ZOZNAM podporených organizácii v 6. ročníku grantového kola Škola rodinných financií 2014
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Názov projektu

Organizácia

Mesto

Krátka anotácia projektu

Nízka finančná gramotnosť obyvateľstva spôsobuje vážne finančné problémy v rodinách. V
projekte chceme rozvíjať finančnú gramotnosti obyvateľstva tak, aby účastníci vzdelávania
Občianske
porozumeli základným finančným produktom, s ktorými sa bežne v živote stretávajú a ktoré
Rodinná
združenie
Rajec
výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny. Zároveň, aby pochopili základné pravidlá, ktoré je
peňaženka
ARCUS
potrebné dodržiavať pri riadení vlastných financií. Naučiť účastníkov mať peniaze pod kontrolou a
zabrániť dlhom a tým, ktorí sa už v dlhoch ocitli, ponúknuť možné východiská, ako sa z nich dostať.
Naučiť ich použiť a vyhodnotiť finančné informácie.
Projektom chceme zvýšiť finančnú gramotnosť cieľovej skupiny. Motivovať klientky pri hľadaní
Krízové
Finančné minimum
zamestnania. Naučiť ich si vytvárať si pracovné návyky a vytváranie si osobnej zodpovednosti za
stredisko
Lučenec
v KS Amoret
platenie poplatkov štátu. Ďalej chceme oboznámiť cieľové skupiny s finančnými inštitúciami a
"AMORET"
rozdielmi medzi jednotlivými bankami.
Zámerom projektu bude finančné vzdelávanie študentov, prvákov na strednej škole, žiakov na ZŠ
a nezamestnaných. V prípade záujmu je však projekt otvorený aj pre vzdelávanie seniorov, pre
Abeceda finančnej Obchodná
Považská
ženy na materskej dovolenke resp. aj pre bežnú verejnosť podľa záujmu.
gramotnosti
akadémia,
Bystrica
Obchodná akadémia je škola, ktorá poskytuje ekonomické vzdelávanie a je odborným garantom
realizácie tohto projektu a chceme spolupracovať s orgánmi samosprávy a štátnej správy
v meste Považská Bystrica.
Zámerom projektu je prispieť k zlepšeniu finančnej gramotnosti na stredných a základných školách
Občianske
a medzi nezamestnanými, ako aj v širokej verejnosti. Cieľom projektu je rozšíriť odborné
"Čas sú peniaze"
združenie
Rajec
vedomosti aj o informácie spojené s financiami. Patrí k tomu: hospodárenie s financiami, osobný
Kultúra
či rodinný rozpočet, hľadanie si zamestnania, postup v prípade potreby úveru, pôžičky ale aj
zhodnocovanie nasporených financií .
Združenie
Cieľom projektu je oboznámiť žiakov Gymnázia P. Pázmáňa s vjm so základnými pojmami
Zvýšenie finančnej
maďarských
a vedomosťami v oblasti finančnej gramotnosti, naučiť ich zorientovať sa vo svete financií,
gramotnosti žiakov
rodičov na
Nové Zámky pripraviť ich na reálny svet podnikania, platenia rôznych daní a odvodov, investovania a pod.
Gymnázia P.
Slovensku pri
Našim cieľom je, aby porozumeli základným finančným produktom a službám, s ktorým sa budú
Pázmáňa s vjm
Gymnáziu s vjm
v živote stretávať.
Abyže nám lepšie
Hnileckú dolinu, v ktorej sa nachádza naša škola, nazývajú „hladová“. Mnohé rodiny žijú v hmotnej
Stredná
Prakovce
bolo (Dvere k
núdzi a na hranici chudoby. Cieľom tohto projektu bude finančné vzdelávanie mladých ľudí, ktorí
odborná škola, 282
finančnej
končia alebo len nedávno ukončili základnú školu a stoja pred rozhodnutím: čo ďalej – aký odbor

Odporúčaná
suma

1 900,00

650,00

1 200,00

1 200,00

650,00

1 250,00

gramotnosti
dokorán)
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Správny krok

Marginal, o.z.
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ZŠ s MŠ
Zaujímaj sa o svoje
Michala
peniaze!
Rešetku

Horná Súča
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Únia rómskych
Spoznávajme svoje
materských
peniaze
centier

Poltár

10

"Financie v kocke
pre študentov
Strednej odbornej
školy technickej v
Poprade"

Poprad

11

Vedomosťami proti Spoločenstvo

Stredná
odborná škola
technická v
Poprade

Bratislava

Bratislava

si majú vybrať, aby sa po skončení školy umiestnili na trhu práce, aby dokázali v budúcnosti
finančne zabezpečiť seba i svoju rodinu, aby si postupne zabezpečili finančnú slobodu a finančnú
nezávislosť. Pomocou projektu sa naučia manažovať svoje peniaze tak, aby sa vyhli nerozumným
a konzumným dlhom, zostaviť si osobný rozpočet, porovnať produkty jednotlivých finančných
inštitúcií a vybrať si ten najvýhodnejší.
Združenie Marginal sa zaoberá integráciou štátnych príslušníkov tretích krajín - osôb s
udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou na území SR. Cieľové skupiny musia
prekonávať jazykovú bariéru a kultúrny šok. Je pre nich zložité zorientovať sa v diferentnom
sociálnom a kultúrnom svete, ekonomických nástrojoch a mechanizmoch. Projekt
reflektuje tieto problémy v adaptácii a snaží sa rozvinúť finančnú gramotnosť osôb a tým
zlepšiť ich integráciu so zreteľom na zvýšenie kvality života týchto osôb.
Absenciu finančného vzdelávania mládeže si už v minulosti uvedomili banky a mnohé z nich
pomáhajú finančnej osvete na školách už niekoľko rokov. Sami žiaci a študenti pritom majú
pozitívny postoj k finančnému vzdelávaniu. Projektom by sme chceli zvýšiť vzdelanostnú úroveň
žiakov základných (prioritne deviataci) a stredných škôl. Hlavným cieľom projektu je priblížiť
žiakom oblasť bankovníctva a poisťovníctva a tiež ekonomické súvislosti vo vzťahu k reálnemu
praktickému životu.
Väčšina obyvateľov v meste Poltár je evidovaná na UPSVaR a jedinou prácou je zamestnanie na
aktivačných prácach. Obyvatelia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a dlhodobo bez pravidelného
príjmu sa tak dostávajú do finančných dlhov sú odkázaný na produkty nebankových subjektov
a dostávajú sa tak do exekúcií, ktoré sa im tak nabaľujú. Cieľom projektu je naučiť účastníkov viesť
si osobný a rodinný rozpočet a tak si postupne nielen ustrážiť finančné prostriedky, ale aj vhodne
investovať finančnú rezervu, ktorú po určitej dobe nadobudnú. Naučiť ich nepožičiavať finančné
prostriedky, ani nepožičať iným a hlavne dokázať vyžiť s tými finančnými prostriedkami, ktoré
majú na celý mesiac. Veľký dôraz budeme klásť tiež na rozvoj finančnej gramotnosti u mládeže,
keďže v projekte budú zapojené matky s deťmi.
Mnohí naši študenti nemajú dostatočné vedomosti zo sveta financií, aj napriek tomu, že majú
hodiny ekonomiky, ktoré však nedokážu pokryť všetky ekonomické otázky a celú ekonomickú
problematiku. Zámerom tohto projektu je zvýšiť finančné povedomie a gramotnosť žiakov, ktorí
študujú na našej škole, a to hlavne v týchto oblastiach: peniaze a ich význam pre môj život –
funkcie peňazí, ich definície, hlavné zdroje príjmov – z čoho sa dá vyžiť, ako si hľadať prácu, môj
osobný rozpočet – ako si ho efektívne pripraviť.
Zámerom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti znevýhodnených skupín obyvateľstva za
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602,00

600,00

1 200,00
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poznania o.z.
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Buď pánom svojich
Help, n.o.
peňazí
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Šmejdológia a ako
sa nenechať
ošmeknúť

Člověk v tísni
o.p.s. pobočka
Slovensko
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Prievan v
peňaženke

OSCAR 4You
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Mešec plný
nápadov

Odysea mysle
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Škola rodinných
financií v KC a DeD

Arcidiecézna
Charita Košice
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Každý cent sa
počíta

Informačné
centrum
mladých

Handlová

Spišské
Podhradie

účelom zlepšenia ich životnej úrovne, osobnej spokojnosti a prípravy na samostatné vedenie
domácností. Realizáciou projektu chceme naučiť účastníkov projektu správne pochopiť finančnú
terminológiu a produkty bežne používané v spoločnosti, ale najmä naučiť ich používať a využívať
v bežnom živote.
Realizáciou tohto projektu chceme zvýšiť mieru vedomostnej a osobnostnej zdatnosti sociálne
znevýhodneným skupinám obyvateľstva v oblasti finančnej gramotnosti, čo bude určite viesť
k zmene ich prístupu k peniazom. Rozširovaním vedomostí a rozvíjaním zručností v hospodárení
s peniazmi získajú ďalšie kompetencie potrebné pre skvalitnenie ich osobného, rodinného aj
pracovného života.
Náš projektový zámer reflektuje potrebu preskúmať zvýšenú zraniteľnosť seniorov voči
manipulatívnym a nekalým obchodným technikám, používaných hlavne na predajných akciách, a
následne ich voči týmto imunizovať vzdelávaním a praktickou prípravou.

Zámerom projektu „Prievan v peňaženke“ je vytvoriť kreatívny priestor, kde účastníci získajú
základné informácie, nové vedomosti, kompetencie a naučia sa ich prakticky používať a tým sa
zlepší ich finančná gramotnosť, čo im napomôže lepšie sa rozhodovať. Projektom chceme
Pusté Úľany napomôcť ľuďom spraviť krok vpred vo svete financií. Symbolom projektu je peňaženka, z ktorej
unikajú peniaze a my nevieme kam a ani sa nenazdáme a máme niekde dlh. Účastníci dostanú
svoju peňaženku, s ktorou sa budú učiť narábať krok za krokom; zistia odkiaľ im peniaze prídu
a kam im odídu.
Cieľom projektu je výchova kvalitných lídrov OZ, zodpovedných dobrovoľníkov OZ vedúcich
trénerov programu na rozvoj tvorivosti, kreativity a tímovej spolupráce. Naučiť ich hospodáriť,
pracovať s nielen s osobnými financiami ale vypracovať si finančný plán projektu, získať finančné
Komárno
zdroje na zabezpečenie na realizáciu projektov, aktivít s tímami mladých ľudí a pomôcť mladým
ľuďom naučiť sa manažovať svoje financie. Rozvíjať životné zručnosti mladých ľudí potrebné pre
orientovanie sa vo svete financií.
Projekt ŠRF beží v Krízovom centre 5 rokov. Tento projekt neustále pomáha klientom zorientovať
sa nielen vo svete peňazí, ale aj vo vlastných financiách a riešiť, svoje dlhy. Vzhľadom na to, že
Košice
naša lektorka v súčasnosti pôsobí na Orave, do projektu budú zapojení aj mladí dospelí z Detského
domova v Istebnom a bezdomovci z Martina. Témy sú rôznorodé a aktuálne pre cieľovú skupinu.
Projekt chce reagovať na vždy aktuálny problém hospodárenia s financiami, s ktorým často bojuje
Levice
každý jednotlivec (rovnako ako organizácie, krajiny, projekty). Hľadanie rovnováhy medzi príjmami
a výdavkami je „umením“, ktorému sa v ideálnom prípade učí jednotlivec už v detstve v rodine,
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Chráňme našich
starších
spoluobčanov
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PF UMB,
Banská
Bystrica,
Pripravme si lepšiu
Banská
Katedra
budúcnosť.
Bystrica
elementárnej a
predškolskej
pedagogiky
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Dopravná
akadémia

Žilina

v ktorej vyrastá postupným zapájaním do úvah o potrebe peniazmi disponovať; o náročnom
získavaní finančných prostriedkov; o ich správnom rozdeľovaní a o dobrom finančnom pláne do
budúcnosti (šetrení a investovaní). Cieľom projektu je prispieť k orientácii účastníkov seminárov
v základných pojmoch a kategóriách z oblasti financií, k ich správnemu porozumeniu, interpretácii
a využitiu.
Naša škola spolupracuje v Žiline s Jednotou dôchodcov Slovenska, kde v rámci spolupráce sme
realizovali úvodné informácie o finančnej gramotnosti. Táto problematika ich veľmi zaujala
a chceli pokračovať v ďalších informáciách o finančnej gramotnosti. Na stretnutiach so seniormi
chceme upozorniť na možné riziká ako napr. "šmejdi" na prezentačných predajoch.
V projekte chceme študentom študijného odboru učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
magisterského štúdia rozširovať poznatky z oblasti finančnej gramotnosti, rozvíjať životné
zručnosti, orientovať sa v trendoch na pracovnom trhu. Študenti si rozvinú schopnosti potrebné
pri hľadaní si budúceho zamestnania, zorientujú sa v otázkach pracovno-právnych vzťahov,
v hodnote práce a v tvorbe vlastného osobného rozpočtu. V praktickom čine si študenti vytvoria
svoje vlastné profilové portfólio, ktoré ich zviditeľní a zvýrazní ich osobnostné aj odborné kvality.

Dospelá mládež z detských domovov je rizikovou skupinou, ktorá sa po ukončení pobytu v
domovských zariadeniach, nedokáže bezproblémovo začleniť do spoločenského života. Mládež z
Tréning finančnej
Partneri pre
ústavných zariadení má značné problémy adekvátne a bezkonfliktne komunikovať so svojím
gramotnosti pre
sociálny rozvoj Prešov
okolím, pri uplatňovaní sa na trhu práce, pri získavaní vlastného bývania, trávení voľného času,
domovákov
a pomoc
životnom plánovaní budúcnosti, predchádzaní sociálno-patologickému správaniu a hlavne v
rozumnom hospodárení s peniazmi. Cieľom projektu je príprava mladých "domovákov" na
samostatné finančné hospodárenie mladých ľudí z detských domovov.
Súčasná „vyspelá“ doba nám prináša čoraz častejšie na jednej strane zdražovanie, dvíhanie
úrokovej sadzby a na strane druhej zadlžovanie, neschopnosť splácania a pokles životnej úrovne.
Občianske
Naučme sa
Netýka sa to len produktívnej populácie, ale aj dôchodcov a najmä mládeže na prahu dospelosti.
združenie Aktív Dolný Kubín
rozumieť peniazom
Cieľom projektu bude zvýšiť sociálnu a finančnú gramotnosť mladých ľudí, rozvíjať osobnú
- Relax
zodpovednosť za svoje financie, rozvíjať praktické zručnosti pri využívaní moderných platobných
nástrojov a ukázať zásady ako správne zapôsobiť na pracovnom pohovore.
Spolu

600,00

1 200,00

1 900,00

650,00

22 541,00

