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TÉMA: Finanční gramotnost pro pěstounské rodiny

DATUM: 3/11/2017                                                  OD–DO:  19 – 21h.

ROZSAH VZDĚLÁVÁNÍ HODIN: 3

MÍSTO KONÁNÍ: Sloup v Čechách, Penzion, Benešova 54

LEKTOR: Ing. Ivo Kraus, DiS.

ODBORNOST: Ředitel NRUK ops, ekonom

PRAXE: Ředitel ops poskytující službu doprovázení pěstounů, pastorační péče v rámci služby v
církvi, dříve vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, vedoucí azylového domu,
koordinátor projektu GROW pro mládež v náhradní rodinné péči, odborností ekonom.

ÚČASTNÍCI VZDĚLÁVÁNÍ: osoby pečující o nezletilé dítě v pěstounské nebo poručnické péči

PODMÍNKY:  Účastníci vzdělávací přednášky budou aktivně naslouchat lektorovi. Pro ověření
pochopení  probírané  látky  budou  moci  klást  dotazy  k  tématu  a  tím  si  budou  moci  přiblížit
probíranou teorii své výchovné praxi.

ANOTACE:  Seminář se zaměřuje na pochopení důležitosti odpovědného přístupy k financím
zejména ve vztahu k výchově svěřených dětí. Kurz se zaměřuje na pochopení hodnot, na to, co mít
mohu, musím a nemůžu. Výklad je doplněn videi. Účastníci se mohou seznámit se základními
ekonomickými termíny jako je úvěr, kontokorent, kreditní karta, zástava, záruka, směnka, apod.
Své znalosti si ověří na závěr ve stručném testu. Na závěr proběhne diskuze a svých zkušenostech
s financemi a o plánu jak nejlépe použit děti ve vztahu k hospodaření s penězi.

CÍL:
- objasnit význam odpovědného přístupu k financím
- vysvětlit základní ekonomické termíny týkající se finanční gramotnosti
- nastínit způsoby učení finanční gramotnosti svěřených dětí
- umožnit diskuzi na dané téma a získat sebereflexi

DOPORUČENÁ LITERATURA:
Navrátilová Petra, Finanční gramotnost, Computer Media, 2012
Škvára Miroslav, Finanční gramotnost, Nakladatelství Čeněk, Praha , 2016, ISBN 978-80-9048-233-3

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
- během vzdělávání bude zajištěno hlídání dětí s volnočasovým programem
(starší děti půjdou na výlet, vhodnou obuv a pláštěnku s sebou)
- pěstouni, kteří jsou klienty organizátora mají školení zdarma vyjma stravování
- ostatní (nutno přihlásit předem) uhradí kurzovné, viz. Nabídka
- více zde: http://www.nruk.cz/content/vikendove-vzdelavani-ve-sloupu-v-cechach-iii
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