


Abeceda rodinných financí  

Představení projektu 



Abeceda rodinných financí 

 projekt finančního vzdělávání určený široké veřejnosti 

 probíhá prostřednictvím seminářů přímo v komunitách 

 

cíl projektu: rozvíjet finanční gramotnost občanů 

a tím zlepšit jejich životní úroveň 

 Od roku 2010  

 vyškolil 41 lektorů 

 seminářů se zúčastnilo 2400 účastníků 

 Žádosti hodnotí nezávislá 7 členná komise z řad partnerů, 

nezávislých odborníků a médií  



Projekt v praxi 

1) organizace má zájem vzdělat svou členskou základnu popř. 

spolupracovníky a požádá o grant 

2) tým projektu vyškolí zástupce organizace jako lektora 

3) lektoři se vzdělají, získají materiály a finanční grant na své 

vzdělávání 

Zájem o vzdělávání a důvěra účastníků 

4) lektoři realizují finanční vzdělávání 

přímo ve své komunitě = u cílové 

skupiny, která jim důvěřuje 



Témata vzdělávání 

Rodinný rozpočet 

Podepsat můžeš, 

přečíst musíš 

Zodpovědné 

zadlužování 

Finanční produkty  

a služby 

Finance v pracovně 

právních vztazích 



 rodiče na mateřské a rodičovské dovolené 

 znevýhodněné skupiny / romská mládež  

z nízkoprahového zařízení, sluchově 

postižení  

Podpořené cílové skupiny v roce 2012 

Nově zapojené skupiny 

 vyléčení narkomané (návrat do běžného života) 

 zaměstnanci (zajímavý benefit od zaměstnavatele) 

 učitelé 

středních škol 

 pracovníci 

obecních úřadů 

 



Kde již vzdělávání proběhlo a ohlasy 

Zpětná vazba: 

 „vzdělávání je 

praktické, 

užitečné pro život 

a mile podávané“ 

 „Rodinný rozpočet 

jsme považovali 

za banalitu, ale 

udivilo nás, že 

může být tak 

prospěšný… „ 

Cílem pro rok 2013 je rovnoměrné regionální pokrytí. 



Partneři Abecedy  

Abeceda rodinných financí je součástí seznamu finančně 

vzdělávacích aktivit prezentovaných Ministerstvem financí ČR 

Finanční arbitr ČR 

Sdružení českých spotřebitelů 

Britská obchodní komora ČR 

Provident Financial 



Grantové možnosti na rok 2013 

Kdy? 
 

Kdo? 

 

 

 

 
 

Kde? 
 

Jak na to? 

 od 10. prosince 2012 
 

 neziskové organizace 

 rozpočtové nebo příspěvkové organizace 

působící v ČR 

 školy a školská zařízení 

X fyzická osoba  
 

 www.abecedarodinnychfinanci.cz 
 

 vhodný lektor 

 vybrané téma 

 jednoduchý formulář 

 

http://www.abecedarodinnychfinanci.cz/


Děkuji za pozornost 

Monika Němečková 

Manažerka projektu Abeceda rodinných financí a Specialistka 

Public Affairs Provident Financial 

Kontakt: monika.nemeckova@abecedarodinnychfinanci.cz 

www.abecedarodinnychfinanci.cz 

www.facebook.com/rodinnefinance 

www.financnikompas.cz 
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