Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou
pôsobnosťou.
Realizuje a podporuje veľa kvalitných a zaujímavých projektov/programov, ktoré
citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí a mladých ľudí.
V rámci projektu B.U.S. je vytvorený vzdelávací program zameraný na finančné
vzdelávanie na ekonomicky znevýhodnené skupiny obyvateľstva a na deti z
detských domovov. Tento program prináša zmysluplné a metodicky prepracované
učenie pre život, ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov,
s ktorými sa bežne v živote stretávame, a ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie
rodiny.
Projekt B.U.S je podporený spoločnosťou CITI.
Cirkevná stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, Michalovce
vypracovala projekt:
Poďme rozumieť peniazom.
Termín realizácie:


23.4.. – 25.6.2010

Ciele projektu:



rozvíjať finančnú gramotnosť detí a mládeže
rozvoj sociálnych zručností potrebných pre život

Cieľové skupiny:
 žiaci ZŠ Blatné Remety
 pedagogickí zamestnanci školy
 žiaci ŠIŠ- školská 10, Michalovce

Prínosy projektu:
Kurzy prebiehali v počítačovej učebni, a to podľa presných harmonogramov. Žiaci
mali na kurzoch zabezpečené občerstvenie, čo veľmi kvitovali a cenili si Žiaci sa
hravou formou naučili organizovať osobné financie a používať rozpočet na riadenie
hotovosti. Posúdiť význam trvalých životných hodnôt, vplyv peňazí na ich
zachovávanie a na základe toho stanoviť si životné priority a východiská

zabezpečenia životných potrieb. Kedy si vziať pôžičku, ako správne komunikovať s
finančnou inštitúciou, koľko ušetriť, čo s našetrenými peniazmi, alebo ako myslieť na
zadné vrátka pri nepredvídaných udalostiach. Vyhodnocovať vzťah práce
a osobného príjmu, ako si hľadať prácu.
Každý študent po absolvovaní kurzov dostal učebné pomôcky ako: pero, ceruzu,
rýchloviazač.

Osoba zodpovedná za projekt: Ing. Javorská Jozefína

Načo nám sú peniaze.

Termín realizácie:


5.4. – 25.6.2011

Cieľové skupiny:
 žiaci ZŠ Blatné Remety
Ciele projektu:



rozvíjať finančnú gramotnosť detí a mládeže
rozvoj sociálnych zručností potrebných pre život

Cieľom projektu bolo rozvíjať finančnú gramotnosť a rozvoj sociálnych zrúčnosti
potrebných pre život žiakov ZŠ-Blatné Remety a tým pomôcť zlepšiť v budúcnosti
ich životnú úroveň.
80 % žiakov na ZŠ Blatné Remety žije v pestúnskej starostlivosti. Sú to deti
rómskeho pôvodu, ktoré si zobrali rómski pestúni do pestúnskej starostlivosti a ich
budúcnosť je veľmi neistá.
Kurzy prebiehali v počítačovej učebni, a to podľa presných harmonogramov. Študenti
mali na kurzoch zabezpečené občerstvenie.
Každý študent po absolvovaní kurzov dostal učebné pomôcky ako: pero, ceruzu,
rýchloviazač.
Osoba zodpovedná za projekt: Ing. Javorská Jozefína

