DATUM

MIESTO

ORGANIZACIA

AKTIVITA

žiaci ZŠ a pedagógovia

13.30 – 14.30 Oboznámenie sa s GMW, burza nápadov ako získať finančné
prostriedky užitočným spôsobom

10.03.2014

Kvačany

10.03.2014

Martin, ZŠ Jahodnícka ul.
SOUDopravná a ZŠ
v Martine

študenti a žiaci ZŠ seniori

10.3.2014 ‐ 7.30 ‐ 12.30 Stretnutie študentov strednej školy so žiakmi ZŠ
Jahodnícka ul. v Martine na spoločnej akcii – študenti študentom.
Odovzdávanie si finančných zručností pred odchodom na strednú školu. Ako
som si poradil /a/ s financiami, koľko a načo miniem, ako to riešim...
13.00 ‐ 16.00 Klub dôchodcov v Martine Škultétyho 15

10.03.2014

Letanovce

KDS

rómske matky s deťmi

9.30 – 12.30 Otvorenie stretnutia
Motivačné stretnutie ‐ význam finančnej gramotnosti
Malý trh – „test fin. gramotnosti“

Regiony.sk

Zmiešaná komunita z
oblasti mestskej časti Koliba
a okolia Komunitného
centra generácií Staré
Mesto, Nové Mesto
(seniori, deti/vnuci,
deti/rodičia), žiaci ZŠ
Jelenia 16 a Jeséniova 54

Peniaze v živote komunity a v rebríčku životných priorít.
12:00 ‐13:00 hod. Popoludnie o peniazoch a finančných produktoch z
internetových zdrojov
16:00‐17:00 hod – premietanie dokumentárnych filmov k témePeniaze, čas,
hodnoty
17:00‐19:00 hod – Úvodná prednáška + diskusia + pracovná dielňa
Peniaze, čas, hodnoty ‐ upratovanie mysle (zoznámenie s alternatívnym
nazeraním na financie, hodnoty, zdroje, čas)+ Pracovná dielňa o osobných
motívoch a postojoch, vrátane vonkajších stimuloch spoločnosti – Roman
Kozák

10.03.2014

Bratislava, Komunitné
centrum generácií,
Karpatská 2/142, 81105
Bratislava
budova YMCA, 1. posch.

ZŠ

Cieľová skupina

10.03.2014

Jablonové

ZŠ Jablonové

žiaci ZŠ a pedagógovia

11.03.2014

Kvačany

ZŠ

žiaci ZŠ a pedagógovia

Aktivity so žiakmi‐ význam a výber povolania, príjem do rodiny, výdaje,
sporenie
10.‐11.3. o 13.00 ZŠ Jablonové
2 h – pečenie koláča ( rozpočet, nákup tovaru, pečenie)

13,00 – 15,00 Možnosti realizácie víťazného nápadu z burzy – 2h

KDS

rómske matky s deťmi

9.30 – 12.30 Otvorenie stretnutia
Motivačné stretnutie ‐ význam finančnej gramotnosti
Malý trh – „test fin. gramotnosti“

11.03.2014

Bratislava, Komunitné
centrum generácií,
Karpatská 2/142, 81105
Bratislava
budova YMCA, 1. posch.

Regiony.sk

Zmiešaná komunita z
oblasti mestskej časti Koliba
a okolia Komunitného
centra generácií Staré
Mesto, Nové Mesto
(seniori, deti/vnuci,
deti/rodičia), žiaci ZŠ
Jelenia 16 a Jeséniova 54

Peniaze v živote komunity a v rebríčku životných priorít.
12:00 ‐13:00 hod. Popoludnie o peniazoch a finančných produktoch z
internetových zdrojov
16:00‐17:00 hod – premietanie dokumentárnych filmov k téme Budúcnosť
peňazí – brzda alebo motor rozvoja spoločnosti?
Budúcnosť peňazí – brzda alebo motor rozvoja spoločnosti? + Pracovná
dielňa o zmysle peňazí a ich premeny na tovar resp. meradlo hodnôt kvality
života (Otázky nepodmieneného základného príjmu) – Martin Bobko,
Samuel Geráth, Dušan Knezovič

11.03.2014

Jablonové

ZŠ Jablonové

žiaci ZŠ a pedagógovia

10.‐11.3. o 13.00 ZŠ Jablonové
2 h – pečenie koláča ( rozpočet, nákup tovaru, pečenie)

12.03.2014

Kvačany

ZŠ

žiaci ZŠ a pedagógovia

13,00 – 15,00 Tvorivé dielne (premieňame odpad na zisk) – 2h

12.03.2014

Letanovce

KDS

rómske matky s deťmi

12.03.2014

Podolínec

Detský domov K. Hofbauera

Mladí dospelí žijúci v DeD
vo veku 17 až 20 rokov

10.00 – 14.00 Výmena skúseností s lacnými receptami, príprava
chutného , lacného zákusku posedenie pri kávičke.
Dĺžka trvania ‐ 2h, priestory : spoločenská miestnosť DeD
Beseda‐ diskusia so začínajúcim podnikateľom v oblasti rýchleho
stravovania, ktorý bol dlhší čas nezamestnaný, získal príspevok na
podnikanie, prenajal si prevádzku a už viac
ako rok ju úspešne prevádzkuje.
Témy diskusie:‐ Ako začať podnikať, čo znamená skratka SZČO

12.03.2014

Bratislava, Komunitné
centrum generácií,
Karpatská 2/142, 81105
Bratislava
budova YMCA, 1. posch.

Regiony.sk

Zmiešaná komunita z
oblasti mestskej časti Koliba
a okolia Komunitného
centra generácií Staré
Mesto, Nové Mesto
(seniori, deti/vnuci,
deti/rodičia), žiaci ZŠ
Jelenia 16 a Jeséniova 54

Peniaze v živote komunity a v rebríčku životných priorít.
12:00 ‐13:00 hod. Popoludnie o peniazoch a finančných produktoch z
internetových zdrojov
16:00‐17:00 hod – premietanie dokumentárnych filmov k téme Budúcnosť
peňazí
17.‐19.00 – Budúcnosť peňazí – brzda alebo motor rozvoja spoločnosti? +
Pracovná dielňa o zmysle peňazí a ich premeny na tovar resp. meradlo
hodnôt kvality života (Otázky nepodmieneného základného príjmu) –Dušan
Knezovič

12.03.2014

Jablonové

ZŠ Jablonové

žiaci ZŠ a rodičia

12.3. o 13.00 ZŠ Jablonové
2 h – beseda s rodičmi ( pohostenie koláčom, vyčíslenie úspory, rozhovor o
cieľoch rodičov)

11.03.2014

Letanovce

DATUM

MIESTO

ORGANIZACIA

Cieľová skupina

AKTIVITA

13.03.2014

Kvačany

ZŠ

žiaci ZŠ a pedagógovia

13,00 – 15,00 Tvorivé dielne (premieňame odpad na zisk) – 2h

13.03.2014

Martin

Klub dôchodcov v Martine,
študenti a seniori
Škultétyho 15

13.03.2014

Banská Bystrica

13.00 ‐ 16.00 Stretnutie mladých ľudí so seniormi v Klub dôchodcov v
Martine Škultétyho 15, na spoločnej besede o rodinných financiách. Dobré
rady do budúcna – čo sa mi v živote osvedčilo... Úlohou študentov je
pripraviť pre seniorov vlastnoručné pohostenie...

Základná škola Pieninská

žiaci8. a 9. ročníka ZŠ,
pedagógovia ZŠ

8:00 hod – 14:00 hod. Cieľ: nadobudnutie elementárnych poznatkov z
oblasti finančnej gramotnosti v nasledujúcich tematických okruhoch:
1. Peniaze a ich význam ‐ brainstorming
2. Oboznámenie s modernými platobnými nástrojmi – prezentácia nosných
myšlienok formou interaktívnej tabule
3. Naša mena – euro – výroba eurobankoviek prostredníctvom tvorivej
činnosť žiakov

Peniaze v živote komunity a v rebríčku životných priorít.
12:00 ‐13:00 hod. Popoludnie o peniazoch a finančných produktoch z
internetových zdrojov
16:00‐17:00 hod – premietanie dokumentárnych filmov k téme Osobný a
rodinný rozpočet
17.00‐19,00 ‐ Osobný a rodinný rozpočet ‐ „Mágia peňazí“ ‐ ako nastaviť
zrkadlo vlastným prioritám + Pracovná dielňa (koľko potrebujeme – ako a
koľko vieme zarobiť a usporiť) – František Pálka
13.3. o 15.00 ZŠ Jablonové
2 h – beseda s dôchodcami –Seniorvilla Jablonové (sporenie voľakedy a
dnes)

13.03.2014

Bratislava

Regiony.sk

Zmiešaná komunita z
oblasti mestskej časti Koliba
a okolia Komunitného
centra generácií Staré
Mesto, Nové Mesto
(seniori, deti/vnuci,
deti/rodičia), žiaci ZŠ
Jelenia 16 a Jeséniova 54

13.03.2014

Jablonové

ZŠ Jablonové

žiaci ZŠ a seniori

14.03.2014

Kvačany

ZŠ

žiaci ZŠ a pedagógovia

14.03.2014

Kvačany

Obec Kvačany

Mladí dospelí obce

14.03.2014

Podolínec

Detský domov K. Hofbauera

Mladí dospelí žijúci v DeD
vo veku 17 až 20 rokov

08.00 ‐ 11.00 Tvorivé dielne ( učíme premieňať odpad na zisk spolužiakov) –
Workshop na tému Hľadáme možnosti získavania finančných prostriedkov v
našej obci, vychádzka do obce s cieľom zmapovať situáciu, návrhy riešení
ako získať pre obec peniaze. ‐6 h
Dĺžka trvania ‐ 2h , prevádzka Happy Belly Podolínec
Návšteva prevádzky rýchleho občerstvenia, spojená s prehliadkou
priestorov,
‐ oboznámenie s technológiou prípravy jedál
‐ možnosť sledovať majiteľa občerstvenia pri práci, ale aj možnosť pre
niektorých účastníkov vyskúšať si obsluhu, či asistovať pri výrobe vlastného
hamburgeru alebo bagety.
8:00 hod – 12:30 hod
Cieľ: nadobudnutie elementárnych poznatkov z oblasti finančnej
gramotnosti v nasledujúcich tematických okruhoch:
1. Peniaze a ich význam ‐ brainstorming
2. Oboznámenie s modernými platobnými nástrojmi – prezentácia nosných
myšlienok formou interaktívnej tabule
3. Naša mena – euro – výroba eurobankoviek prostredníctvom tvorivej
činnosť žiakov

Banská Bystrica

Základná škola Pieninská

žiaci8. a 9. ročníka ZŠ,
pedagógovia ZŠ

14.03.2014

Bratislava

Regiony.sk,
Komunitné centrum
generácií, Karpatská 2/142,
81105 Bratislava
budova YMCA, 1. posch.

Zmiešaná komunita z
oblasti mestskej časti Koliba
a okolia Komunitného
centra generácií Staré
Mesto, Nové Mesto
(seniori, deti/vnuci,
deti/rodičia), žiaci ZŠ
Jelenia 16 a Jeséniova 54

Peniaze v živote komunity a v rebríčku životných priorít.
12:00 ‐13:00 hod. Popoludnie o peniazoch a finančných produktoch z
internetových zdrojov
16:00‐17:00 hod – premietanie dokumentárnych filmov k téme Osobný a
rodinný rozpočet
17.00‐
19.00 ‐ Míňanie peňazí, liečba z nadspotreby, úsporné programy + Pracovná
dielňa o efektívnej spotrebe – Roman Kozák

14.03.2014

Jablonové

Seniorvilla

seniori

14.3.2013 o 14.00 v Seniorville Jablonové ‐medzigeneracný dialóg ‐ Ako deti
sporili voľakedy a ako sporia dnes.

15.03.2014

Kvačany

Obec Kvačany

Mladí dospelí obce

15.03.2014

Banská Bystrica

Komunitné centrum sv.
Alžbety

mamy s deťmi v krízovom
centre, študenti strednej
školy

15.03.2014

Žiar n./H., Pod Donátom 1
n.o.Ľudia v pohybe
(1. poschodie)

14.03.2014

15.3.2014 – 09.00 ‐ 12.00 Vypracovanie „projektu“ – Premeňme odpad v
našej obci na zisk. – 3h
Realizácia celodennej aktivity pre staršie deti a matky s deťmi so
študentkami strednej školy. Spoločné varenie, finančné hry, kvíz a
posedenie pri koláčiku a spoločnej téme, ako sa pripraviť, ako čo najlepšie
vykročiť do života
8:00 – 18:00 hod Zodpovedne s peniazmi. Vedenie rodín k zodpovednému
prístupu a zaobchádzaniu s peniazmi.

DATUM

MIESTO

ORGANIZACIA

Cieľová skupina

AKTIVITA

16.03.2014

Bratislava, Komunitné
centrum generácií,
Karpatská 2/142, 81105
Bratislava
budova YMCA, 1. posch.

Regiony.sk

Deň otvorených dverí 16.3. (nedeľa) 10:00 – 19:00 hod
10:00 – 12:00 hod – Alternatívne možnosti ako usporiť, zarobiť, investovať –
Zuzana Planderová
13:00 – 16:00 hod – Burza nadbytočných vecí pre deti (spoločné
Zmiešaná komunita z
oblasti mestskej časti Koliba oceňovanie a licitovanie hodnôt, tvorba vlastných projektov/rozpočtov,
spoločenské simulačné rozhodovacie hry o investovaní ) (účastníci: deti zo
a okolia Komunitného
ZŠ Jelenia, Jeséniova a blízkeho okolia)
centra generácií Staré
16:00‐19:00 hod – Význam GMW a ŠRF pre nadobudnutie finančnej
Mesto, Nové Mesto
gramotnosti (príklady uskutočnených aktívít z domova a zo sveta) – Samuel
(seniori, deti/vnuci,
Geráth
deti/rodičia), žiaci ZŠ
C – 5x Spotrebiteľské poradenstvo pre seniorov ako získať informácie o
Jelenia 16 a Jeséniova 54
cenách a finančných službách z internetu (skupiny dospelých účastníkov
počítačových a jazykových kurzov v KCG) + prieskum finančnej gramotnosti
(dotazníky ŠRF) – Vlado Skokňa

17.03.2014

Kvačany

Obec Kvačany

Mladí dospelí obce

17.03.2014

Martin

SOUDopravná a ZŠ

študenti a žiaci ZŠ

13,00 – 14,00 Predloženie projektu "Premeňme odpad v našej obci na
zisk" starostovi obce Kvačany – 1h
7.45 ‐ 11.00 Vyhodnotenie aktivít a ich prezentácia na ZŠ Jahodnícja ul. v
Martine – stretnutie študentov SŠ a ZŠ

