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Názov projektu:

Finančné vzdelávanie verejnosti
Autor/ka: Marek Jurica
Stručný popis:
Cieľom mojej iniciatívy je, vzdelávať, oboznamovať širokú laickú verejnosť s témami ohľadom financií
a finančnej gramotnosti. Teda, ako správne hospodáriť so svojimi finančnými prostriedkami. Dať
možnosť občanom získať zdarma informácie o správnom nakladaní s ich finančnými prostriedkami.
Pracujem 14-ty rok v oblasti nezávislého finančného sprostredkovania v Banskej Bystrici. Denne sa
stretávam s požiadavkami rôznych klientov, ktorí sa chcú poradiť v oblasti financií pri riešení rôznych
svojich životných situácií. (kúpa bytu, domu, výber poistenia či sporenia, možnosť investovania financií,
atd...)
Cieľová skupina pri vzdelávaní: široká laická verejnosť.

Popis projektu:
Vo vyspelej Európe je úplne bežné, normálne, že jednotlivec alebo rodina má svojho finančného
nezávislého odborníka, ktorý sprevádza vo svete € klientov celoživotne, tak ako máme svojho lekára
napríklad. Lekára na zdravie a „finančného lekára“ na financie. Preto v čase finančných krachov rodín
a množstva exekúcii, je viac ako nutné vzdelať širokú verejnosť o peniazoch.
O tom aké princípy platia vo svete financií, na čo sa ľudia dajú „nalákať“, čo ich vedie ku niekedy
nesprávnym rozhodnutiam o svojich peniazoch. Naučiť verejnosť orientovať so vo svete financií, ktoré
sprevádzajú človeka od narodenia až po koniec života.
Venujem svoj čas a niekoľkoročné know-how pri pomoci širokej verejnosti s ich finančným vzdelaním.
Odovzdám bezplatne svoje 14ročné skúsenosti a rady z praxe, ktoré môžu ľuďom pomôcť, či už pri
riešení otázky bývania, výberu poistenia, či zbavenia sa svojich dlhov, úverov. Pri čom nie je bežné
v tejto dobe, aby niekto zadarmo vzdelával, učil ľudí o peniazoch.
1x týždenne v KC Sásová a 1x týždenne KC Fončorda budem prednášať, vzdelávať 1h verejnosť na rôzne
témy o peniazoch. Do KC chodia ľudia tráviť aktívne svoj čas a popri tom sa môžu dozvedieť a naučiť sa
zaujímavé veci o svete financií.
Časový harmonogram: 30 minútová prednáška a 30 minútová diskusia.
Prvých 30 minút stála téma Finančná gramotnosť, princípy spôsoby narábania s €.

Druhých 30 minút na témy uvedené nižšie a aj témy, ktoré ľudia povedia na stretnutí, že by ich
zaujímali. Žiadanú tému si spracujem a o týždeň budem prednášať, vzdelávať to, čo ich konkrétne
zaujíma.
Témy:






Finančná gramotnosť – princípy nakladanie so svojim príjmom
Skrotenie výdavkov – možnosti ušetrenia v domácnosti
Bývanie bez úveru – ako pripraviť seba, svoje deti na bývanie bez úveru.
Ako finančne zabezpečiť svoje deti v dospelosti
S kým sa mám poradiť o svojich €

Ciele projektu:
-

výchova ľudí k finančnej gramotnosti verejnosti a tak prispieť k tomu, aby sa verejnosť rozumne
zadlžovala a tak sa predchádzalo čoraz väčšiemu množstvu finančných krachov domácnosti
a následných exekúcii. (TA3 August 2014: Počet exekuovaných ľudí prekročil v SR 3 milióny!)
aby verejnosť rozlišovala poradcu od predajcu finančných produktov
naučiť to, aby si ľudia aj s nižšieho príjmu dokázali sporiť na „horšie“ časy
naučiť občanov kde sú možnosti ušetrenia mesačných výdavkov rodiny či jednotlivca
uvedomiť si hodnotu peňazí

-

Časový harmonogram:
Od Apríla 2016 do Novembra 2016

Miesto realizácie projektu:
KC Sásová a KC Fončorda

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v
€:

1

Propagácia vzdelávania – inzeráty tlačené, letáky do schránok, sociálne siete

2

Občerstvenie pre návštevníkov, káva, čaj, sladkosti...

100 €

3

Perá, fixy, papier, flipchart ...

150 €

Celkový rozpočet projektu v €:
Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Prednášanie a vzdelávanie verejnosti na týždennej báze v KC Sásová a KC Fončorda.

1000 €

1 250€

Príloha č. 1: Cenová ponuka - grafické spracovanie a tlač letákov
Formát A6, papier 135g natieraný, farba 4+4
Počet: 10 000 ks
Cena za grafiku: 15,0 € bez DPH
18,0 € s DPH
Cena za tlač: 0,0197 € bez DPH
0,0236 € s DPH
Tlač 10 000 ks: 197,0 € bez DPH
236,40 € s DPH
Cena spolu za grafiku a tlač: 212,0 € bez DPH 254,40 € s DPH

Zhotoviteľ: www.daliprint.eu

