și colegii
implicați în programele de educație financiară, putem forma
noua generație de profesioniști și putem construi viitorul
în banking, atât în privința specialiștilor în finanțe, cât și a
clienților și partenerilor. O generație care să știe să folosească, să
economisească și să investească mai inteligent resursele financiare. O generație care să fie
la cârma propriei vieți și care să contribuie valoros la sănătatea societății în care trăim.
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Oana Sandu
Coordonator, Fundația Dreptul la Educație

În cei 3 ani de activitate în echipa Fundației, am citit cu emoție testimonialele de
la peste 3 500 de tineri. Unul mi-a rămas în suflet: “Acest training a fost foarte util,
deoarece este o pregătire pentru greutățile vieții de adult. Mulți tineri intrați în viață
se lovesc de diverse probleme economice la vârsta de 18 ani.” elev clasa a 8-a, Școala
Gimnaziala Anastasia Popescu, București. Dincolo de aceste raspunsuri uluitoare,
100% autentice, în ultimul an de zile, m-am bucurat de perspectivă sănătoasă a
parinților, care aleg să învestească în educația copiilor. Discuția cu Dan Popa mi-a dat
încredere că suntem pe drumul cel bun: “Dacă abilităţile pentru calculator sunt astăzi
cerinţe aproape subînţelese, ar trebui ca în formarea noilor generaţii să nu lipsească
educaţia financiară. Ca părinţi nu putem decât să ne bucurăm că există instituţii care
vin tocmai în întâmpinarea acestor noi imperative de educaţie economică, pregătind
copiii să facă faţă cu succes experienţelor care vor apărea o dată cu integrarea lor în
societate ca adolescenţi şi, mai departe, ca adulți.”
Mă bucur că echipa Fundației își împlinește unul dintre visuri, acela de a trece de
la a implementa cursuri cutreierând cu valiza de-a lungul României la a le
gazdui într-un Centru din inima Bucureștiului. Vă dau întalnire pe Traian
nr.1, într-un spațiu cool, în care veți experimenta ce înseamna să fiți voi înșivă,
într-un mediu de învatare de tip Edutainment.
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Elena, Dragu
Arhitect, Cumulus

Jocul „X si 0” ne inspiră tot timpul pentru că este simplu, la
îndemână, distractiv. Este bun împotriva „căscatului” în timpul
unui curs plictisitor, bun pentru socializarea „face to face”, dar este folosit și de partea
cealaltă a catedrei, pentru exemplificarea unor concepte matematice.
OK Center este un centru pentru cursuri informale, prietenoase. OK Center, ca
amenajare și spațiu, nu este doar o locație pentru cursuri: este un loc anti-plictiseală,
este educativ în mod direct, este deschis dialogului. Spațiul vorbește despre el însuși,
despre materialele din care este construit și despre legătura lui cu lumea: instalațiile
sunt lăsate la vedere, materialele de construcție brute (beton, tencuieli, lemn) sunt și
ele vizibile. Vizitatorii pot atinge, pot înțelege de unde vine țeava galbenă și unde se
duce, află de unde este adus lemnul folosit în mobilă și cât a costat banca pe care stă.
Ca spațialitate, ne-am dorit un loc fluid, curgător și surprinzător. În acest sens, neam folosit de ceea ce părea inițial o constrângere, holurile lungi și întortocheate pe
care le-am transformat într-un traseu expozițional, punctat de elemente de interes și
respiro: „buzunarele” de joacă.
Materialele simple, beton, lemn, sunt dublate strategic de pete mari de culoare
pentru un impact puternic. Ne-a inspirat și ne-a plăcut dinamica locului în sine,
provocarea de a materializa concepte abstracte, constrângerile spațiului.
Cuvinte cheie care ar descrie sediul OK Center: dinamic, flexibil, informal și,
desigur, educativ.
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Ok Center în cifre
Sediul OK Center are în structura sa patru săli de training, cu o capacitate de câte 20
de locuri fiecare. Sălile sunt dotate cu aparatura de ultimă generație și sunt echipate cu
instrumente necesare organizării de evenimente de anvergură mică sau medie: video
proiector, ecran de proiecție, pupitru, instalație de sonorizare, zonă de catering. Oferim
educație și spațiu pentru educație pe aproximativ 900 mp, plus 200 mp spațiu de depozitare
în subsol.

Capacitatea Ok Center
Numărul maxim de persoane la nivelul subsolului: 15
Numărul maxim de persoane pe nivelul parterului: 77
cafeterie: 45 persoane
zonă intrare: 15 persoane
zonă administrativă: 17 persoane
Numărul maxim la nivelul mezaninului: 101
săli de training de 21 persoane (T1)
21 persoane (T2)
respectiv 42 pers (T3 + T4)
chicinetă: 14 persoane
birou: 3 persoane
Total: 193 de persoane.
OK Center este dotată cu spații de joacă, printre care și camera
de lego, biliard olandez, și nu numai.
Dispune de wifi, bucătărie, spații de discuții, de workhop-uri, de conferințe, și o zona dedicată artelor.
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