ZOZNAM podporených organizácii v 5. ročníku grantového kola Škola rodinných financií 2013
P.č. Názov projektu

Organizácia

Mesto

1

Krok za krokom k
O. Z. Aktivfinančnej
Relax
gramotnosti

Dolný
Kubín

2

Dobrý rodinný
hospodár

Občianske
združenie
ARCUS

Rajec

3

Partneri pre
Tréning finančnej
sociálny
gramotnosti pre
rozvoj a
domovákov
pomoc

4

Vedomosťami
proti kríze 2013

Spoločenstvo
Bratislava
poznania, o.z.

5

Štart do života

Diecézna
charita Žilina

Prešov

Žilina

Krátka anotácia projektu
Väčšina mladých ľudí nemá dostatok informácií ako správne narábať so svojimi peniazmi.
Tým sa vystavujú riziku zadlžovania sa, čím ohrozujú seba a svoju existenciu. Finančným
vzdelávaním, informáciami a praktickými zručnosťami by sme chceli priniesť do komunít
zmysluplné učenie, ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov a
k finančnej gramotnosti mladých ľudí, ľudí zo sociálne slabého prostredia a iných.
Rozvíjanie finančnej gramotnosti obyvateľstva tak, aby účastníci vzdelávania porozumeli
základným finančným produktom, s ktorými sa bežne v živote stretávajú a ktoré výrazne
ovplyvňujú fungovanie rodiny. Zároveň, aby pochopili základné pravidlá, ktoré je
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. Projekt sa bude
realizovať na území Žiliny.
Dospelá mládež z detských domovov je rizikovou skupinou, ktorá sa po ukončení pobytu v
domovských zariadeniach nedokáže bezproblémovo začleniť do spoločenského života.
Mládež z ústavných zariadení má značné problémy adekvátne a bezkonfliktne
komunikovať so svojím okolím, pri uplatňovaní sa na trhu práce, pri získavaní vlastného
bývania, trávení voľného času, životnom plánovaní budúcnosti, predchádzaní sociálnopatologickému správaniu a hlavne v rozumnom hospodárení s peniazmi.
Zámerom projektu Vedomosťami proti kríze je zvýšenie finančnej gramotnosti vybraných
nielen znevýhodnených skupín obyvateľstva za účelom zvýšenia ich životnej úrovne,
spokojnosti v živote a prípravy na samostatné hospodárenie ich domácností v budúcnosti.
Realizáciou projektu chceme dosiahnuť, aby účastníci projektu správne chápali finančné
termíny a kategórie bežne používané v spoločnosti a vedeli im priradiť správny význam a
najmä vedeli efektívne nakladať s vlastnými financiami.
Deti amladí dospelí s nariadenou ústavnou starostlivosťou majú vo všeobecnosti sťažené
podmienky osamostniť sa a žiť na kvalitnej úrovni po odchode z detského domova. Detský
chartiný dom Považská Bystrica dáva týmto deťom obrovskú šancu - má prispôsobený byt
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1 624,71 €

648,48 €

6

Na peniaze s
rozumom

7

Možnosti a
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pre mladých dospelých. Mladí dospelí sa v ňom učia osamostatňovať sa. Úlohou projektu
je vzdelávať deti v oblasti finančnej gramotnosti a tiež ich motivácia zabezpečiť sa tak, aby
po odchode z DCHD mali čo najmenej existenčných problémov. Súčastne sa budú
vzdelávať aj presonál DCHD, aby preškolený personál mohol odovzdávať informácie
ďalším generáciám "domovákov".
Realizáciou tohto projektu vzdelávacími seminármi ŠRF cieľovým skupinám zvýšime
mieru ich vedomostnej a osobnostnej zdatnosti 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.
Tretina žiakov dochádzajúcich do našej školy pochádza zo sociálne znevýhodneného
prostredia, z oblasti s nízkou zamestnanosťou obyvateľstva. Dospelí často nevedia
hospodárne narábať so sociálnymi dávkami a nevedú k tomu ani deti. Často im
chýbajú životné zručnosti organizačné, prezentačné, či samotná zodpovednosť.
Preto chceme naučiť starších žiakov a našich bývalých žiakov hľadať rôzne možnosti
získania peňazí, rozumne s nimi hospodáriť, plánovať si svoje výdavky tak, aby
zmenili kvalitu svojho života a stali sa tak zodpovednými v rôznych oblastiach
života. Finančné a sociálne zručnosti chceme prostredníctvom mladých ľudí dostať
do rodín a do celej komunity.
Predkladaný projekt sa zameriava na prevenciu a elimináciu dopadov sociálnopatologických javov, ktoré trápia miestnych obyvateľov, a ktoré idú poväčšine ruka v ruke
– nezamestnanosť, problémy v rodine, sociálna odkázanosť rodín od podpory štátu,
sociálne vylúčenie jednotlivcov aj celých rodín z hlavného toku života spoločnosti,
zneužívanie návykových látok, kriminalita a i. Projekt rozširuje možnosti neformálneho
vzdelávania a záujemcom ponúka chýbajúce možnosti celoživotného vzdelávania.
Svet sa mení a takmer všetko okolo nás sa vyvíja. Naša škola si uvedomuje zmeny, ktoré
majú vplyv aj na vývoj mladej generácie. Preto sme sa rozhodli v spolupráci so Školu
rodinných financií doplniť našim študentom nové informácie z finančného sveta. Sme
presvedčení, že tak ako poskytujeme študentom odborné vyučovanie, potrebné na výkon
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ich budúceho povolania, je dôležité dať im základy obozretného hospodárenia s vlastnými
financiami. Projektom sledujeme, aby si študenti osvojili základné princípy obozretného
hospodárenia s peniazmi a ako získať peniaze na trhu práce nájdením vhodného
zamestnania.
Nedostatočná finančná gramotnosť detí opúšťajúcich detské domovy po ukončení štúdia,
ich neschopnosť rozumne použiť získané peňažné prostriedky, nedostatok praktických
skúseností v tejto oblasti. Cielom projektu je naučiť mladých ľudí „pracovať“ so svojimi
peniazmi, zvýšiť ich vedomostnú úroveň v tejto oblasti, aby dokázali rozoznať prípadné
ponuky finančného trhu , aby predišli finačným podvodom, ktorých cieľom sa môžu sta ť a
zvýšiť ich možnosti integrácie do spoločnosti.
V rámci tohto projektu chceme spolupracovať aj s Apoštolskou cirkvou, ktorá v osadách,
kde chceme realizovať projekt, má rozvinutú misijnú prácu a tým aj pevnú základňu
mladých i dospelých ľudí, ktorí sú motivovaní k riešeniu svojej ťažkej životnej situácie.
Hlavným cieľom projektu je rozvíjať finančnú gramotnosť zapojených skupín a tým posilniť
aj ich záujem o hľadanie práce ako hlavného zdroja rodinných financií a ich manažovania.
Pridruženým cieľom projektu je zapojenie úspešných absolventov vzdelávania do
dobrovoľníckej činnosti neziskovej organizácie – propagácia princípov finančnej
gramotnosti vo svojej rodine a v komunite
Pri deťoch, umiestnených v DeD je našim cieľom naučiť hospodáriť a šetriť s vreckovým,
ktoré dostávajú. Dospelých oboznámiť s projektom ŠRF, domácim rozpočtom a
u výchovných pracovníkov oboznámiť ich s cieľom naučiť deti šetriť, nepožičiavať si počas
pobytu v domove, oboznámiť ich z následkami ponúkaných pôžičiek v ich budúcnosti
Cieľom projektu bude podpora našich študentov s cieľom rozvíjať ich zamestnanosť, na čo
budú potrebovať aj informácie týkajúce sa finančného sektora. Projekt má za cieľ zlepšiť
finančné povedomie študentov, osvojiť si základné princípy obozretného financovania,
orientovať sa vo finančných inštitúciách a ich produktoch a v neposlednom rade aj
uplatnenie na trhu práce.
Projekt je určený komunitám, ktoré majú najväčšie problémy s financiami a kde poľa
predchádzajúcich skúseností vzdelávanie malo kladnú odozvu: mladí ľudia , ktorí odišli z
detských domovov, žiaci deviatych ročníkov , mamičky v krízovom centre – chýbajú im
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1.950,00 €
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Správny smer!

ODYSEA
MYSLE

finančné zručnosti, žiaci strednej školy, ktorým chýba finančné vzdelávanie,
seniori z Martina a Vrútok, členovia klubu STOMIK a klienti Ligy proti rakovine,
klienti resocializačného zariadenia MANUS.

Banská
Bystrica

Rajec

Považská
Bystrica

Komárno

Finančné vzdelávanie je príležitosťou pre klientov krízových centier zdokonaliť svoju
finančnú zručnosť a riešiť aktuálne životné problémy aj s pomocou projektu Škola
rodinných financií - prevziať na seba finančnú zodpovednosť, zvýšiť životnú úroveň sebe
a svojim rodinám. ŠRF je príležitosť ako sa naučiť plánovať svoje financie, ako sa naučiť
šetriť, ako si hľadať prácu, ako sa vyznať v ponukách finančných produktov, správne
nakupovať...
Každý z nás sa už určite stretol s nejakým problémom, kde hlavnú úlohu hrali financie.
Prispieva k tomu aj tá skutočnosť, že takmer vo všetkých oblastiach života dochádza
k dosť závažným zmenám zákonov, predpisov a nariadení. Často krát sa stáva, že človek
stráca o nich prehľad a tým sa dostáva do problémov, ktoré by nemusel prekonávať, keby
jeho finančná gramotnosť bola o niečo lepšia. Ako predchádzať týmto problémom
chceme pomôcť radami prostredníctvom seminára Škola rodinných financií. Chceme, aby
projekt pomáhal ľuďom získať nový pohľad na financie a problémy, ktoré spôsobujú.
Zámerom tohto projektu je finančné vzdelávanie rôznych komunít, ktoré pôsobia
v rôznych mestách a dedinách. Pre každú skupinu budú ciele seminárov presnejšie
špecifikované, každá skupina rieši iné životné situácie a potrebuje špecifické zameranie
seminárov. Okrem odbornej stránky, projekt bude riešiť aj otázky sociálnych väzieb
v skupinách, a prispôsobiť sa zloženiu jednotlivých skupín.
Obchodná akadémia je škola, ktorá poskytuje ekonomické vzdelávanie už 45 rokov, je
odborným garantom realizácie tohto projektu
Cieľom projektu je dostať finančné vzdelávanie do rodín, do komunít, k sociálne slabším
vrstvám prostredníctvom mladých ľudí pomôcť získať informácie o cieľoch projektoch,
možnostiach zapojenia sa do nich a zoznámiť sa s moderným multimediálnym
programom z oblasti finančného vzdelávania. Pomôcť mladým ľuďom naučiť sa
manažovať svoje financie. Rozvíjať životné zručnosti mladých ľudí potrebné pre
orientovanie sa vo svete financií. Projekt rozvíja finančné povedomie mladých ľudí.
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Účastníci programu získavajú vedomosti a zručnosti v oblasti osobných financií, ktorá je
dôležitá pre úspešný osobný, profesionálny a spoločenský život
Sme Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, žiaci, ktorí navštevujú našu školu sú
väčšinou zo sociálne slabších vrstiev, alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Problémom týchto žiakov je, že si nevedia organizovať osobné financie, stanoviť si
Stredná
životné priority a východiska zabezpečenia životných potrieb posúdiť význam trvalých
odborná škola
Michalovce životných hodnôt, vplyv peňazí na ich zachovávanie. Cieľom tohoto projektu je priniesť
sv. Cyrila a
do komunít učenie, ktoré by viedlo k porozumeniu základných finančných produktov,
Metoda
naučiť porozumieť koncepcií obmedzenosti zdrojov – rozumová spotreba každodenného
života, rozvíjanie životných zručnosti žiakov pre ich orientáciu vo svete financií a získanie
základných informácií a zručností v oblasti manažovania osobných financií.
Mnohí naši študenti nemajú dostatočné vedomosti zo sveta financií, aj napriek tomu, že
Stredná
majú hodiny ekonomiky, ktoré však nedokážu pokryť všetky ekonomické otázky a celú
odborná škola
ekonomickú problematiku. Tento projekt sa u nás absolvoval v roku 2010 a mal veľmi
Poprad
technická v
pozitívny ohlas medzi študentami, ktorí si prednášky veľmi obľúbili a vždy s obľubou
Poprade
diskutovali na aktuálne témy. Zámerom a cieľom tohto projektu je zvýšiť finančné
povedomie a gramotnosť žiakov, ktorí študujú na našej škole.
Do projektu školy rodinných financií sme sa zapojili už po druhý krát a máme možnosť
vidieť zmeny, kedy odchádzajúce deti môžu získavať mnohé dôležité informácie a učiť sa
DeD sv.
sociálnym zručnostiam nevyhnutných pre ich ďalšiu budúcnosť, čím získavajú lepšiu
Klementa
východziu pozíciu pre štart do ďalšieho života. Deti v detských domovoch už od útleho
Podolínec
Hofbauera
veku dostávajú vreckové, ktoré im slúži na osobné výdavky. Taktiež sa snažíme ich
Podolínec
prostredníctvom projektu vytvárať u nich pozitívny vzťah k financiám, ktoré by nemali
slúžiť len na dosiahnutie krátkodobých cieľov, ale snažíme sa ich motivovať k sporeniu
financií, aby mysleli nielen na dnešok, ale aj na budúcnosť.
Zámerom nášho projektu je podnietiť účastníkov seminárov, aby uvažovali o možnostiach
a príležitostiach ako zaobchádzať s finančnými prostriedkami (získavať, plánovite používať
regiony.sk
Bratislava , podporovať v racionálnej spotrebe aj okolie) Ďalej účastníkov chceme previesť
praktickými príkladmi účastníkov od zostavenia primeraného osobného rozpočtu, cez
rodinný rozpočet až k vlastnému pohľadu na rozpočtovanie v samospráve. Cez vzdelávacie

1 100,00 €

1 382,00 €

553,50 €

1 890,00 €
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Prekroč svoj tieň
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Charita Košice
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Rajec

aktivity chceme motivovať účastníkov seminárov k ďalšiemu samovzdelávaniu sa vo
finančnej gramotnosti a nachádzaniu svojej osobnej zodpovednosti za stav v rodine,
širšom prostredí a hšadaní svojho miesta ako zodpovedného občana.
Cieľom projektu je naučiť hospodáriť cieľové skupiny s vlastnými finančnými
prostriedkami, čo umožní zvýšenie ich životnej úrovne, možnosť tvorby úspor a rezerv a
racionálne rozhodovanie pri vybavovaní úverov. V projekte sa zameriavame
predovšetkým na mládež odchádzajúcu zo škôl. Mladých ľudí chceme viesť k
zodpovednému prístupu k financiám. V prvom rade ich naučíme rozumieť daňovému a
odvodovému systému, významu výplatnej pásky, hospodárnemu nakladaniu s rozpočtom,
dôvod a význam čerpania úverov. Dôraz kladieme na hospodárne nakladanie s vlastnými
finančnými prostriedkami, naučiť sa z nich vyžiť aj vytvárať rezervy a vytvorené rezervy
efektívne zhodnocovať.
V našom zariadení už beží tento projekt 4 rok. Prvé 2 ročníky boli s podporou nadácie (Tri
groše a Tri groše II ), tretí ročník bol v réžií našej organizácie (Tri groše Ilegál) a štvrtý
ročník opäť s podporou nadácie (Vstaň z prachu). V našom krízovom centre sa klienti
neustále menia a zároveň sa nám do projektu podarilo zapojiť aj klientov z ulice, ktorí sú
klientmi v Útulku na Bosakovej ulici. Tento projekt neustále pomáha klientom zorientovať
sa nielen vo svete peňazí, ale aj vo vlastných financiách a riešiť, svoje dlhy. Témy sú
rôznorodé a aktuálne pre cieľovú skupinu.

2 150,-

1 150,00 €

30 888,99 €

