
           
 
                

15 kwietnia 2019 
NOTATKA PRASOWA 
 

Drugie międzynarodowe spotkanie projektu FLIMCO odbywa się w 
Southampton, Wielka Brytania. 

 
 

Po uzyskaniu finansowania programu Erasmus + w 2018 r. w ramach projektu 

„Financial Literacy in Marginalised Communities” (FLIMCO) rozpoczętego w Salerno 

we Włoszech w październiku 2018 r., partnerzy projektu intensywnie pracowali nad 

pierwszymi rezultatami przy równoczesnym zapewnieniu, że projekt jest na dobrej 

drodze do osiągnięcia swoich celów. 

 

Drugie międzynarodowe spotkanie odbyło się w Eurospeak Language School w Southampton 

w Wielkiej Brytanii w dniach 3 i 4 kwietnia.  

 

Głównymi obszarami dyskusji były postępy w opracowywaniu podręcznika dotyczącego 

związku między znajomością finansów a normami kulturowymi. Partnerzy pracowali nad 

ukończeniem podręcznika od czasu pierwszego spotkania projektowego w Salerno 

i zakończyli pierwszą wersję pod koniec marca. Dyskusja i przegląd podręcznika były 

kluczowymi punktami, którymi należało się zająć podczas spotkania.  

 

Znaczną część spotkania partnerzy poświęcili omówieniu sposobu prac nad kolejnymi 

rezultatami, którymi będą: ramy programu nauczania umiejętności finansowych oraz 

internetowy e-kurs na temat znajomości zagadnień finansowych dla społeczności 

marginalizowanych, uchodźców i młodzieży NEET. Tworzenie obu rezultatów będzie 

odbywało się jednocześnie, gdyż nie są one od siebie uzależnione. 

 

Oczekujemy, że podręcznik będzie miał duży wpływ na lokalne, regionalne i krajowe 

organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego. Wpływ ten przejawiał sie będzie w lepszym 

zrozumieniu sposobu w jaki zachowania i nawyki kulturowe wpływają na zdolność 

społeczności do zdobywania wiedzy finansowej. 

 



Ramy dla programu nauczania umiejętności finansowych pozwolą również tym organizacjom 

na opracowanie i dostarczenie własnych materiałów z zakresu wiedzy finansowej, które będą 

wykorzystywane przez konkretne grupy docelowe, a mianowicie ludzi lub grupy społeczne, 

z którymi pracują. 

 

E-kurs FLIMCO na temat umiejętności finansowych zapewni grupom docelowym projektu 

(społecznościom marginalizowanym, uchodźcom, młodzieży NEET oraz organizacjom 

i trenerom VET) możliwość zwiększenia własnej wiedzy finansowej bezpośrednio poprzez 

ciekawy, interaktywny i aktualny kurs, który koncentruje się na prawdziwe potrzeby w zakresie 

umiejętności finansowych osób wymienionych powyżej. E-kurs będzie prowadzony na stronie 

projektu: http://flimco.erasmus.site.  

 

Następne międzynarodowe spotkanie projektowe projektu FLIMCO, którego gospodarzem 

będzie SPES, odbędzie się w Austrii we wrześniu 2019 r. Do tego czasu ramy nauczania będą 

być w pełni gotowe, a e-kurs będzie znajdował się w zaawansowanym stadium prac.  

 

Boubacar Dembele, lider grupy czytelniczej BAME Community Group, i kandydat na 

stanowisko polityczne Partii Pracy w Caversham w Berkshire, który prowadzi również 

szkolenia zawodowe z zakresu finansów, powiedział: „Inspirujące jest wiedzieć, że wyniki tego 

projektu będą rozwiązaniem bardzo realnego problemu w społecznościach 

marginalizowanych, o czym często zapomina się, ponieważ wykracza ono poza wyznaczone 

obszary pracy wielu organizacji wspierających, które funkcjonują w lokalnych i regionalnych 

systemach rządowych, które mają wspierać te społeczności. Jestem bardzo podekscytowany 

projektem i przyszłymi wynikami i jego wpływem ”. 

 

Erasmus + to program Unii Europejskiej (UE) na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu; 

UE przeznaczy na ten program 12 mld GBP w latach 2014–2020. W Polsce programem 

zarządza Narodowa Agencja Erasmus +, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji mająca 

siedzibę w Warszawie.  

Projekt jest finansowany w ramach Akcji 2 programu. Kluczowe działanie 2 zapewnia 

organizacjom polskim możliwość współpracy z europejskimi partnerami.  

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości finansowania, odwiedź stronę 

www.erasmusplus.org.pl 

 

KONIEC 

http://flimco.erasmus.site/


 

INFORMACJE DLA PRASY 

 

W celu uzyskania informacji zapraszamy do kontaktu: 

Danmar Computers 

www.danmar-computers.com.pl 

+48 853 66 72 

 

O programie Erasmus+ 

Erasmus + to program Unii Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na 

lata 2014-2020. Znacznie zwiększa finansowanie UE (+ 40%) przy ogólnym budżecie 14,7 

mld EUR na rozwój wiedzy i umiejętności oraz ma na celu zwiększenie jakości i trafności 

kwalifikacji i umiejętności. Dwie trzecie jego finansowania zapewni dotacje dla ponad 4 

milionów osób na naukę, szkolenie, zdobycie doświadczenia zawodowego lub wolontariat za 

granicą w latach 2014–2020 (w porównaniu z 2,7 mln w latach 2007–2013). Okres za 

granicą może wynosić od kilku dni do roku. Erasmus + ma na celu modernizację edukacji, 

szkoleń i pracy z młodzieżą w całej Europie. Jest otwarty dla organizacji edukacyjnych, 

szkoleniowych, młodzieżowych i sportowych we wszystkich sektorach uczenia się przez całe 

życie, w tym edukacji szkolnej, szkolnictwa wyższego i wyższego, edukacji dorosłych i 

sektora młodzieżowego. Erasmus + zapewnia organizacjom finansowanie, aby oferować 

możliwości studentom, nauczycielom, praktykantom, wolontariuszom, liderom młodzieży i 

osobom pracującym w sporcie masowym. Zapewni także finansowanie partnerstw między 

organizacjami, takimi jak instytucje edukacyjne, organizacje młodzieżowe, przedsiębiorstwa, 

władze lokalne i regionalne oraz organizacje pozarządowe, a także wsparcie dla reform w 

państwach członkowskich w celu modernizacji kształcenia i szkolenia oraz promowania 

innowacji, przedsiębiorczości i zdolności do zatrudnienia. 

 

W Polsce programem zarządza Narodowa Agencja Erasmus +, Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji mająca siedzibę w Warszawie.  

 

Więcej informacji www.erasmusplus.org.pl  

 

Twitter: @erasmusplus_pl 

Facebook: erasmuspolska 
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