Schválené projekty 7. ročníka grantového kola Školy rodinných financií
P.č.

Názov projektu

Organizácia

Kraj

Krátka anotácia projektu

1.

ŠRF pomáha v
krízových centrách

Dom svätej Alžbety, krízové
stredisko pre deti a osamelých
rodičov, n.o.

Banskobystri
cký

Dom sv. Alžbety v Banskej Bystrici je krízové centrum pre matky s deťmi a
samotné deti. Spolupracuje s krízovým centrom pre núdznych – Diecézne
centrum . Krízové centrum „KOTVA“ pre ľudí v sociálnej núdzi, kde je veľa
rómskych spoluobčanov.
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...
Väčšina mladých ľudí nemá dostatok informácií ako správne narábať so svojimi
peniazmi. Tým sa vystavujú riziku zadlžovania sa, čím ohrozujú seba, svoju
existenciu a v neposlednom rade svoju rodinu. Finančným vzdelávaním,
poskytnutím informácií a praktickými zručnosťami chceme priniesť do komunity
zmysluplné učenie, ktoré vedie
k porozumeniu základných finančných
produktov, k finančnej gramotnosti mladých ľudí, vlastnej orientácií na finančnom
trhu, vedieť sa finančne pozerať do budúcnosti.
Projekt by mal riešiť dva okruhy problémov. Jedným problémom je, že
odchovanci detských domov sa nevedia osamostatniť, nevedia hospodáriť s
financiami, všeobecne možno povedať, že ich finančná gramotnosť je veľmi
nízka. Druhým okruhom je nízka vysoká nezamestnanosť mladých ľudí, podľa
posledných štatistík je na SR až 27 % nezamestnaných, ktorí majú do 25 rokov.
Ťažkosti pri hľadaní práce znemožňujú osamostatniť sa finančne a naopak,
nízka finančná gramotnosť mladých ľudí spôsobuje, že nevedia, ako si hľadať
prácu, resp. ako začať podnikať, nevedia šetriť a pod. Vnímame teda prepojenie
finančnej gramotnosti a uplatnenia sa na trhu práce, čo je z nášho pohľadu
oblasť, ktorú málokto rieši takto prepojene.
Cieľom projektu je rozvíjanie finančnej gramotnosti občanov - predovšetkým u
ľudí s nízkou (žiadnou) finančnou gramotnosťou (rodičia detí, dôchodcovia,
znevýhodnené skupiny, verejnosť). Chceme, 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.

Banská Bystrica

2

Kolobeh života
vyjadrený peniazmi

Občianske združenie Aktív –
Relax

Žilinský

Dolný Kubín

3

Dá sa aj z mála
šetriť?

ZADOBE Banská Bystrica

Banskobystri
cký

4

Rodinná peňaženka

Občianske združenie ARCUS
Rajec

Žilinský kraj

1

Odporučen
á suma
2 000,00 €

600,00 €

650,00 €

2 050,00 €

5

Zvýšenie finančnej
gramotnosti v
neúplných rodinách

MISIA MLADÝCH Tvrdošín

Žilinský

6

Plánuj a pracuj

Stredná odborná škola obchodu
a služieb Michalovce

Košický

7

Vedomosťami proti
kríze 2015

Spoločenstvo poznania, o.z.
Bratislava

Bratislavský

8

Abeceda finančnej
gramotnosti 2015

Obchodná akadémia Považská
Bystrica

Trenčiansky

9

Dvere k finančnej
gramotnosti
dokorán

Stredná odborná škola sv.
Cyrila a Metoda

Košický

Už niekoľko rokov sa zameriavame na cielenú a systematickú podporu a pomoc
neúplným rodinám na Orave (momentálne 15 rodín), ktoré sa ocitli v objektívne
závažnej situácii (najmä náhla smrť otca / manžela ako živiteľa rodiny, prípadne
odchod otca / manžela od rodiny). Matky ostali samé na výchovu svojich
neplnoletých detí a finančné zabezpečenie rodín. Nemajú dostatok času
prípadne vedomostí dôsledne si plánovať a riešiť finančnú situáciu svojich rodín.
Niektoré matky sa tiež dostávajú do existenčných problémov a nevedia nájsť
vhodné východisko z tejto neutešenej situácie. Túto nestabilnú finančnú situáciu
vnímajú negatívne aj deti, ktoré majú obmedzené možnosti na rozvoj svojich
zručností. Vnímame potrebu pomôcť týmto rodinám (nielen matkám, ale aj
zapojením najstarších detí - mladých ľudí do realizácie projektu), riešiť s nimi
finančné záležitosti a poskytnúť im vedomosti z oblasti správy rodinných financií,
aby sa postupne v budúcnosti stabilizovala a aj zlepšila finančná situácia týchto
neúplných rodín.
Žiaci SOSoS žije v sociálne znevýhodnenom prostredí, nepozná hospodárenie
s finančnými prostriedkami. SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach má záujem
pomôcť tejto cieľovej skupine, hospodáriť, šetriť a riadiť vlastné finančné
prostriedky. Cieľom projektu je naučiť žiakov hospodáriť s finančnými
prostriedkami, oboznámiť žiakov s bankovými produktmi /vedenie bežného účtu,
sporenie, pôžičky, poistné/ a pripraviť žiakov na samostatné hospodárenie v
rodine
Finančná gramotnosť je stále nízka, a to najmä u mládeže a mladých ľudí. Počet
možností, ako urobiť nesprávne finančné rozhodnutie, ktoré ovplyvní celý život,
sa stále zvyšuje a preto by sme chceli realizáciou našich seminárov zvýšiť
finančné povedomie u mládeže najmä na stredných školách. Podmienkou
správneho rozhodovania sa, je pochopenie finančnej terminológie a produktov
bežne dostupných vo finančných spoločnostiach. Zároveň s rozvojom finančnej
gramotnosti chceme podporiť aj rozvoj sociálnych zručností účastníkov
seminárov.
Zámerom projektu je finančné vzdelávanie študentov SŠ, žiakov na ZŠ, seniorov
a nezamestnaných občanov, ktorí sú evidovaní na ÚPSVaR v Považskej
Bystrici. Projekt je však otvorený pre akékoľvek skupiny občanov, ktoré prejavia
záujem o takýto typ vzdelávania.
Veľmi dôležitou súčasťou projektu je aj nadviazanie bližšej spolupráce našej
školy s rôznymi inštitúciami, ktoré spoločne dokážu participovať a spolupracovať
na projekte. Každá forma spolupráce znamená pre našu školu otváranie brán
školy pre verejnosť, čím napĺňa svoj zámer vzdelávania širokých vrstiev
obyvateľstva mesta Považská Bystrica
Sme Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, žiaci, ktorí navštevujú našu
školu sú väčšinou zo sociálne slabších vrstiev, alebo zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Sú to žiaci, rómskeho pôvodu, mamička na MD,
z detského domova, žiaci ktorých rodičia pracujú v zahraničí a žiaci sú odkázaní
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650,00 €

600,00 €

1 200,00 €

1 250,00 €

650,00 €

10

„Dokáž sociálne
zručnosti pri získaní
finančnej
gramotnosti“

Základná škola s materskou
školou Sibírska Bratislava

Bratislavský

11

Euráče, doláče čo s
Vami?

Centrum voľného času
Ul.M.R.Štefánika č.17, Žiar nad
Hronom

Banskobystri
cký

12

Peniaze – dobrý
sluha, ale zlý pán

Klub Detskej Nádeje Bratislava

Bratislavský

13

Spoločne pre
múdre poznanie
financií

Protect work Veľké Leváre

Bratislavský

na pomoc príbuzných a svojich pedagógov. Problémom týchto žiakov je, že si
nevedia organizovať osobné financie, stanoviť si životné priority a východiska
zabezpečenia životných potrieb, posúdiť význam trvalých životných hodnôt,
vplyv peňazí na ich zachovávanie. Cieľom projektu je priniesť do komunít
učenie, ktoré by viedlo k porozumeniu základných finančných produktov,
porozumieť koncepcií obmedzenosti zdrojov – rozumová spotreba
každodenného života a rozvíjanie životných zručnosti žiakov pre ich orientáciu
vo svete financií.
Zámerom projektu je, aby si žiaci dokázali interaktívne formou súťaže navzájom
zadefinovať konkrétny finančný problém ako úlohu pre súpera a opačne, aby
dokázali vyriešiť problém – úlohu, ktorú zadefinoval súper. Žiaci okrem získania
teoretických finančných informácií z vyučovacieho procesu a verejne dostupných
zdrojov (internet) ich budú nútení aj aplikovať v súťažnej praxi a zároveň si aj
získajú a precvičia sociálne zručnosti podľa modelu VEU/ITV. Všetky
zamestnania budú smerovať od získavania teoretických informácií k ich aplikácii.
Finančná gramotnosť na stredných školách sa vyučuje len okrajovo a mládež
končiaca školu má len strohé informácie o tvorbe rozpočtu a možnostiach
podnikania. Hoc žiaci z odborných škôl už zarábajú svoje prvé peniaze na
brigádach, tvorba rozpočtu, odkladania si peňazí a zabezpečenie rizík im nič
nehovorí. Držia sa pravidla chudobných že peniaze sa majú míňať. Tvorbu
rezervy nechávajú na neskôr. Ak začnú podnikať tak nie sú na to pripravené a
všetko robia živelne bez prípravy. Väčšinou tak podnikanie rýchlo skončí a
ostávajú dlhy. Projekt chce naučiť študentov pochopiť hodnotu peňazí a pravidlá
narábania s nimi, orientovať sa na finančnom trhu. na čo slúžia jednotlivé
inštitúcie finančného trhu, správne ochrániť svoj majetok a stratu príjmu. Hlavný
cieľ pro podnikateľský aktívna mládež, vedomostne pripravená viesť samostatný
život.
Vzdelávanie v projekte pomôže vyznať sa vo financiách úmerne svojmu veku by
malo byť samozrejmosťou pre každé dieťa či teenagera. Často tomu však nie je,
deti nepoznajú hodnotu peňazí, nevedia, čo všetko ich rodičia platia, aké majú
nevyhnutné výdavky, čo si môžu a nemôžu dovoliť. Kým mladý človek nezačne
brigádovať, málokedy si naozaj uvedomí, ako ťažko sa peniaze zarábajú a
naopak ako ľahko sa míňajú. Rodičia by mali svoje deti naučiť, akú majú peniaze
hodnotu, aké sú výdavky domácnosti a pod., ale nie v každej rodine sa to tak
deje. Náš projekt umožní deťom zažiť na vlastnej koži, formou zážitkového
vzdelávania, čo obnáša spravovať rodinné financie. Okrem toho získajú široký
prehľad o finančných inštitúciách a ich produktoch, ktoré im budú užitočné aj do
budúcnosti.
Projekt vychádza z potreby zvyšovať finančnú gramotnosť najmä u ľudí so
zdravotným postihnutím, ktorí patria k rizikovej skupine s ohľadom na nízke
finančné vzdelanie, veľmi úzke možnosti pri zabezpečovaní potrieb a
starostlivosti, na neznalosť finančných pojmov a bankových produktov. Chceme
3

1 200,00 €

650,00 €

650,00 €

650,00 €
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Peniaze na každý
deň

Stredná odborná škola, Prakovce
282

Košický

15

Za málo peňazí –
veľa muziky

Základná škola Kvačany

Žilinský

16

Pýtaj sa, a ja ti
odpoviem, alebo
spolupráca = zisk

Základná škola s materskou
školou Kuchyňa

Bratislavský

17

RECEPTY ZLATEJ
TEHLIČKY

Zlatá tehlička, o.z. Trenčín

Trenčiansky

18

Financie šité na
mieru

Detský domov Istebné

Žilinský

19

KAŽDÝ CENT SA
POČÍTA II.

Informačné centrum mladých
Levice

Nitriansky

ukázať potrebu finančného vzdelávania práve u tejto cieľovej skupiny z dôvodu
existencie rôznych mylných mýtov, ktoré stoja proti finančnej gramotnosti vo
všeobecnosti.
Projektom pomôžeme študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia
zorientovať sa na trhu práce a pri výbere budúceho povolania tak, aby bol o nich
po skončení školy medzi zamestnávateľmi záujem a dokázali finančne
zabezpečiť seba i svoju budúcu rodinu. Poskytneme im návody na vypracovanie
vyrovnaného osobného, príp. rodinného rozpočtu, rady a tipy na zvýšenie
príjmov, dosiahnutie úspor v domácnosti a ochranu seba ako spotrebiteľa.
Naučíme ich vybrať si z ponuky bánk pre nich najvýhodnejší produkt - úver či
pôžičku.
Do našej školy dochádzajú žiaci z desiatich okolitých obcí a väčšina z nich
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. 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. Tieto finančné zručnosti chceme prostredníctvom mladých ľudí
dostať do rodín a do celej komunity
15- ročné deti nevedia nakladať s peniazmi. Dostávajú ich od rodičov a
nedokážu ich rozumne roztriediť. Neovládajú systém finančných obratov,
odvodov, investícií. Zámerom projektu je , aby žiaci dokázali súťaživou formou
určiť finančný problém pre súpera a opačne, aby dokázali vyriešiť problém daný
súperom. Žiaci sa naučia orientovať sa v základných pojmoch, pochopia systém
získania financií, získajú znalosti v nakladaní s nimi, dokážu si vytvoriť rozpočet
a naučia sa orientovať v bankovníckych pojmoch.
Hlavným cieľom projektu je priblížiť žiakom oblasť bankovníctva a poisťovníctva.
Po absolvovaní seminárov by mali účastníci porozumieť finančným pojmom,
orientovať sa v službách, ktoré ponúkajú finančné inštitúcie, vedieť ich efektívne
využívať, poznať základné pravidlá riadenia osobných financií. Projekt bude
cielený na mládež od 15 rokov, prioritne žiakov stredných škôl v trenčianskom
regióne. Zvyšovanie FG nie je len aktuálnou výzvou tohto projektu, ale mala by
sa stať trvalou súčasťou vzdelávania žiakov v našich školách.
Projekt je hlavne zameraný na vzdelávanie mladých dospelých (MD) v detskom
domove. V rámci prípravy na osamostatnenie mladých dospelých, by tento
projekt plnil funkciu prípravy finančnej gramotnosti. Mnohí mladí dospelí nevedia
rozumne hospodáriť s financiami. Neformálnym vzdelávaním si osvoja praktické
zručnosti finančnej gramotnosti. Témy budú rôznorodé podľa potrieb cieľovej
skupiny.
Projekt „KAŽDÝ CENT SA POČÍTA II.“ je pokračovaním projektu z roku 2014.
Zámerom je ponúknuť sociálno-finančné vzdelávanie viacerým cieľovým
skupinám, s ktorými ICM Levice spolupracuje pri svojich aktivitách. Škola
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1 200,00 €

1 900,00 €

600,00 €

1 200,00 €

650,00 €

630,00 €
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Praktické finančné
vzdelávanie

Nitrianska komunitná nadácia
Nitra

Nitriansky

21

Škola rodinných
financií - Rozumiem
svojim peniazom

Akadémia vzdelávania Zvolen,
občianske združenie

Banskobystri
cký

22

Zvyšujme si svoju
finančnú
gramotnosť

Občianske združenie Ľudia mestu
Dolný Kubín

Žilinský

23

Čo je doma to sa
počíta

Občianske združenie LPSI Stará
Ľubovňa

Prešovský

rodinných financií zaujala viacero rôzne skupiny našich klientov, a preto by sme
radi pokračovali v tejto forme komunitného vzdelávania, s využitím metodiky
ŠRF, ktorú zapojení študenti a ďalšie skupiny účastníkov so záujmom prijali.
Cieľom projektu je posilniť poznatky účastníkov v základných pojmoch
a kategóriách z oblasti financií, ponúknuť ich vhodný výklad, zrozumiteľné
príklady a prispieť tak k ich správnemu využitiu.
Na základe prieskumu, ktorý sme realizovali tento rok v oblasti mapovania
potrieb vzdelávania mladých ľudí – dobrovoľníkov - v našom regióne, sme zistili,
že potreba vzdelávať sa v oblasti finančnej gramotnosti a finančného
manažmentu je veľká a relevantné príležitosti žiadne. Projektom chceme
mladým ľuďom objasniť problematiku zodpovedného manažmentu financií,
vhodne používať aplikačné úlohy z reálneho, bežného života, ktoré sú im blízke
a následne aplikovať pri manažmente rozpočtov na grantové kolo MNF.
Projektom chceme dostať do povedomia finančné vzdelávanie a ŠRF ako
základný pilier vzdelávania.
Hospodárenie, nakladanie s peniazmi tak, aby prinášali spokojnosť a úžitok, je
činnosť ako každá iná: dá sa to naučiť. Vyznať sa vo financiách a veciach s tým
súvisiacimi pomáha práve prvý vzdelávací komunitný program zameraný na
finančné vzdelávanie na Slovensku - Škola rodinných financií. V projekte
chceme rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov Súkromnej SOŠ obchodu a služieb
Očová a klientov NÁVRAT - resocializácia drogovo závislých osôb Zvolen Kráľová a tým pomôcť zlepšiť ich životnú úroveň. Chceme viesť žiakov SOŠ
a klientov NÁVRAT k lepšej orientácii v osobnom živote, Poradiť žiakom SOŠ a
klientom NÁVRAT ako si po skončení školy a absolvovaní resocializačného
pobytu hľadať prácu, naučiť ako si zostaviť osobný a rodinný rozpočet a
upozorniť na najčastejšie chyby, ktorých sa pri rozhodovaní o svojich peniazoch
dopúšťajú ich rodičia a členovia komunity, do ktorej patria.
Veľká časť populácie nevie dostatočne narábať so svojimi peniazmi, veľa sa
zadlžujú, pričom splátky niekedy ohrozujú ich existenciu. Aj zvyšovaním
finančnej gramotnosti chceme byť užitoční cez tento projekt širšej skupine
populácie, ktorej budú prospešné tieto informácie. V projekte chceme pomôcť
účastníkom seminárov SRF porozumieť spravovaniu rodinných financií, ako
znížiť zbytočné výdavky a cez praktický čin pochopiť dôležitosť správneho
rozhodovania a narábania so svojimi financiami.
Deti budú musieť počas kurzu komunikovať s rodičmi. Budú dostávať úlohy,
ktoré musia vyriešiť alebo zodpovedať spolu s rodičmi. Na základe témy potom
pripravia a prezentujú ako a čo je možné v ich rodine zefektívniť. Pri spoločne
uvarenom jedle, v pohode, v prírode odprezentujú deti (alebo aj rodičia) čo im
tento kurz dal a ako by vedeli poznatky a zručnosti zmeniť chod ich domácnosti
(napr. efektívnejšie šetrenie elektrickou energiou – konkrétne výpočty, ako
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650,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

600,00 €

ušetriť na jedle, apod. témy).
22 630,00 €

6

