Zoznam podporených projektov 4. ročníka Školy rodinných financií

P.č.

Názov projektu

Organizácia

Mesto

Suma v EUR

1

Tréning finančnej gramotnosti
pre domovákov

Partneri pre sociálny rozvoj
a pomoc

Prešov

1300,00

2

Finančné vzdelávanie komunít
mesta Považská Bystrica

Obchodná akadémia

Považská
Bystrica

1943,00

3

Vedomosťami proti kríze,
Spoločenstvo poznania, o,z, v
latinčine Societas gnosis, o.z.

Spoločenstvo poznania, o,z

Bratislava

650,00

4

Učme sa orientovať vo svete
peňazí

Aktív-Relax

Dolný Kubín

648,00

5

Premeny III.

OZ Mamám Slovenska

Hýľov

650,00

6

Ja sa to naučím!

SOŠ Levická 40

Nitra

600,00

7

Niečo chcieť znamená už
polovicu mať

Detský Domov sv. Klementa
Podolínec
Hofbauera

383,00

Anotácia projektu
Projekt je zameraný na podporu finančnej gramotnosti mladých ľudí pred a po
odchode z detského domova. Zahŕňa prípravu samostatného hospodárenia s
peniazmi, tvorbu osobného rozpočtu a naučí ich rešpektu a rozumnému nakladaniu
s peniazmi po odchode z domova a do budúcnosti.
Pomocou tohto projektu chceme finančne vzdelávať okrem žiakov a študentov aj
rizikové komunity v meste Považská Bystrica, ide o sociálne znevýhodnených
občanov, komunitu seniorov, a nezamestnaných. Pomocou projektu by prebehlo
finančno - ekonomické dovzdelanie spomenutých skupín, ktoré by im mohlo
pomôcť nájsť si svoje miesto v spoločnosti a získať lepší obzor a prehľad v oblasti
riadenia si svojich osobných financií.
Zámerom projektu je zvýšenie finančnej gramotnosti vybraných 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 médiách a vedeli im priradiť správny
význam, a najmä vedeli efektívne nakladať s vlastnými financiami.
Prostredníctvom aktivít pochopiť dôležitosť správneho rozhodovania a narábania
so svojimi financiami. Rozvíjať finančnú gramotnosť medzi zúčastnenou skupinou.
Zaviesť finančné vzdelávanie medzi mladých ľudí ktorí po škole odchádzajú do
života nemajú skúsenosti s finančnou gramotnosťou. Ukazovať možnosti vytvárania
si finančnej gramotnosti.
Na webstránkach nášho OZ sa virtuálne stretávajú ženy, ktoré sú často v
znevýhodnených životných situáciach. Po dvoch ročníkoch ŠRF sa naučili so svojimi
financiami lepšie hospodáriť a chcú si svoju finančnú situáciu ešte zlepšiť tým, že si
založia živnosť, aby mohli legálne predávať svoje hand made výrobky. Preto by
uvítali ďalší ročník ŠRF, v ktorom by sa oboznámili so základmi podnikania.
Naučiť študentov aký význam majú peniaze, ako s nimi hospodáriť, zvládnuť svoj
osobný rozpočet a naučiť sa šetriť svoje peniaze.
Zámerom projektu je vzdelávanie deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou
umiestnených v detských domovoch v oblasti financií. Cieľovou skupinou sú najmä
študenti SOU a OU do 18 rokov a mladí dospelí, ktorí dosiahli plnoletosť a bolo im
umožnené ostať v DeD, pokiaľ neukončia štúdium na strednej škole. V súčasnej
dobe sa v našom zariadení nachádza cca 12 takýchto študentov, pre ktorých by sme
projekt chceli realizovať.
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Zoznam podporených projektov 4. ročníka Školy rodinných financií

P.č.

Názov projektu

Organizácia

Mesto

Suma v EUR

8

Rozvíjanie finančnej gramotnosti
ARCUS
obyvateľstva

Rajec

9

Finančný teplomer

Obec Bohúňovo

Bohúňovo

10

Moc peňazí

Obec Bretka

Bretka

1298,50

11

Škola rodinných financií finančná zručnosť

Stredná odborná škola
dopravná Martin

Martin

1903,00

12

ŠRF v krízovom centre

Krízové stredisko pre deti a
osamelých rodičov. n.o.

Banská Bystrica

1000,00

13

Škola rodinných financií v meste
Lučenec

Mesto Lučenec

Lučenec

1300,00

650,00

647,52

Anotácia projektu
Zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľstva mesta Zvolen. Predovšetkým u
mládeže pri ukončení štúdia s pravdepodobnosťou nástupu do zamestnania a
zakladaní si vlastných rodín a obyvateľov s nízkou (žiadnou) finančnou
gramotnosťou (rodičia detí so základným vzdelaním, dôchodcovia, znevýhodnené
skupiny, verejnosť)
Obec Bohúňovo minulý rok úspešne realizoval projekt v rámci ŠRF pre dôchodcov a
nezamestnaných.Tento rok chceme poskytnúť aktuálne, užitočné informácie v
oblasti financií pre ženy z našej dediny, keďže väčšinou majú na starosti rodinný
rozpočet. Chceme im priniesť nápady ako tvoriť rodinný rozpočet, stanoviť si
finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie, ako prevziať zodpovednosť za
osobné finančné rozhodnutia.Chceme rozvíjať ich finančnú gramotnosť a tak zlepšiť
životnú úroveň celej rodiny.
Cca.50%obyvateľov v obci je zo sociálne znevýhodneného prostredia.V rámci
uzatvorenej komunity nemajú možnosť získať žiadne nové informácie.Sú závislí na
sociálnych dávkach a ich finančná gramotnosť je veľmi nízka. Avšak,keby sa vedeli
vo finančnom svete lepšie orientovať,nemuselo by to tak byť,preto sme sa rozhodli
napísať projekt.Je to náš pokus poskytnúť im pomoc.
Finančná zručnosť je predpokladom vyššej životnej úrovne pre žiakov deviatych
ročníkov ZŠ, pre stredoškolákov, klientov v krízovom centre, pre seniorov, klientov
resocializačného zariadenia MANUS, pre členov klubu STOMIK. Finančné
vzdelávanie, praktické rady, najnovšie informácie z oblasti financií , zaujímavé
aktivity a možnosť pýtať sa, sú náplňou Školy rodinných financií.
Škola rodinných financií je príležitosť pre klientov krízového centra v Dome sv.
Alžbety zdokonaliť svoju finančnú zručnosť a zvýšiť životnú úroveň. Je to príležitosť
ako sa naučiť plánovať svoje peniaze, ako sa naučiť šetriť, ako si hľadať prácu, ako
sa vyznať v ponukách finančných produktov, správne nakupovať...
Zámerom projektu Škola rodinných financií v meste Lučenec je poskytnúť občanom
zo sociálne znevýhodneného prostredia bývajúcim v pre nich určenej ubytovni v
Lučenci finančné vzdelávanie v spolupráci s kvalifikovaným lektorom a súčasne ich
naučiť efektívne a zmysluplne používať finančné prostriedky a tvoriť si rodinný
rozpočet. Úspešná realizácia projektu Škola rodinných financií v meste Lučenec
výrazne prispeje k zvýšeniu životnej úrovne týchto občanov zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
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Zoznam podporených projektov 4. ročníka Školy rodinných financií

P.č.

Názov projektu

Organizácia

Mesto

Suma v EUR

14

Chcem zmeniť svoj život

Občianske združenie
Kultúra

Rajec

500,00

15

Zvyšovanie finančnej
gramotnosti

ARCUS

Rajec

1949,90

16

Dnes mysli na zajtra

Nová Nádej Slovensko

Bratislava

1300,00

17

Banka nápadov

Odysea Mysle

Komárno

1020,00

18

Vstaň z prachu

Arcidiecezna Charita Košice Košice

19

Zvyšovanie finančnej
gramotnosti u obyvateľov hornej PERSONA
Oravy

Bratislava

650,00

500,00

Anotácia projektu
Projektom chceme prispieť k zvyšovaniu finančnej gramotnosti našich
spoluobčanov so zameraním na ohrozené skupiny - sociálne slabšie rodiny a
nezamestnaných. Naša predstava je, aby tieto skupiny začali rozmýšľať o tom, že
keď chcú svoj život zmeniť - musí to byť zmena od základov.
Zvýšenie 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.
Pomocou 17-18 stretnutí v troch MC v bratislavskom kraji za celkovej účasti 100
účastníkov v priebehu troch mesiacov poskytneme informácie a zručnosti v oblasti
finančného vzdelávania. Vzdelávanie prevedie kvalifikovaný lektor v oblasti
finančného poradenstva a sociálny pracovník v pozícii manažéra projektu.
Realizáciou projektu sa zameriavame na zvýšenie finančnej gramotnosti ,
manažovanie osobných financií pre najviac ohrozenú skupinu mladých ľudí, matky
na MD , mládež a dobrovoľníkov OZ . Program osobných financií sa bude
prezentovať nenásilnou formou dostanú priestor na sebarealizáciu, osobné
konzultácie a poradenskú službu.
Projekt "Vstaň z prachu" bude Arcidiecézna Charita Košice realizovať v Krízovom
centre pre matky s deťmi. Matky, ktoré sa ocitli v zlej sociálnej a finančnej situácií
budú získavať neformálnym vzdelávaním poznatky ako riešiť osobný a rodinný
rozpočet, ako komunikovať z bankou, alebo ako sa orientovať na trhu práce.
Projekt bude zameraný aj na mládež vo veku 15 - 22 rokov, aby získali informácie
ako rozumne hospodáriť s peniazmi a pokryť by mal aj prácu s bezodomovcami z
útulku Emauzy.
Zámerom projektu je prevencia a eliminácia dopadov soc.-pat. javov ohrozujúcich
obyvateľov hornej Oravy, predovšetkým v oblasti zlyhávania rodín v plnení ich
základných funkcií. Hlavným cieľom projektu je sprístupniť možnosti neformálneho
vzdelávania miestnym obyvateľom, so zameraním na zvyšovanie finančnej
gramotnosti ľudí zo soc. slabých rodín. Veríme, že realizácia projektu bude mať
pozitívny dopad na jeho účastníkov a napomôže zvyšovaniu kvality života
obyvateľov miestnej komunity.
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Zoznam podporených projektov 4. ročníka Školy rodinných financií

P.č.

Názov projektu

Organizácia

Mesto

Suma v EUR

20

Správca svojich peňazí

Občianske združenie pre
trvalo udržateľný rozvoj
regiónov Slovenska

Košice

649,00

21

Spoločne sa naučíme hospodáriť

Podpoľanie

Detva

500,00

22

Finančná gramotnosť študentov
odboru sociálna práca a jej
aplikácia v praxi

Katolícka univerzita v
Ružomberku, TF

Košice

500,00

23

Cesta bez prekážok

Občianske združenie av VIO Košice

500,00

Anotácia projektu
Zámerom projektu je vytvoriť vhodné a priateľské prostredie pre mladých
dospelých, opúšťajúcich detské domovy, chystajúcich sa na cestu samostatného
života. Ide o cieľovú skupinu, ktorá nemá dostatočné vedomosti a zručnosti z
oblasti finančnej gramotnosti a hospodárenia s financiami. S pomocou spoločnosti,
nadobudnutím životných zručností a vedomostí v oblasti sveta financií získajú mladí
dospelí schopnosť správne sa rozhodovať a prevziať zodpovednosť za svoje
rozhodovanie a konanie.
V predkladanom projekte máme záujem pracovať so znevýhodnenými občanmi
v obci Zvolenská Slatina, ktorí v súčasnosti žijú na hranici chudoby. Ide
predovšetkým o marginalizované skupiny, ktorým chýbajú prostriedky na základné
životné potreby. Vzhľadom na nedostatok financií a zároveň finančnú
negramotnosť sa dostávajú do začarovaného kruhu nevýhodnými pôžičkami od
nebankových subjektov, čo má za následok neustále nabaľovanie problémov
v rodinách, kde žijú deti, ktoré majú nesprávny vzor hospodárenia s finančnými
prostriedkami. Absolvovaním vzdelávacích a praktických aktivít, ktorými ich bude
sprevádzať lektorka ŠRF pochopia situáciu na finančnom trhu, naučia sa ako majú
hospodáriť aj s malým finančným obnosom.
Na základe odprednášaných tém z metodiky ŠRF študenti sociálnej práce spracujú
jednotlivé témy so zameraním na marginalizovanú cieľovú skupinu a overia si ju vo
vybranom komunitnom centre. Spracovný manuál budú využívať študenti v
odborných predmetoch v študijnom odbore sociálna práca s rómskou komunitou a
v rámci obornej praxe v komunitných centrách po celom Slovensku.
Projekt je určený mladým ľuďom s telesným postihnutím vo veku od 18. – 25.
rokov. Projekt sa bude realizovať po dobu 4. mesiacov prostredníctvom cyklických
víkendových stretnutí v rekondičnom resp. iných zariadeniach, ktoré by boli
prispôsobené potrebám telesne postihnutých ľudí. Účastníkom týchto sústredení
bude poskytnutá nielen možnosť zažiť príjemné chvíle s možnosťou získať nových
priateľov, čo by zlepšilo ich integráciu, ale budú im poskytované informácie k
metodike „Školy rodinných financií“, ako je napr. o tom, ako sa uplatniť na trhu
práce, ako si vybrať správnu banku inštitúciu, poistenie, viesť osobný a rodinný
rozpočet, informácie o moderných platobných nástrojoch, výber platobnou kartou,
a pod., čo v konečnom dôsledku môže výrazne prispieť k zvýšeniu sebavedomia
mladých ľudí s postihnutím.
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Zoznam podporených projektov 4. ročníka Školy rodinných financií

P.č.

Názov projektu

Organizácia

Mesto

24

Andre žeba furti mušinel tehel
varesave lóve

Člověk v tísni, o.p.s

Bratislava

25

Škola rodinných financií

ZŠ P. Kellnera Hostinského

Rimavská
Sobota

26

Správna výchova, šikovnosť
znamená sebestačnosť - zisk

Slovenský Červený kríž

Poprad

Suma v EUR

Anotácia projektu

Projekt je určený mladým ľuďom a dospelým vo veku od 15-30 rokov v rómskej
komunite Petrovany. Realizácia projektu bude prebiehať v rámci komunitného
stretnutia formou pravidelných stretnutí v určitých dňoch počas týždňa. Počas
projektu sa účastníci naučia založiť si bežný účet, vypísanie šekov rôznych typov,
vyberanie si peňazí prostredníctvom bankomatových kariet, naučiť ich viesť si
osobný, rodinný rozpočet a zároveň aj doklady o zaplatení pravidelných mesačných
500,00
poplatkov, vybrať si správnu banku t.j. nasmerovať ich „ako na to“, ale aj aktivity
zamerané na hľadanie si zamestnania a pod.. Účastníci projektu okrem užitočne a
príjemne strávených chvíľ, získajú aj informácie v oblasti ŠRF a zároveň možnosť
rozvíjať svoje schopnosti zamerané na vytváranie pozitívnych a podporujúcich
vzťahov, posilňujúce integritu cieľovej skupiny, na akceptáciu odlišností a efektívne
myslenie.
Projekt škola rodinných financií je realizovaný so žiakmi zo sociálne
znevýhodneného prostredia a deti z detských domov navštevujúcich našu ZŠ. Je
zameraný na využitie poznatkov získaných na seminároch s lektorom v praxi. Svoje
500,00
skúsenosti si môžu deti overiť v práci vo fiktívnej firme Slniečko a mnohých ďalších
aktivitách, ktoré sú súčasťou projektu. Jeho cieľom je rozvíjať zručnosť detí v oblasti
financií, zamestnanosti a sociálnych zručností.
Cieľová skupina s ktorou budem pracovať sú naši dobrovoľníci Červeného kríža,
ktorí prichádzajú do kontaktu s našimi spoluobčanmi zo slabších sociálnych vrstiev,
odkázaných na našu pomoc, pomoc SČK. Projekt pôsobí ako prevencia. Chceme
500,00 naučiť mládež správne hospodáriť- cez aktivity získajú prehľad ako môžu získať
finančné prostriedky v regióne, kde študujú a žijú. Naučia sa hospodáriť s osobnými
financiami, tvoriť si osobný rozpočet a tým sa stať nezávislými. Počas aktivít si
precvičia komunikáciu a vystupovanie na verejnosti.

Suma spolu 22 541,92
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