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WSTĘP
Edukacja finansowa jest definiowana przez OECD jako "proces, w wyniku którego
konsumenci/inwestorzy finansowi poprawiają swoje zrozumienie produktów
finansowych, koncepcji i ryzyka oraz, poprzez informacje, instrukcje i/lub
obiektywne doradztwo, rozwijają umiejętności i pewność siebie, aby stać się
bardziej świadomymi ryzyka finansowego i możliwości finansowych, dokonywać
świadomych wyborów i podejmować inne skuteczne działania w celu poprawy
swojego dobrobytu finansowego" (2005 r.).
Celem programów edukacji finansowej jest zapewnienie podstawowej wiedzy
finansowej (umiejętności czytania i pisania). Od czasu kryzysu finansowego w 2008
r. znajomość zagadnień finansowych jest uznawana na całym świecie za kluczową
umiejętność życiową oraz ważny element stabilności gospodarczej i finansowej
oraz rozwoju. Dlatego też w ostatnich latach kraje na całym świecie coraz bardziej
martwią się o poziom wiedzy finansowej swoich obywateli: lepsza znajomość
zagadnień finansowych może mieć pozytywny wpływ nie tylko na poziomie
osobistym, ale również na stabilność gospodarczą i finansową.
Niniejszy przewodnik ma stać się narzędziem wspierającym edukatorów dorosłych
w kwestiach związanych z umiejętnościami finansowymi. Niniejszy przewodnik
podkreśla

związek

a pewnymi

między

aspektami

poziomem

kulturowymi,

znajomości
które

zagadnień

istnieją

finansowych

między

kulturami

zmarginalizowanych społeczności, służąc dostosowaniu szkoleń do potrzeb tych
społeczności.
Z tego powodu niniejszy przewodnik składa się z trzech części, których celem jest
udzielenie odpowiedzi na różne potrzeby związane z edukacją finansową
połączonych kolektywów.

̶

Sekcja 1: Podsumowanie wyników analizy finansowych norm kulturowych
wśród społeczności zmarginalizowanych w krajach partnerskich.
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̶

Sekcja 2: Taksonomia terminologii w zakresie znajomości zagadnień
finansowych.

̶

Sekcja 3: Przewodnik po najlepszych praktykach w zakresie technik
interwencyjnych w celu zwiększenia umiejętności korzystania z usług
finansowych wśród społeczności zmarginalizowanych.

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY FINANSOWYCH
NORM

KULTUROWYCH

WŚRÓD

SPOŁECZNOŚCI

ZMARGINALIZOWANYCH W KRAJACH PARTNERSKICH.
W

tej

części

przewodnika

przedstawione

są

główne

wyniki

badań

przeprowadzonych przez każdego z partnerów w ich kraju. Badanie to zostało
przeprowadzone w celu określenia zależności pomiędzy poziomem znajomości
zagadnień finansowych a normami kulturowymi grup marginalizowanych. Badania
przeprowadzono

w każdym

z

krajów

partnerskich

projektu

FLIMCO

i zorganizowano je na dwa sposoby:
1. Zebrano informacje na temat ram edukacji finansowej w każdym kraju na
poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
2. Pytania zostały zadane specjalistom ds. kształcenia dorosłych pracującym
z grupami docelowymi projektu za pomocą kwestionariusza.
Poniżej przedstawiono główne wyniki badań, które pomogą nam w opracowaniu
kolejnych etapów projektu. Uzyskano odpowiednie informacje, aby zrozumieć
rzeczywistość każdego z krajów w odniesieniu do znajomości zagadnień
finansowych i norm kulturowych społeczności zmarginalizowanych, co pomoże
nam dostosować pozostałe materiały opracowane w ramach projektu FLIMCO do
charakterystyki grup docelowych projektu i potrzeb profesjonalistów, którzy na co
dzień pracują z tymi ludźmi.
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Uzyskane przez nas wyniki pozwolą nam również na przeprowadzenie analizy
porównawczej różnych poziomów umiejętności i wiedzy krajów uczestniczących,
wyciągnięcie wniosków o szerszym wymiarze, co pomoże nam dostosować
materiały do każdego z analizowanych środowisk i rozpowszechnić tę metodologię
w pozostałych krajach UE.

6

1.1 RAMOWY RAPORT PORÓWNAWCZY
Znajomość zagadnień finansowych to połączenie wiedzy z zakresu finansów,
umiejętności, postaw i zachowań niezbędnych do podejmowania właściwych
decyzji finansowych, opartych na osobistych uwarunkowaniach, w celu poprawy
sytuacji finansowej. Dotyczy to zatem zdobywania przez ludzi wiedzy i umiejętności
oraz pewności siebie w zakresie zarządzania własnymi finansami i zarządzania
nimi.
Ramy alfabetyzacji finansowej mogą się różnić w zależności od sytuacji
gospodarczej i polityki edukacyjnej w poszczególnych krajach. W niniejszym
raporcie porównamy sytuację w zakresie znajomości zagadnień finansowych
w pięciu krajach uczestniczących w projekcie FLIMCO: Hiszpania, Włochy, Austria,
Polska i Zjednoczone Królestwo.
Celem projektu FLIMCO jest poprawa alfabetyzacji finansowej społeczności
zmarginalizowanych, dlatego też niniejszy raport porównawczy wszystkich
uczestniczących krajów pokaże różne sytuacje dotyczące alfabetyzacji finansowej
i ich różnice, co pozwoli nam stworzyć i opracować odpowiednie, dostosowane
materiały, aby osiągnąć cele projektu.
Niniejsze sprawozdanie ramowe zostanie podzielone na kilka sekcji: krótkie
omówienie sytuacji w krajach partnerskich, środki w zakresie znajomości
zagadnień finansowych na poziomie krajowym, środki w zakresie znajomości
zagadnień finansowych na poziomie regionalnym, środki w zakresie znajomości
zagadnień finansowych na poziomie lokalnym, działania, które można podjąć
w celu poprawy znajomości zagadnień finansowych w kontekście każdego kraju,
a także wnioski.
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Kraje Kontekstualizacja
Kontekstalizacja krajów to krótki przegląd sytuacji w zakresie znajomości
zagadnień finansowych w każdym z pięciu krajów uczestniczących w projekcie:
Hiszpania, Włochy, Austria, Polska i Zjednoczone Królestwo.
W Hiszpanii znajomość zagadnień finansowych nie jest traktowana oddzielnie, ale
włączana do programu nauczania o tematyce ekonomicznej w szkołach, w sposób
bardziej ogólny. Niemniej jednak Hiszpania poprawia swoją edukację finansową
i pojawia się coraz więcej inicjatyw finansowych.
Również we Włoszech powszechnie uznaje się znaczenie znajomości zagadnień
finansowych, ale należy również wziąć pod uwagę różnice między płciami
mężczyzn i kobiet, a także różnice regionalne, które istnieją w różnych częściach
kraju.
W Austrii sytuacja w zakresie znajomości zagadnień finansowych wskazuje na
wyraźne luki w wiedzy wśród ludności Austrii. Jednak różnią się one znacznie
w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej. Luki w wiedzy stają się
szczególnie widoczne wśród kobiet, osób młodszych i starszych oraz osób
o niskim poziomie wykształcenia. W porównaniu z pilotażowym badaniem OECD,
austriaccy respondenci byli powyżej średniej i wydają się posiadać stosunkowo
dobrą wiedzę finansową.
W Polsce firma badawcza Maison & Partners przeprowadziła w 2017 roku
ogólnopolski przegląd badań nad wiedzą finansową wśród ludności Polski. Wyniki
wskazują, że Polska ma najniższy poziom wiedzy finansowej wśród wszystkich
krajów OECD.
Zjednoczone Królestwo jest stosunkowo dobrze zorientowane w znajomości
zagadnień finansowych i poczyniło znaczne postępy w kierunku zwiększenia
możliwości

w

zakresie

znajomości

zagadnień

finansowych

w

szkołach
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i instytucjach edukacyjnych. Pomimo tej pozytywnej sytuacji, według badań
przeprowadzonych przez ING Group for Personal Finance Education Group, tylko
5% brytyjskich dorosłych uważa, że młodzi ludzie opuszczają obecnie szkołę
z umiejętnościami finansowymi i wiedzą potrzebną do zarządzania finansami.
W Hiszpanii i we Włoszech sytuacja jest dość podobna, ponieważ znajomość
zagadnień finansowych nie jest czymś, co jest brane pod uwagę jako bardzo ważne
w edukacji i programach nauczania. Ponadto we Włoszech możemy również
zaobserwować oczywistą różnicę między płciami. Polska nie znajduje się w bardzo
dobrej sytuacji, jako miejsce, w którym znajomość zagadnień finansowych plasuje
się na najniższym poziomie w Europie. W Austrii sytuacja jest nieco lepsza, ale
nadal istnieją luki w wiedzy, kiedy mówimy o różnych grupach społecznych.
I wreszcie, Wielka Brytania wydaje się być krajem wykazującym najlepszy rozwój
alfabetyzacji finansowej.

Środki

w

zakresie

kompetencji

finansowych

na

poziomie

krajowym/rządowym
Analizując sytuację w pięciu krajach, możemy znaleźć różne środki w zakresie
znajomości zagadnień finansowych na szczeblu krajowym.
Główną siecią zajmującą się umiejętnościami finansowymi w Hiszpanii jest Red
Española Educación Financiera (Spanish Financial Literacy Network), ale istnieje
plan edukacyjny koncentrujący się konkretnie na umiejętnościach finansowych:
Hiszpański plan w zakresie kompetencji finansowych stworzony przez Bank
Hiszpanii i CNMV (Krajowa Komisja Papierów Wartościowych). Plan ten zapewnia
ramy dla rozwoju inicjatyw w zakresie edukacji finansowej na poziomie krajowym
i określa kierunki działania w celu ich realizacji.
We Włoszech w 2016 r. ustanowiono włoską Narodową Strategię Edukacji
Finansowej, która, zgodnie z Międzynarodową Siecią Edukacji Finansowej (INFE),
nakazuje działania na rzecz poprawy umiejętności finansowych wszystkich
obywateli.
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W Austrii w 2015 r. Ministerstwo Edukacji, Nauki i Badań Naukowych wydało
"Dekret

ogólny

w

sprawie

przekrojowej

zasady

edukacji

ekonomicznej

i konsumenckiej Jego celem orientacyjnym jest osoba zdolna do orientacji
w wszechogarniającym

świecie

gospodarczym,

kompetentna

do

działania

w sytuacjach życia (codziennego) charakteryzujących się gospodarką, zdolna
i chętna do kształtowania swojej niezależnej opinii, a także zobowiązana do
przestrzegania wartości moralnych.
Ministerstwo Finansów jest jednym z członków Międzynarodowej Sieci Edukacji
Finansowej (INFE). Głównym celem INFE jest stworzenie międzynarodowej
platformy promującej działania na rzecz edukacji finansowej i podnoszenia
poziomu wiedzy finansowej Polaków. Również w Polsce Stowarzyszenie Promocji
Edukacji Finansowej (SKEF) z siedzibą w Gdyni jest inicjatywą opartą na
przekonaniu do edukacji w zakresie finansów i instrumentów finansowych.
W odróżnieniu od reszty krajów, znajomość zagadnień finansowych stała się
częścią programu nauczania w brytyjskim programie nauczania po raz pierwszy
we wrześniu 2014 r., jako część rządowego programu nauczania na trzecim
i czwartym etapie podstawowym (w wieku 11-16 lat). Wymaga to nauczania we
wszystkich szkołach publicznych, prowadzonych przez władze lokalne i dlatego
jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów w określonym wieku.
Hiszpania i Włochy mają bardzo podobne ramy na poziomie krajowym. Plan
kompetencji finansowych w Hiszpanii i Narodowa Strategia Edukacji Finansowej
we Włoszech są zgodne z zasadami OCDE. W Polsce i Austrii istnieje podobny
program. Właściwe ministerstwa wdrożyły środki krajowe zgodnie z zasadami
obowiązującymi w Europie. Jedynym krajem wyróżniającym się jest Wielka
Brytania, gdzie edukacja w zakresie finansów jest częścią krajowego programu
nauczania.

Środki w zakresie kompetencji finansowych na poziomie regionalnym
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W krajach uczestniczących w projekcie FLIMCO istnieją również różne środki
w zakresie znajomości zagadnień finansowych na poziomie regionalnym.
W Hiszpanii Bank Hiszpanii i Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych,
w ramach planu edukacji finansowej, przeprowadziły badanie kompetencji
finansowych (ECF). Badanie to, przeprowadzone między ostatnim kwartałem
2016 r. a drugim 2017 r., mierzy wiedzę i zrozumienie koncepcji finansowych
hiszpańskiej populacji wszystkich regionów w wieku od 18 do 79 lat, jak również
posiadanie, nabywanie i korzystanie z różnych pojazdów oszczędnościowych,
zadłużenia i ubezpieczeń.
We Włoszech wiele innych inicjatyw zostało wdrożonych również na poziomie
regionalnym, takich jak EduCare Scuola, uruchomiony w 2014 roku przez BNL BNP
Paribas, skierowany do uczniów szkół podstawowych w celu podniesienia
świadomości najmłodszych ludzi w zakresie ekonomii i oszczędzania. Istnieje
również program Salone del Risparmio, który od 2010 r. organizuje kursy edukacji
finansowej

w

zakresie

produkcji,

konsumpcji,

oszczędności

i

inwestycji,

skierowane do zainteresowanych stron i profesjonalistów.
W Austrii "ASB Schuldenberatungen" (państwowe doradztwo w zakresie
zadłużenia) działa w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości i oferuje usługi o
zasięgu ogólnokrajowym. Funkcjonuje jako główna organizacja i obejmuje wiele
organizacji (również na poziomie regionalnym), które działają w dziedzinie
doradztwa w zakresie zadłużenia. Różne inicjatywy zależą od różnych regionów,
ponieważ poziom wiedzy finansowej ludności różni się znacznie w zależności od
regionu. Jedną z takich inicjatyw, którą można uznać za udany model, jest tzw.
"Finanzführerschein" (tłumaczone jako finansowe prawo jazdy) dla młodzieży
i młodych dorosłych. Składa się on z pięciu modułów i skierowany jest przede
wszystkim do uczniów szkół politechnicznych, zawodowych, technicznych lub
młodzieży w ramach działań na rynku pracy.
W Polsce jedną z inicjatyw Związku Banków Polskich jest Koalicja na rzecz
płatności bezgotówkowych i mikropłatności. Celem Koalicji jest zwiększenie
wykorzystania przez polskie społeczeństwo rachunków bankowych i płatności
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bezgotówkowych. Również w 2014 r. w szkole podstawowej wprowadzono
elementy dotyczące finansów osobistych, aby pomóc dzieciom zrozumieć podstawy
wiedzy o finansach i ich znaczenie.
W Wielkiej Brytanii Biuro Porad Obywatelskich jest jednym z pierwszych portów, do
których mogą zawinąć obywatele i konsumenci, którzy potrzebują porad na różne
tematy związane z dostępnymi dla nich prawami i usługami obywatelskimi. Oferują
oni bezpłatne usługi, w tym doradztwo w kwestiach finansowych. Kolejna dobrze
przyjęta inicjatywa w Wielkiej Brytanii jest oferowana przez przedsiębiorstwo
społeczne MyBnk. Oferują one szkolenia z zakresu finansów, z silnym naciskiem na
poprawę znajomości zagadnień finansowych w przedsiębiorstwach, szkołach,
ośrodkach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz

innych instytucjach

edukacyjnych. Te kursy szkoleniowe nie są bezpłatne.
Na poziomie regionalnym, Włochy, Hiszpania i Polska liczą na różne inicjatywy
mające na celu poprawę znajomości zagadnień finansowych, ale wszystkie z nich
są opracowywane i realizowane przez banki i duże przedsiębiorstwa. W Austrii
wymienione inicjatywy pochodzą bardziej od stowarzyszeń lub różnych projektów
w zależności od rządu. I wreszcie, w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia
z mieszanką inicjatyw ze strony banków i tych, które zależą od rządu regionu.

Środki w zakresie kompetencji finansowych na poziomie lokalnym
Wreszcie, przeanalizowaliśmy środki dotyczące znajomości zagadnień finansowych
na szczeblu lokalnym.
Oprócz

wspomnianych

powyżej

instytucjonalnych

(państwowych

lub

niepaństwowych) programów i inicjatyw, które nie zawsze prowadzą do
segmentacji populacji, we wszystkich analizowanych krajach można znaleźć
również inne środki na poziomie lokalnym.
W Hiszpanii, Finance for Mortals, uznana za najlepszą inicjatywę edukacji
finansowej 2018 w konkursie Finance for All Awards. Inicjatywa jest projektem
edukacji finansowej promowanym przez Banco Santander, Uniwersytet w Kantabrii
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i Instytut Finansowy Santander (SanFi), międzynarodowe centrum Fundacji UCEIF
i stała się najlepszą inicjatywą edukacji finansowej w 2018 r. w ramach konkursu
"Finanse dla wszystkich".
Na przykład we Włoszech, Museo del Risparmio, we współpracy z Uniwersytetem
w Turynie, ustanowiło program edukacji finansowej dla dorosłych migrantów,
o nazwie Welcom-ED, w celu rozpowszechniania podstawowej wiedzy z zakresu
finansów i ekonomii, aby promować integrację społeczną. Inną ciekawą inicjatywą
jest Mia Economia, która jest jednym z programów związanych z projektem
REAMA, mającym na celu wspieranie kobiet, które żyją lub doświadczyły przemocy
ekonomicznej.
W Austrii, inicjatywa "KLARTEXT" może być wymieniona jako przykład, który
koncentruje się na środkach zapobiegawczych, w celu poprawy kondycji
finansowej swoich klientów.
W Polsce Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w okresie od lutego do
kwietnia 2016 roku było częścią projektu szkoleniowego "Finanse dla młodzieży,
czyli jak zarabiać, inwestować i oszczędzać pieniądze w przyszłości". Szkolenia te
obejmują również tematy związane z umiejętnościami finansowymi, które są
dostosowane do potrzeb grupy docelowej.
W Wielkiej Brytanii, The Berkshire Credit Union zapewnia bezpłatne usługi dla
zmarginalizowanych osób i grup osób, w odniesieniu do spraw związanych
z umiejętnościami finansowymi. BCU jest również tradycyjną wspólnotową unią
kredytową, oferującą swoim członkom etyczne oszczędności i przystępne pożyczki.
Na szczeblu lokalnym istnieje kilka środków dotyczących znajomości zagadnień
finansowych. W tej części inicjatywy są dość podobne w pięciu analizowanych
krajach. Inicjatywy te są platformami i projektami promującymi integrację
społeczną skoncentrowanymi na określonych grupach społecznych; osobach
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Co można zrobić, aby poprawić znajomość zagadnień finansowych?
W tej sekcji zebraliśmy wszystkie inicjatywy i działania, które mogą być
prowadzone w każdym kraju w celu poprawy poziomu znajomości zagadnień
finansowych.
Istnieją środki, które można wdrożyć w celu poprawy znajomości zagadnień
finansowych w Hiszpanii, takie jak: zwiększenie wkładu w poprawę wiedzy na
temat finansów w społeczeństwie do znaczącego poziomu, nauczanie, aby
obywatele byli lepiej poinformowani o decyzjach finansowych i ich wpływie oraz
zachęcanie do rozwijania nawyków i kompetencji związanych z planowaniem
oszczędności i wydatków.
We Włoszech, edukacja finansowa dopiero niedawno zyskała na znaczeniu,
a programy edukacji finansowej są nadal uważane za nowość. Niektóre ze
środków, które byłyby korzystne dla sytuacji w zakresie znajomości zagadnień
finansowych we Włoszech, to: zwiększenie i rozszerzenie krajowej strategii
w zakresie znajomości zagadnień finansowych, przeprowadzenie głębszych badań
nad korzyściami i wpływem znajomości zagadnień finansowych w tym kraju oraz
zaoferowanie większej liczby klas edukacji finansowej i zaangażowanie dorosłych
w programy uczenia się w zakresie znajomości zagadnień finansowych.
Aby zagwarantować wysoki poziom jakości usług edukacji finansowej w Austrii,
ważne jest szczegółowe zbadanie przyczyn niepewnej sytuacji finansowej w celu
poprawy badań i uwzględnienia związku między umiejętnościami finansowymi
a niepewną sytuacją finansową. Bardzo ważne jest również podnoszenie
świadomości w zakresie znajomości zagadnień związanych z umiejętnością
korzystania z usług finansowych oraz rozszerzanie zakresu usług, które mogą być
dostosowane do potrzeb konkretnych grup społecznych.
Jeśli chodzi o Polskę, edukacja finansowa powinna być wyraźnie oddzielona od
komunikacji handlowej, instytucje finansowe powinny sprawdzić, czy klient czyta
i rozumie

informacje,

edukacja

finansowa powinna

koncentrować

się

na
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szczególnie ważnych aspektach finansów osobistych, a także powinna być dobrą
praktyką w instytucjach finansowych, co zwiększyłoby ich wiarygodność.
I wreszcie, w Wielkiej Brytanii, pewne ważne środki, które byłyby korzystne dla
poprawy znajomości zagadnień finansowych, to zapewnienie edukacji finansowej
w domu, promowanie znaczenia dobrze zaplanowanych przepisów dotyczących
edukacji w zakresie znajomości zagadnień finansowych oraz zachęcanie szkół
i przedsiębiorstw do wspólnej pracy nad zapewnianiem edukacji w zakresie
znajomości zagadnień finansowych, a także tworzenie zachęt do nauczania
uczniów w zakresie finansów.
Ogólny przegląd, jaki otrzymujemy ze wszystkich obecnych środków, które można
by podjąć w celu poprawy znajomości zagadnień finansowych i edukacji, pokazuje,
że konieczne jest zwiększenie świadomości na temat FL, nadanie wagi tej kwestii
i traktowanie jej jako kluczowego czynnika niezależności w życiu codziennym
poprzez pomoc ludziom w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.
Ważnymi środkami, które należy rozważyć, są również nauczanie umiejętności
finansowych w społecznościach i grupach ludności w celu zbadania przyczyn
możliwych do uniknięcia sytuacji finansowych. Oddzielenie działalności handlowej
i komunikacji od edukacji finansowej jest kluczem do poważnego potraktowania
tego typu nauki i podkreślenia znaczenia tego typu szkoleń.

Wnioski
Z podsumowanych powyżej badań jesteśmy w stanie wyciągnąć pewne wnioski,
które pozwolą nam porównać sytuację, działania i inicjatywy w różnych krajach.
Pomaga nam to zrozumieć, w jaki sposób jesteśmy w stanie prawidłowo
opracować innowacyjne i użyteczne materiały, aby osiągnąć cele projektu.
Dzięki

różnym

badaniom

zaobserwowaliśmy,

że

i

badaniom

poziom

przeprowadzonym

znajomości

zagadnień

w

Hiszpanii

finansowych

w społeczeństwie hiszpańskim jest niski. Problem polega na tym, że znajomość
zagadnień finansowych nie jest kwestią równie ważną w edukacji, ani
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w społeczeństwie w ogóle. Chociaż opracowywane są pewne inicjatywy mające na
celu poprawę tej sytuacji, nadal pozostaje wiele do zrobienia.
Dowody empiryczne uzyskane w wyniku badań ankietowych i badań nad
umiejętnością korzystania z usług finansowych we Włoszech potwierdzają
konieczność wprowadzenia programów edukacji finansowej: wyniki w zakresie
wiedzy finansowej są znacznie niższe we Włoszech w porównaniu ze średnią
w krajach UE.
W Austrii badania wykazały, że w kraju nie tylko brak jest wiedzy z zakresu
finansów, ale także brak świadomości znaczenia tego tematu. Mimo że poziom
znajomości zagadnień finansowych wynikający z tych badań jest porównywalnie
wyższy niż w niektórych innych wymienionych krajach.
Ogólny stan wiedzy na temat finansów w polskim społeczeństwie jest bardzo niski
i jest poniżej średniej UE. Według OECD, kraje takie jak Polska mogą potrzebować
zarówno wiedzy, jak i zachowań, aby zapewnić, że ich mieszkańcy rozumieją
zasady alfabetyzacji finansowej i stają się bardziej aktywnymi menedżerami
finansowymi.
Ogólny stan wiedzy na temat finansów w społeczeństwie brytyjskim jest niski
i nieco poniżej średniej UE. Mimo to Wielka Brytania czyni niewielkie kroki we
właściwym kierunku, aby zaradzić brakom w umiejętnościach i wiedzy związanej
z umiejętnościami finansowymi i liczyć na pewne obowiązkowe treści w krajowym
systemie edukacji, które nie są uwzględnione w programach nauczania innych
krajów.
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1.2 SPRAWOZDANIE Z BADANIA ZNAJOMOŚCI ZAGADNIEŃ
FINANSOWYCH
Niniejszy raport przedstawia wyniki badania na temat edukacji finansowej.
Partnerzy projektu otrzymali łącznie 88 wypełnionych ankiet w tym czasie.
Otrzymaliśmy 33 badania z Wielkiej Brytanii, 20 badań w Polsce, 14 badań we
Włoszech, 11 badań w Austrii i 10 badań w Hiszpanii.
Kwestionariusz był administrowany w ramach europejskiego projektu FLiMCo
(Edukacja finansowa w społecznościach marginalizowanych). Celem europejskiego
projektu FLiMCo jest zwiększenie edukacji finansowej dla konkretnej grupy
docelowej: kobiet w społecznościach marginalizowanych, uchodźców i NEET,
wszystkich z nich w gorszej sytuacji ze względu na niski poziom edukacji
finansowej i normy kulturowe.
Badanie było skierowane do osób pracujących w różnych organizacjach
zajmujących się grupami docelowymi FLiMCo. W związku z tym, biorąc pod uwagę
punkt widzenia zainteresowanych stron, kluczowe cele badania były następujące:

̶

określenie

obszarów

o

niskiej

znajomości

zagadnień

finansowych

(w podziale na tematy lub populację) i w związku z tym wspieranie
edukatorów w podnoszeniu poziomu znajomości zagadnień finansowych
w tych obszarach;

̶

określenie istniejących źródeł i najlepszych praktyk w zakresie edukacji
w zakresie znajomości zagadnień finansowych;

̶

porównanie

wyników

badań

dotyczących

znajomości

zagadnień

finansowych przeprowadzonych w krajach partnerskich.
Chcielibyśmy uzyskać większą liczbę odpowiedzi, ale uczestnictwo było niewielkie,
biorąc pod uwagę fakt, że kwestionariusz został wysłany do znacznie większej
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liczby organizacji, które pracują z grupami zmarginalizowanymi w różnych krajach
uczestniczących w projekcie FLIMCO.
Poniżej znajdują się ogólne wyniki uzyskane dla każdego z pytań wchodzących
w skład kwestionariusza.

Część I: Bieżąca sytuacja w zakresie kompetencji finansowych
1. Jaki jest Twój poziom znajomości zagadnień finansowych w Twoim kraju?
Współczynnik od 0 do 10, gdzie 0 jest bardzo niskie, a 10 bardzo wysokie.

0

BARDZO NISKI

BARDZO WYSOKI
5,2

GLOBAL
WIELKA
BRYTANIA

4,9
7,0

POLSKA

4,6

WŁOCHY

6,2

AUSTRIA
HISZPANIA

10

3,3

Wynik globalny plasuje średnią ocenę nieco powyżej 5, pokazuje to, że uczestnicy
badania uważają, że ich poziom znajomości zagadnień finansowych jest niski,
a zatem konieczne jest wdrożenie inicjatyw, które poprawią poziom znajomości
zagadnień finansowych w krajach europejskich.
W Polsce (7,0) i Austrii (6,2) średnie wyniki wskazują, że poziom finansowy jest
wyższy niż w pozostałych krajach uczestniczących. Z drugiej strony, Hiszpania (3,3)
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jest krajem o najniższej wycenie. W Zjednoczonym Królestwie i we Włoszech jest
nieco poniżej 5,0, odpowiednio 4,9 i 4,6.
Wysokie wyniki (jak w Polsce i Austrii) nie wskazują na wysoki poziom znajomości
zagadnień finansowych, ale mogą być również interpretowane jako brak
świadomości na ten temat.

2. Czy uważacie, że w Waszym kraju istnieją ramy umiejętności korzystania z usług
finansowych, ukierunkowane na potrzeby ludności?
Ogólnie 69% odpowiedzi na to pytanie jest negatywnych. Oczywiste jest zatem, że
nie ma odpowiednich ram edukacyjnych, które pozwalałyby na generowanie
edukacji w zakresie znajomości zagadnień finansowych zgodnie z rzeczywistymi
potrzebami ludności.
W Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce zdecydowana większość respondentów
uważa, że nie ma ram edukacyjnych ukierunkowanych na potrzeby ludności,
podczas gdy w Wielkiej Brytanii i Austrii wyniki pokazują, że organizacje są
bardziej

pozytywne

w tym

zakresie.

W

Zjednoczonym

Królestwie

85 % respondentów uważa, że istnieją odpowiednie ramy, a w Austrii 55 % uważa,
że odpowiadają one potrzebom ludności.
Dane liczbowe przedstawiają liczbę respondentów, którzy uważają, że w ich kraju
istnieją odpowiednie ramy edukacji finansowej.

69%

Brak ram
edukacyjnych

HISZPANIA
100%

WIELKA
BRYTANIA
85%

POLSKA
90%

AUSTRIA
45%

WŁOCHY
93%
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W jaki sposób można by poprawić obecną znajomość zagadnień finansowych?
Większość respondentów mówi o potrzebie uwzględnienia edukacji finansowej jako
przedmiotu w edukacji państwowej/rządowej oraz o potrzebie podnoszenia
świadomości, dzięki której ludzie mogliby zrozumieć, jak ważne jest, aby
w dzisiejszej sytuacji gospodarczej być biegle władającym finansami.
Z drugiej strony, wielu respondentów mówi również o znaczeniu zachęcania
i informowania ludzi poprzez warsztaty w stowarzyszeniach, szkołach itp. oraz
projektowania i realizacji programów szkoleniowych i kursów z zakresu
znajomości zagadnień finansowych w odniesieniu do konkretnych potrzeb
i wymagań potencjalnych uczestników.

3. Czy znasz jakieś dobre praktyki lub inne projekty, które koncentrują się na
znajomości zagadnień finansowych w Twoim kraju?

Poniższe dane liczbowe przedstawiają liczbę respondentów, którzy są świadomi
istnienia innych programów lub projektów w swoim kraju, które koncentrują się na
znajomości zagadnień finansowych.

WIELKA
BRYTANIA
79%

50%
AUSTRIA

64%

POLSKA

10%

HISZPANIA
18%
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Programy alfabetyzacji finansowej i programy wymienione przez respondentów,
o których są oni świadomi w swoim kraju:
AUSTRIA:

̶

Usługi

świadczone

przez

Schuldnerberatungen,

różne

instytucje

doradcze

https://www.schuldenberatung.at/)

(asb
zostały

kilkakrotnie wymienione.

̶

Wspomniano również o oferowanych usługach Austriackiej Izby Pracy,
a w szczególności o broszurze na temat składania deklaracji podatkowej,
która pomaga wielu osobom odzyskać pieniądze.

̶

(https://www.arbeiterkammer.at/service/broschueren/SteuerundGeld/Steu
er_sparen_2018.html)

̶

Wspomniano również o "Caritas Sozialberatung" (doradztwo społeczne).
(https://www.caritaslinz.at/fileadmin/storage/oberoesterreich/menschen_in_not/informationsbl
att_caritas_sozialberatung.pdf)

WŁOCHY:

̶

Uniwersytet w Salerno, w ramach Światowego Tygodnia Inwestorów (WIW
2017), zorganizował zajęcia na temat umiejętności finansowych skierowane
do studentów uczelni wyższych,

̶

https://www.unisa.it/unisa-rescuepage/dettaglio/id/529/module/87/row/1542

̶

Włoskie Stowarzyszenie

Trenerów

Finansowych

(A.I.E.F.)

regularnie

organizuje kursy z zakresu edukacji finansowej, jak również kursy
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szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników oświaty w tej dziedzinie,
https://aief.eu/

̶

Programy mikrokredytowe, które oprócz kredytów oferują również kursy
edukacji finansowej.

POLSKA:

̶

Jedna z osób wspomniała o działających w Polsce pracach stowarzyszenia
"Partnerstwo dla Edukacji Finansowej". Stowarzyszenie zrealizowało kilka
projektów w tej dziedzinie, z których jeden z najciekawszych dotyczył
hazardu

w

edukacji

finansowej.

http://edukacja-

finansowa.org/grywalizacja-w-edukacji-finansowej-dlausamodzielniajacej-sie-mlodziezy/

̶

Inny

respondent

podał

link

do

projektu

"Moje

zakwaterowanie".

http://mfc.org.pl/mfcwp/wp-content/uploads/2016/12/Mojemieszkanie_podsumowanie_projektu.pdf
WIELKA BRYTANIA:

̶

MyBnk - inicjatywa w zakresie znajomości zagadnień finansowych mająca
na celu poprawę znajomości zagadnień finansowych wśród młodzieży.

̶

Inicjatywy Young Enterprise/Young Money - finansowana przez rząd
i wspierana inicjatywa, której celem jest zapewnienie młodym ludziom
umiejętności życiowych, wiedzy i pewności siebie potrzebnych do
odniesienia sukcesu w zmieniającym się świecie pracy.

̶

Red Start - organizacja charytatywna zajmująca się umiejętnościami
finansowymi, która prowadzi warsztaty edukacyjne na temat umiejętności
finansowych dla dzieci.
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HISZPANIA:

̶

"Red Incola" (NGO) organizuje podobne warsztaty na temat edukacji
finansowej dla migrantów w Valladolid.

̶

Fundacja "La Caixa Foundation" (podmiot finansowy) organizuje warsztaty
z zakresu edukacji finansowej dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

̶

"El Puente" (Stowarzyszenie wspierające osoby z problemami zdrowia
psychicznego), we współpracy z Uniwersytetem Valladolid, prowadzi
szkolenia finansowe dla przedsiębiorców.

Część II: szkolenia i potrzeby
4. Wśród potrzeb ludności, które mogłyby poprawić ich znajomość zagadnień
finansowych dzięki odpowiednim szkoleniom, które obszary zostałyby przez
Państwa podkreślone jako najważniejsze?
Respondenci tego pytania
"Odpowiedzialność

podkreślili, że "Poprawa kondycji finansowej",

konsumpcyjna"

i

"Zrozumienie

drobnego

druku

umów

finansowych" są najważniejszymi potrzebami ludności, które mogłyby ulec
poprawie dzięki odpowiedniemu szkoleniu w zakresie kompetencji finansowych.
ODPOWIEDZIALNE KONSUMOWANIE
SAVING
UCZENIE SIĘ, JAK INWESTOWAĆ
ROZUMIENIE DŁUGU
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z BANKAMI
ZROZUMIENIE MAŁEGO DRUKU UMÓW…
POPRAWA SYTUACJI FINANSOWEJ
PROMOWANIE AKTYWNEGO UDZIAŁU…

44%
32%
11%
36%
37%
41%
46%
33%
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W Hiszpanii i Austrii potrzeby, które zostały wybrane najbardziej, zbiegają się
w czasie: "Odpowiedzialność konsumpcyjna" i "Rozumienie drobnego druku umów
finansowych". We Włoszech i w Polsce respondenci wybrali również te same
obszary potencjalnej poprawy i opowiedzieli się za "poprawą dobrobytu
finansowego" i "promowaniem aktywnego udziału finansowego". A w Wielkiej
Brytanii respondenci podkreślali "rozumienie długu".

5. Na jakim poziomie edukacji uważasz edukację finansową za bardziej istotną?

71%

33%

30%
SZKOŁA PRIMARY

SZKOŁA ŚREDNIA

SZKOLNICTWO WYŻSZE

71 procent ankietowanych zaznaczyło pole "Szkoła średnia", odpowiadając na
pytanie "Na jakim poziomie wykształcenia uważasz edukację finansową za bardziej
istotną? "
30 procent respondentów uznało również "Szkołę podstawową" i "Szkołę wyższą"
za odpowiednie poziomy kształcenia w zakresie edukacji finansowej i szkoleń.
We wszystkich krajach, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, większość respondentów
stwierdziła, że "szkoła średnia": Hiszpania (91%), Włochy (86%), Austria (82%)
i Polska (75%), jednak w Wielkiej Brytanii większość respondentów (40%) wybrała
"szkołę podstawową".
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6. Wśród jakich grup lub społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji należy
promować edukację finansową?

MIGRANCI I/LUB
MARGINALIZOWANE GRUPY…
KOBIETY PODATNE NA
ZAGROŻENIA

52%
40%
59%

NEETs
OSOBY DŁUGOTRWALE
BEZROBOTNE
OSOBY O NISKICH
KWALIFIKACJACH POWYŻEJ 45…

37%
35%

Wiele osób należy do grup znajdujących się w trudnej sytuacji, które niestety nie
dysponują niezbędnymi środkami, aby osiągnąć większy stopień autonomii
i upodmiotowienia. Większa znajomość zagadnień finansowych może pomóc wielu
z tych osób w zapewnieniu lepszej przyszłości w Europie, gdzie wskaźniki ubóstwa
i brak możliwości zatrudnienia ogromnie wzrosły w najgorszych latach kryzysu.
Osoby, które wzięły udział w badaniu, uważają, że grupami najbardziej
potrzebującymi w dziedzinie literatury finansowej są "NEETs", a następnie
"Imigranci i/lub marginalizowane grupy etniczne" oraz "Kobiety szczególnie
narażone".
W Wielkiej Brytanii respondenci uznali za grupy priorytetowe "Imigranci i/lub
marginalizowane grupy etniczne" oraz "Kobiety w trudnej sytuacji społecznej".
W Austrii wybrane grupy są takie same, ale zawierały również "NEET's".
W Hiszpanii i we Włoszech ludzie uważają, że "imigranci i/lub marginalizowane
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grupy etniczne" są głównymi grupami, na których należy skoncentrować szkolenie
finansowe. I wreszcie, w Polsce ludzie uważają "NEET" i "Osoby długotrwale
bezrobotne" za główne grupy potrzebujące edukacji finansowej i szkoleń.

Wnioski
Jak

pokazują

wyniki

badania

przeprowadzonego

wśród

88

specjalistów

terenowych z organizacji, które pracują z grupami szczególnie narażonymi na
ryzyko marginalizacji, znajomość zagadnień finansowych jest jedną z głównych
nierozstrzygniętych kwestii w systemach edukacyjnych krajów uczestniczących.
Ci dorośli edukatorzy uważają, że należy dołożyć większych starań, aby zapewnić
edukację finansową szkołom, głównie szkołom średnim, w których ich zdaniem
miałaby ona większy wpływ na ogólny dobrobyt ludności, w powiązaniu
z umiejętnościami finansowymi i edukacją.
Pomogłoby to ludności poszerzyć wiedzę na temat finansów w ogóle, zarządzać
finansami w bardziej odpowiedzialny sposób i być w stanie odpowiednio
komunikować się z bankami. Pomogłoby im to uniknąć ryzyka, które może
pogorszyć ich obecną sytuację bezbronności i ubóstwa wśród ich grup lub
społeczności, gdzie imigranci i inne marginalizowane grupy etniczne wyróżniają się
spośród innych z tych negatywnych powodów.
Brak wiedzy wśród respondentów na temat przykładów dobrych praktyk świadczy
o braku inicjatyw i niskiej aktywności w Europie w zakresie znajomości zagadnień
finansowych.
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3 OKREŚLENIE POWIĄZAŃ MIĘDZY NORMAMI KULTUROWYMI
WŚRÓD GRUP DOCELOWYCH A NISKIM POZIOMEM ZNAJOMOŚCI
ZAGADNIEŃ FINANSOWYCH

Kraj: Włochy
Źródło ustaleń: "L'alfabetizzazione finanziaria che serve alle donne" / alfabetyzm
finansowy, którego potrzebują kobiety. InGenere & Fondazione Giacomo Brodolini
(https://www.ingenere.it/articoli/lalfabetizzazione-finanziaria-che-serve-alledonne). InGenere to strona internetowa poświęcona zagadnieniom ekonomicznym,
społecznym

i politycznym

w

perspektywie

płci.

(http://www.ingenere.it/en)

Fondazione Giacomo Brodolini opracowuje, stosuje i rozpowszechnia oparte na
dowodach opracowanie, realizację i ocenę polityki na wszystkich szczeblach
zarządzania. (http://www.fondazionebrodolini.it/en/about).
Norma kulturowa Zidentyfikowana: Chociaż uogólnienie jest ryzykowne, wydaje się,
że istnieją niewielkie, ale znaczące różnice w wiedzy finansowej między płciami.
Kobiety posiadają mniej produktów finansowych, są mniej pewne siebie w
sprawach

finansowych,

mają

większą

niechęć

do

podejmowania

ryzyka

związanego z inwestycjami finansowymi i mają mniejsze szanse na porównanie
produktów finansowych lub zasięgnięcie niezależnej porady przed zakupem
produktu. Kobiety również wydają się mieć krótszy horyzont finansowy niż
mężczyźni: są bardziej skłonne niż mężczyźni pilnować codziennych wydatków, ale
mają mniejsze możliwości oszczędzania na dłuższą metę (nie tylko z powodu
niższej wiedzy finansowej, ale także z powodu niższych zarobków i słabszej pozycji
na rynku pracy w ogóle).
Grupy zidentyfikowane: Marginalizowane kobiety / najbardziej narażone podgrupy,
takie jak wdowy, samotne kobiety i starsze kobiety.
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W

jaki

sposób

wpływa

to

na

znajomość

zagadnień

finansowych

społeczności/grupy/osoby fizycznej: Skutki analfabetyzmu finansowego występują
na wielu płaszczyznach. Na poziomie społecznym kobiety, które nie posiadają
umiejętności finansowych, będą rzadziej uczestniczyć w gospodarce, zmniejszając
tym samym potencjał wzrostu. Na poziomie gospodarstw domowych dojdzie do
zachwiania równowagi sił gospodarczych: wiemy, że mężczyźni i kobiety mają
różne priorytety w zakresie wydatków, a kobiety częściej wydają pieniądze na
rodzinę. Jeśli kobiety nie mają wpływu na budżet rodzinny lub źle nim zarządzają,
dzieci mogą na tym ucierpieć. Analfabetyzm finansowy matki oznacza również, że
nie będzie ona w stanie przekazać "know-how" finansowego swoim dzieciom. Na
poziomie indywidualnym analfabeci finansowo analfabeci nie będą dobrze
zarządzać ryzykiem finansowym i zgromadzą mniej aktywów. Wiele kobiet polega
na mężu w kwestii wsparcia i znajduje się w sytuacji ubóstwa w wyniku rozwodu
lub śmierci partnera. Jest to szczególny problem dla starszych kobiet, które nie
mogą generować dochodów.
Pozytywne i negatywne skutki: Pozytywnie: Istnieją pewne dowody na to, że
w dziedzinie edukacji finansowej kobiety są świadome swojej niskiej wiedzy
finansowej i są mniej pewne niż mężczyźni co do swoich umiejętności finansowych,
co uczyniłoby je bardziej "uczącymi", co oznacza, że w wyniku kształcenia mogą
być bardziej skłonne do zmiany zachowania niż mężczyźni. Negatywne: cel ten jest
dotknięty problemem podgrup "trudno dostępnych".
Sposoby rozwiązania tego problemu w ramach projektu FLIMCO: Aby skutecznie
dostosować programy edukacyjne dla kobiet w ramach projektu FLIMCO,
proponujemy odwołanie się do niektórych podejść, które wydają się szczególnie
przydatne dla kobiet. Na przykład możliwość przedyskutowania kwestii w grupie.
Na najlepsze podejście prawdopodobnie silny wpływ będzie miała lokalna kultura,
więc partnerzy powinni wykrywać dowody na to, co działa w ich własnym kraju.
Korzystne może być przyjęcie holistycznego podejścia do edukacji finansowej,
pracując nad kwestiami - takimi jak przemoc domowa: patrz program nauczania
"The Milena Project" w IO2.1 dla Włoch - które na pierwszy rzut oka mogą być
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niezwiązane, ale które faktycznie wpływają również na poziom wiedzy finansowej i
niezależność ekonomiczną kobiet.
3.2
Kraj: Włochy
Źródło ustaleń: "L'Educazione Finanziaria e i Nuovi Italiani. Esigenze conoscitive ed
integrazione: i risultati dell'indagine 2018". / Edukacja finansowa i "nowi Włosi".
Wymogi w zakresie wiedzy i integracji: wyniki badania z 2018 r. Museo del
Risparmio

&

IPSOS.

(http://www.museodelrisparmio.it/wp-

content/uploads/2019/01/Presentazione-ricerca-IPSOS.pdf). Museo del Risparmio
jest

projektem

Edutainment,

którego

misją

jest

przyczynianie

się

do

rozpowszechniania edukacji finansowej. (http://www.museodelrisparmio.it/idea/).
IPSOS

jest

firmą

badawczą

i

konsultingową

o zasięgu

globalnym.

(https://www.ipsos.com/it-it).
Norma kulturowa zidentyfikowana: Większość migrantów we Włoszech nie posiada
odpowiedniej wiedzy na temat produktów i usług finansowych. Takie aspekty są
postrzegane jako nieciekawe dla migrantów o niższych dochodach. Większość z
nich nie dostrzega potrzeby posiadania lepszej wiedzy z zakresu finansów. Ponadto
nie ufają oni bankom i instytucjom finansowym.
Grupy zidentyfikowane: Uchodźcy i imigranci.
W

jaki

sposób

wpływa

to

na

znajomość

zagadnień

finansowych

społeczności/grupy/osoby fizycznej: Na poziomie indywidualnym: tendencja do
przeceniania własnych umiejętności kierowniczych, wykazywania mniejszego
zainteresowania i chęci pogłębiania takich tematów, hamowanie jakichkolwiek
możliwości uczestniczenia w kursach lub zajęciach lub otrzymywania wsparcia.
Ryzyko wykluczenia społeczno-finansowego. Na poziomie społecznym: większość
migrantów mieszkających we Włoszech jest rozczarowana kontekstem krajowym,
przede wszystkim dlatego, że zarabiają mniej niż się spodziewali. Z tego powodu
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mają niewiele kontaktów z włoskim kontekstem finansowym, nie znają produktów
ani nie są w stanie ocenić związanego z nimi ryzyka.
Pozytywne i negatywne skutki: Pozytywne: w potencjalny sposób wkład imigrantów
w handel zagraniczny pomiędzy Włochami i ich krajami pochodzenia, przekazy
pieniężne mogą być ważnym narzędziem internacjonalizacji dla Włoch. Negatywne:
zaoszczędzone pieniądze są trzymane w domu; inwestycje finansowe nie są
postrzegane jako istotne ani instrumenty ubezpieczeniowe i zabezpieczenia
społecznego.
Sposoby rozwiązania tego problemu w ramach projektu FLIMCO: W celu
skutecznego dostosowania programów edukacyjnych dla migrantów w ramach
projektu FLIMCO, możemy skupić się na potrzebie zwrócenia większej uwagi,
finansowo,

na

proces

gromadzenia

i

ochrony

oszczędności,

w

celu

skonsolidowania i wzmocnienia integracji społecznej. Ponieważ nadal istnieją
trudności językowe w dostępie do systemu finansowego, komponent językowy
pozostaje główną trudnością dla osób przybywających do Włoch na wczesnym
etapie integracji, a tym samym czymś, na co należy zwrócić uwagę podczas
projektowania i realizacji naszych działań. Ponadto, znaczne różnice w zakresie
umiejętności czytania i pisania pomiędzy różnymi grupami etnicznymi wymagają
szczególnych i dostosowanych działań w zależności od grup etnicznych.
3.3
Kraj: Włochy
Źródło ustaleń: "Educazione finanziaria in Italia: a che punto siamo?" / Edukacja
finansowa we Włoszech: co dotychczas osiągnięto? Uniwersytet "Cattolica - Sacro
Cuore"

& Associazione

per

gli

Studi

di

Banca

e

Borsa.

(https://www.assbb.it/osservatorio-monetario-n-2-2019/). Uniwersytet "Cattolica Sacro Cuore" jest włoskim prywatnym uniwersytetem badawczym z siedzibą
w Mediolanie i oddziałami w innych włoskich miastach. (https://www.unicatt.it/).
Associazione per gli studi di Banca e Borsa (ASSBB) jest stowarzyszeniem
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złożonym z banków, podmiotów finansowych i pracowników naukowych, którego
celem jest szerzenie kultury bankowej i finansowej. (https://www.assbb.it/).
Norma kulturowa Zidentyfikowana: Brak internalizacji długoterminowego wymiaru
czasowego; niepewność zarówno co do parametrów czasowych i przestrzennych
świata społecznego, jak i sposobu, w jaki doświadczają tego młodzi ludzie żyjący
na obszarach zurbanizowanych.
Grupy

zidentyfikowane:

Młodzi

ludzie

żyjący

na

obszarach

miejskich

zmarginalizowanych
W

jaki

sposób

wpływa

to

na

znajomość

zagadnień

finansowych

społeczności/grupy/osoby fizycznej: Na poziomie indywidualnym: niższy poziom
edukacji finansowej wiąże się z wyższym prawdopodobieństwem porzucenia nauki.
Młodzi ludzie żyjący na obszarach zurbanizowanych wykazują wyższy odsetek
osób przedwcześnie kończących naukę, a tym samym niższy poziom edukacji
finansowej. Dla nich trudniej jest zbudować własną ścieżkę kariery. Na poziomie
społecznym: wpływ na nierówności gospodarcze i społeczne oraz na jakość
dostępnej siły roboczej.
Pozytywne i negatywne skutki: Biorąc pod uwagę wiek tej grupy docelowej, środki
mogą zająć się tymi kwestiami z perspektywy długoterminowej i mogą pomóc
w uznaniu, że niektóre obszary są narażone na wiele niekorzystnych czynników.
Jednym z negatywnych skutków jest zniechęcenie rynku pracy. Nowe kwalifikacje
w zakresie znajomości zagadnień finansowych mogą nie być rozumiane, uznawane,
doceniane przez młodych ludzi i ich rodziców.
Sposoby rozwiązania tego problemu w ramach projektu FLIMCO: Młodzi ludzie
żyjący na obszarach zurbanizowanych nie posiadają wiedzy finansowej nawet na
temat podstawowych pojęć z zakresu finansów. Ważne jest, aby pamiętać, że krótki
czas poświęcony szkoleniu w zakresie znajomości zagadnień finansowych nie
wystarczy. Potrzebna jest również strategia mająca na celu opracowanie
i wdrożenie środków politycznych mających na celu zwiększenie wiedzy z zakresu
finansów i promowanie większego uczestnictwa młodych ludzi mieszkających na
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obszarach marginalizowanych: środki nie zawsze mogą dotrzeć do młodzieży
najbardziej potrzebującej. Należy również pamiętać, że grupa docelowa może mieć
gorszy dostęp do Internetu nawet w tym samym kraju.
3.4
Kraj: Polska
Źródło ustaleń: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest organizacją, której celem
jest zapewnienie spójności społecznej poprzez działanie na rzecz równości
wszystkich ludzi wobec prawa. Obecnie ich działania koncentrują się przede
wszystkim na pomocy uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status.
(https://interwencjaprawna.pl/docs/uchodzcy-w-polsce.pdf). Serwis uchodzcy.info
został stworzony w celu podniesienia świadomości społecznej na temat uchodźców
w Polsce i Europie poprzez rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy i obalanie
stereotypów. (http://uchodzcy.info/
Norma kulturowa Zidentyfikowana: Znaczna część uchodźców/imigrantów nie
posiada podstawowej wiedzy na temat finansów. Ze względu na brak wiedzy
o finansach i prawie, a także trudną sytuację życiową, często są oni nieświadomie
"wykorzystywani" jako tania siła robocza. Innym problemem jest bariera językowa
lub kulturowa. Szczególnie w przypadku kobiet i ich roli w niektórych kulturach,
aspekt kulturowy uniemożliwia zarówno rozpoczęcie edukacji finansowej, jak
i podjęcie jakiejkolwiek działalności na rynku pracy. Również większość z nich
(uchodźcy/imigranci) nie dostrzega potrzeby posiadania lepszej wiedzy z zakresu
finansów.
Grupy zidentyfikowane: Uchodźcy i imigranci
W

jaki

sposób

wpływa

to

na

znajomość

zagadnień

finansowych

społeczności/grupy/osoby fizycznej: Na poziomie indywidualnym: Z powodu braku
wiedzy finansowej i sytuacji życiowej nie mogą znaleźć pracy, a także nie wiedzą,
jak efektywnie zarządzać i oszczędzać pieniądze. Dlatego często nie stać ich na
podstawowe rzeczy, takie jak miejsce do życia. Również ze względu na niską
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wiedzę finansową osoby te nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom dobrej
edukacji. Na poziomie grupy/społeczności: Imigranci napotykają wiele trudności
podczas adaptacji w nowym kraju. Jednym z największych rozczarowań jest niski
poziom płac lub jakość życia, co więcej, często trudno jest im znaleźć pracę zgodną
z ich zawodem, co pogłębia ich frustrację. Izolując się z otaczającym
społeczeństwem i żyjąc w swoich zamkniętych społecznościach, nie są w stanie
zrozumieć, w jaki sposób działa gospodarka lub kultura danego państwa, co
znacznie utrudnia ich sytuację i ogranicza możliwość zdobycia jakiejkolwiek
wiedzy.
Pozytywne i negatywne skutki: Pozytywnie: Ze względu na sytuację, w jakiej się
znaleźli oraz fakt przebywania za granicą, mogą być bardziej zmotywowani do
zdobywania wiedzy, zarówno finansowej, jak i ogólnej, dotyczącej kraju, w którym
się znajdują. Negatywne: Ponadto, ze względu na sytuację, w jakiej się znajdują,
uchodźcy przebywający w swoich grupach zamkniętych w ośrodkach czują się
wykluczeni z lokalnej społeczności i nie chcą się integrować ani poznawać języka
lub kultury państwa, w którym się znajdują.
Sposoby rozwiązania tego problemu w ramach projektu FLIMCO: Ta grupa
docelowa

jest

wykształcenia

szczególnie
i

innych

zróżnicowana

istotnych

pod

czynników.

względem
Poważnymi

kultury,

wieku,

problemami

we

współpracy z tą grupą mogą być bariery językowe i/lub kulturowe, dlatego ważne
jest odpowiednie dostosowanie kursów. Osoby te często nie posiadają żadnej
wiedzy finansowej i/lub wiedza przez nie zdobyta wcześniej, obowiązująca w ich
wcześniejszym miejscu zamieszkania, różni się od tej, która jest wykorzystywana
w ich obecnym miejscu zamieszkania. Ważne jest, że dzięki kursom nie tylko
zdobędą oni podstawową wiedzę finansową, ale również będą w stanie
przygotować się do aklimatyzacji w społeczeństwie i wejść na rynek pracy bez
ryzyka wykorzystania ich jako taniej siły roboczej. Ponadto dla niektórych kobiet z
tej grupy docelowej, ze względu na ich ograniczenia kulturowe, udział w różnych
warsztatach lub spotkaniach może być ograniczony. Kluczowym elementem może
być zatem kurs online, który da im jedyną szansę na zdobycie wiedzy finansowej.
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3.5
Kraj: Polska
Norma kulturowa Zidentyfikowana: Brak znajomości zagadnień finansowych w
NEET najczęściej wynika z niskiego poziomu wykształcenia lub przedwczesnego
kończenia nauki, ale także z wykluczenia społecznego spowodowanego różnymi
czynnikami, takimi jak niepełnosprawność lub życie w zmarginalizowanych
obszarach/społeczeństwach.

NEETs

nie

są

również

zainteresowane

i

zaangażowane w podnoszenie swoich kompetencji finansowych i rozwijanie
umiejętności z nimi związanych.
Grupy zidentyfikowane: NEETs
W

jaki

sposób

wpływa

to

na

znajomość

zagadnień

finansowych

społeczności/grupy/osoby fizycznej: Na poziomie indywidualnym: Niska wiedza
finansowa w tej grupie może powodować wiele problemów, zwłaszcza w życiu
dorosłym. Jest to często wynikiem przedwczesnego kończenia nauki i często
uniemożliwia znalezienie dobrej pracy w przyszłości. Co więcej, tacy ludzie często
nie posiadają podstawowej wiedzy na temat finansów, co jeszcze bardziej
komplikuje ich sytuację. Na poziomie grupy/wspólnoty: Ludzie w tej grupie są
zazwyczaj młodzi i niedoświadczeni, co czyni ich podatnymi na demoralizację lub
wykorzystanie ich jako taniej siły roboczej. Co więcej, często dotyka ich
wykluczenie społeczne i nieporozumienie wśród rówieśników.
Pozytywne i negatywne skutki: Pozytywnie: Ze względu na dominujący młody wiek
tej grupy docelowej, podjęte działania mogą mieć długofalowy wpływ i przynieść
bardzo pozytywne rezultaty. Negatywne: Proponowane rozwiązania/tematyka
mogą być niezrozumiałe i nieatrakcyjne dla młodych ludzi, dlatego też mogą oni nie
być zainteresowani znajomością zagadnień finansowych i odczuwać, że jest to
niepotrzebne w ich życiu.
Sposoby rozwiązania tego problemu w ramach projektu FLIMCO: Osoby z tej grupy
są bardzo zróżnicowane pod względem wieku

(15-29 lat), a także
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wykształcenia, ponieważ do tej grupy należą osoby z niskim wykształceniem, które
wcześnie zdecydowały się porzucić szkołę, a także osoby (w mniejszym stopniu)
z wykształceniem wyższym, które z jakiegoś powodu nie podejmują lub nie mają
możliwości znalezienia pracy lub zdobycia wiedzy finansowej. Należy również
wziąć pod uwagę różne miejsca zamieszkania tych osób i związane z tym
ograniczenia (np. brak dostępu do Internetu). Warto zastanowić się nad
rozwiązaniami, takimi jak gry i zadania twórcze, które mogą okazać się bardziej
dostępną formą uczenia się niż tylko wiedza teoretyczna i mogą być lepiej przez
nie przyswajane.
3.6
Kraj: Polska
Źródło

ustaleń:

Forbes

Polska

to

polskie

wydanie

międzynarodowego

dwutygodnika Forbes. Opisuje najważniejsze wydarzenia gospodarcze w kraju i na
świecie

oraz

strategie

biznesowe.

(https://www.forbes.pl/forbeswomen).

NBPortal.pl jest gospodarczą platformą edukacyjną, która powstała z inicjatywy
Narodowego Banku Polskiego w 2004 roku. Celem portalu jest upowszechnianie
wiedzy o gospodarce, dostarczanie informacji na temat mechanizmów rynkowych,
prowadzenia działalności gospodarczej,

funkcjonowania banków i

rynków

finansowych. https://www.nbportal.pl/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP) jest organizacją, której celem jest wdrażanie programów rozwoju
gospodarczego wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i
średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów
ludzkich

oraz

wykorzystanie

nowych

technologii

w

biznesie.

https://www.parp.gov.pl/ "Gospodarka to kobieta - kobiety w życiu gospodarczym
Polski - rola, miejsce, wpływ" - Magdalena Kacperska/ "Gospodarka to kobieta.
Kobiety w życiu gospodarczym Polski - ich rola, pozycja i wpływy" Magdalena
Kacperska
Norma kulturowa Zidentyfikowana: W badaniach typu desk research, kobiety
częściej niż mężczyźni deklarują mniejszą wiedzę z zakresu edukacji finansowej.
Problem ten dotyczy kobiet z wielu grup. Przeprowadzone badania wykazały, że
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kobiety częściej niż mężczyźni biorą kredyty i wydają więcej pieniędzy, a także
trudniej im oszczędzać na dłuższą metę, głównie z powodu niższych zarobków
i słabszej pozycji na rynku pracy. Inną rzeczą jest to, że kobiety na rynku pracy są
w dużym stopniu postrzegane przez pryzmat stereotypów, które ukazują je
bardziej jako matki i gosposie niż dobrą pracownicę, którą akceptują, co skutkuje
niższymi wymaganiami płacowymi i nie pozwalają sobie na asertywność w pracy.
Grupy zidentyfikowane: Marginalizowane kobiety
W

jaki

sposób

wpływa

to

na

znajomość

zagadnień

finansowych

społeczności/grupy/osoby fizycznej: Na poziomie indywidualnym, kobiety, które nie
posiadają dobrej znajomości zagadnień finansowych, często nie są w stanie
skutecznie i mądrze podejmować ważnych decyzji finansowych. Ponadto takie
kobiety są często zależne finansowo od swojej rodziny lub instytucji społecznych.
Co więcej, ze względu na brak wiedzy są bardziej skłonni wpadać w "pułapki", takie
jak wysoko kosztowne pożyczki terminowe, których nie są w stanie spłacić. Na
poziomie gospodarstwa domowego, zazwyczaj kobiety, ze względu na ich pozycję
w domu, są tymi, którzy najlepiej znają potrzeby domu i rodziny, dlatego są
kluczowymi osobami w planowaniu wydatków domowych. Znajomość finansów
i przedsiębiorczość są niezwykle ważne i pomocne w mądrym dysponowaniu
budżetem domowym.
Pozytywne i negatywne skutki: Pozytywnie: Ponieważ kobiety są świadome swojej
niskiej znajomości zagadnień finansowych i trudnej sytuacji na rynku pracy, są
bardziej zmotywowane do poprawy swojej wiedzy i umiejętności w zakresie
finansów. Negatywne: Ze względu na ich rolę w życiu rodzinnym, są bardziej
zobowiązani do pracy w domu, która może zakłócać, a nawet uniemożliwiać
skuteczne uczenie się.
Sposoby rozwiązania tego problemu w ramach projektu FLIMCO: Ze względu na
rolę kobiet w społeczeństwie są one najczęściej postrzegane jako matki i
gospodynie domowe, co znacznie ogranicza ich szanse na zdobycie wiedzy
finansowej. Często ich możliwości uczestnictwa w różnych kursach są ograniczone
ze względu na obowiązek i brak wsparcia w opiece nad dziećmi, warto więc
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przemyśleć stworzenie specjalnych miejsc, takich jak pokój zabaw, w którym
kobiety będą mogły zostawić swoje dzieci podczas uczestnictwa w kursach.
Pomocne byłyby również przewodniki lub kursy online do samodzielnej nauki
w wolnym czasie. Warto również wspomnieć o starszych kobietach, które ze
względu na swój wiek często nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych,
takich jak komputery czy telefony, krótki kurs w tej dziedzinie pozwoliłby nie tylko
na rozwój wiedzy finansowej poprzez kursy online, ale także pozwoliłby im zdobyć
umiejętności, które byłyby dla nich bardzo pomocne w życiu codziennym, otoczone
technologią. Innym ciekawym rozwiązaniem jest organizacja warsztatów lub
dyskusji w celu zebrania informacji zwrotnych od kobiet, aby lepiej dostosować
wyniki projektu.
3.7
Kraj: Hiszpania
Źródło

ustaleń:

Bank

Hiszpanii

(https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-

horizontal/actualidadeducac/blog/Inclusion_finan_808fb5857145661.html)
Norma

kulturowa

Zidentyfikowana:

Podstawowym

miernikiem

włączenia

finansowego jest posiadanie rachunku kontrolnego, jako instrumentu zarządzania
dochodami i płatnościami. W krajach wokół nas obserwuje się, że zarówno
z przyczyn ekonomicznych, jak i kulturowych posiadanie produktów finansowych
różni się w zależności od kraju urodzenia i że różnice te utrzymują się nawet przy
porównywaniu ludności miejscowej i imigrantów w podobnym wieku i o podobnym
dochodzie.
Grupy zidentyfikowane: Migranci
W

jaki

sposób

wpływa

społeczności/grupy/osoby

to

na

fizycznej:

znajomość
Różnice

w

zagadnień
posiadaniu

finansowych
pojazdów

oszczędnościowych, długów i środków płatniczych, z niższym poziomem dla osób
urodzonych za granicą: A) Podczas gdy prawie połowa osób urodzonych w
Hiszpanii posiada samochód oszczędnościowy, tylko 26% imigrantów jest ich

37

właścicielami. B) Podczas gdy 42% osób urodzonych w Hiszpanii ma jakieś długi
(kredyt hipoteczny lub osobisty), 33% imigrantów twierdzi, że je ma. C) Podczas gdy
58% osób urodzonych w Hiszpanii posiada kartę kredytową, 40% imigrantów robi to
samo.
Pozytywne i negatywne skutki: Pozytywnie: Może to być punkt motywacyjny, aby
nauczyć się czegoś, co ułatwi im życie. Negatywne: Negatywną cechą tej sytuacji
jest to, że migranci zazwyczaj czują się obcy, więc zaangażowanie się i integracja
jest dość skomplikowana. Bez pewnej wiedzy trudno jest być częścią ich nowego
domu.
Sposoby rozwiązania tego problemu w ramach projektu FLIMCO: Projekt FLIMCO
zapewni im niezbędne narzędzia do lepszej kontroli finansów osobistych, co jest
podstawą do rozpoczęcia nowego życia w nowym kraju. Projekt ten zmniejszy
społeczno-ekonomiczną wrażliwość imigrantów w Hiszpanii poprzez edukację
finansową i będzie sprzyjał kulturze oszczędności i odpowiedzialności finansowej.
3.8
Kraj: Hiszpania
Źródło ustaleń: Sprawozdanie PISA
Norma kulturowa Zidentyfikowana: Młodzi Hiszpanie mają mniej wiedzy finansowej
niż powinni, według raportu "Edukacja finansowa: Co powinniśmy wiedzieć?"
Promowana

przez

MetLife

i

Fundację

Młodzieżowej

Przedsiębiorczości

i przygotowana przez Uniwersytet w Murcji, która analizuje wiedzę finansową
młodych ludzi w wieku od 6 do 18 lat w Hiszpanii.
Grupy zidentyfikowane: NEETs
W

jaki

sposób

wpływa

to

na

znajomość

zagadnień

finansowych

społeczności/grupy/osoby fizycznej: Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie
PISA za rok 2015, co czwarty 15-letni Hiszpan (dokładnie 24,7%) nie osiąga
minimalnego poziomu kompetencji, co oznacza, że nie jest w stanie zinterpretować
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lub zrozumieć faktury, rozpoznać różnicy między tym, czego chcesz, a tym, czego
potrzebujesz, lub podjąć decyzję o codziennych wydatkach.
Pozytywne i negatywne skutki: Pozytywnie: Pozytywnym aspektem NEEts jest to,
że dla nich zawsze łatwiej jest przygotować się i zrozumieć nowe technologie i
nowe lekcje. Negatywne: Negatywną częścią są czasem neety pochodzące
z odizolowanych

grup

społecznych,

gdzie

zdobycie

wykształcenia

jest

skomplikowane, czasem unikane przez ich rodziny.
Sposoby rozwiązania tego problemu w ramach projektu FLIMCO: Priorytetem
powinno być nie tylko unikanie przedwczesnego kończenia nauki, ale także
szkolenie

młodych

niezbędnych

ludzi

narzędzi

w określonych
do

możliwościach

przeprowadzenia

i

zapewnienie

odpowiedniego

im

planowania

finansowego. Tak więc projekt FLIMCO może zająć się tą kwestią, a także poprawić
sytuację młodzieży najbardziej narażonej na zagrożenia.
3.9
Kraj: Hiszpania
Źródło ustaleń: BBVA (https://www.bbva.com/es/falta-educacion-financiera-frenaliderazgo-femenino/
Norma kulturowa Zidentyfikowana: Konsekwencje luk w edukacji przekładają się
na większą niepewność kobiet, w porównaniu z mężczyznami, gdy wnioskują
o finansowanie swoich projektów lub inwestują w nie. Czynniki kulturowe, choć
brak wiedzy jest taki sam w przypadku obu płci, mają duże znaczenie.
Grupy zidentyfikowane: Kobiety
W

jaki

sposób

wpływa

to

na

znajomość

zagadnień

finansowych

społeczności/grupy/osoby fizycznej: Jak wszyscy wiemy, kobiety mają w historii
pozycję

gospodyń

domowych

w domu.

Zmiana

stereotypowych

ról

jest

skomplikowana, a znajomość zagadnień finansowych jest jednym z kluczowych
elementów zmiany tej sytuacji. Ta sytuacja w zakresie znajomości zagadnień
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finansowych sprawia, że zawsze są oni zależni od innych ludzi, zazwyczaj
mężczyzn z ich rodzin.
Pozytywne i negatywne skutki: Pozytywne: Jedynym pozytywnym skutkiem, jaki
może to mieć, jest to, że kobiety już wiedzą, jak ważna jest ich niezależność
w zakresie finansów, więc będą ciężej pracować, aby ją zdobyć. Negatywne:
Edukacja finansowa jest bardzo ważna w życiu codziennym, ale ze względu na rolę
opiekuńczą kobiet w społeczeństwie trudno jest połączyć obie te rzeczy.
Sposoby rozwiązania tego problemu w ramach projektu FLIMCO: Ta sytuacja
bezbronności, która dotyka kobiety, przede wszystkim te zepchnięte na margines,
może być oswojona przez wyższy poziom edukacji finansowej, gdzie mogą one
posiadać podstawową wiedzę na temat codziennych finansów. Projekt FLIMCO
może pomóc im w zdobyciu podstawowej wiedzy finansowej, aby mogli rozwijać
się w życiu codziennym i wzmacniać swoją pozycję.
3.10
Kraj: Austria
Źródło

ustaleń:

Die

Erwachsenenbildung;

Österreichische

Schwerpunkt

Volkshochschule.

Finanzkompetenz,

Magazin

Ökonomische

für

Bildung;

Jahrgang 65, Nr. 253, Oktober 2014; Dziennik i organ Stowarzyszenia Austriackich
Centrów Kształcenia Dorosłych. Koncentracja na kompetencjach finansowych,
edukacja ekonomiczna. Opublikowane przez Stowarzyszenie Austriackich Centrów
Kształcenia Dorosłych. Vol. 65, Nr. 253, Oct. 2014; http://magazin.vhs.or.at/wpcontent/uploads/2015/03/OVH_Magazin_253_10_2014.pdf.

Deutsches

Institut

für

Wirtschaftsforschung (DIW); DIW Wochenbericht Nr. 46, 2016; Gender Gap in der
finanziellen Bildung; German Institute für Economic Research (DIW); DIW weekly
report

vol.

46,

2016;

Gender

gap

in

financial

education.

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.547244.de/16-46.pdf.
Dachorganisation asb, 2018; Überschuldung von Frauen; austriacka organizacja
usług doradztwa w zakresie zadłużenia, 2018; nadmierne zadłużenie kobiet.
Magazin IF, 04/2012; Steirisches Frauenmagazin; Frau und Geld. Eine Beziehung mit
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Entwicklungspotential. Herausgeber: Amt der Steiermärkischen Landesregierung,
A6

Fachabteilung

Gesellschaft

und

Diversität,

Referat

Gesellschaft

und

Generationen, Fachteam Frauen. Magazyn IF, 04/2012; Styryjski magazyn dla kobiet.
Kobiety i pieniądze. Związek z potencjałem rozwojowym. Redaktor: Rząd federalny
Styrii. A6; Departament Społeczeństwa i Różnorodności, Jednostka Społeczeństwa
i Pokolenia,

zespół

ekspertów

Kobieta.

https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11683672_125465814/5e6aa
ee7/if%204_stmk_web.pdf.

Global

Financial

https://gflec.org/initiatives/flat-world/.

Literacy

Granica

Excellence

badań

nr

Center;
12/2018;

Wirtschaftspolitisches Zentrum (WPZ), (centrum gospodarcze), Wiedeń, St. Gallen;
Annamaria LUSARDI: kompetencje finansowe i potrzeba edukacji finansowej:
Dowody

i

implikacje;

http://www.wpz-fgn.com/wp-

content/uploads/RF12Lusardi2018FinancialLiteracy.pdf.
Norma kulturowa Zidentyfikowana: Różnice w zakresie poziomu edukacji
finansowej, zaufania do siebie w dziedzinie finansów i radzenia sobie z kwestiami
finansowymi pomiędzy mężczyznami i kobietami.
Grupy zidentyfikowane: Kobiety
W

jaki

sposób

wpływa

to

na

znajomość

zagadnień

finansowych

społeczności/grupy/osoby fizycznej: Kilka badań (jak np. projekt FLAT-World
Project - Financial Literacy Around the World) wskazuje, że w większości krajów
objętych badaniem, kobiety wiedzą mniej o sprawach finansowych niż mężczyźni i
reagują znacznie częściej "nie wiem".
Chociaż świat FLAT i podobne badania wskazują na tendencję różnych poziomów
znajomości zagadnień finansowych, można je również krytykować, ponieważ nie
odzwierciedlają one całej złożoności tematu: Chociaż definicje "alfabetyzacji
finansowej" opisują różne konstrukcje, badania często ograniczają się do kilku
wybranych

obszarów

alfabetyzacji

finansowej.

Pytania

stosowane

np.

w

światowym badaniu FLAT obejmują jedynie dziedziny odsetek/odsetek złożonych,
inflacji i dywersyfikacji akcji/funduszy/ryzyka. Należy zatem zadać sobie pytanie,
czy te lub podobne pytania są wystarczające do zmierzenia kompetencji
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finansowych, zwłaszcza że znajomość zagadnień finansowych nie ogranicza się
jedynie do wiedzy, ale obejmuje również praktyczne obchodzenie się z pieniędzmi i
stosunek do nich.
Nie tylko dyskusja na temat poziomu znajomości zagadnień finansowych wśród
kobiet pokazuje, że kwestia ta jest znacznie bardziej złożona i musi być
obserwowana na różnych poziomach:
Kobiety są nadal bardziej dotknięte ubóstwem niż mężczyźni, głównie z powodu
nierównego podziału dochodów. W rezultacie kobiety otrzymują średnio również
niższe emerytury i znajdują się w niekorzystnej sytuacji finansowej na wszystkich
etapach życia.
Jeśli przyjrzymy się problemowi nadmiernego zadłużenia, zauważymy, że kobiety
stanowią 41% klientów, którzy w 2017 r. otrzymali wsparcie austriackiej
państwowej służby doradztwa w zakresie zadłużenia. Głównymi przyczynami
nadmiernego obciążenia tych kobiet były:
- spadek bezrobocia i dochodów (33%)
- postępowanie z pieniędzmi (18%)
- rozwód/rozstanie (17%)
- brak samozatrudnienia (17%)
- gwarancje kredytowe (11%)
Dla porównania, główne przyczyny przeciążenia debetowego męskich klientów
usługi doradczej w zakresie zadłużenia:
- spadek bezrobocia i dochodów (32%)
- Brak samozatrudnienia (28%)
- Postępowanie z pieniędzmi (18%)
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-Rozwód/rozwód(12%)
Uderzającym obszarem jest gwarancja na kredyty. Kobiety częściej powołują się na
nie jako powód nadmiernego zadłużenia (11%). Dla mężczyzn odgrywają one jedynie
niewielką rolę (3%). Partnerka często występuje jako poręczyciel zabezpieczający
pożyczki dla męża/partnera. Jednakże gwarancje pozostają ważne nawet po
zakończeniu

stosunku

pracy.

Często

występuje

nierównowaga

między

odpowiedzialnością a możliwościami finansowymi kobiet.
Jeśli chodzi o różne poziomy znajomości zagadnień finansowych, oczywiste jest, że
luki w wiedzy finansowej kobiet są ściśle związane ze zjawiskami społecznymi.
Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych (DIW) zbadał poziom znajomości
zagadnień finansowych, szczególnie w Niemczech, USA i Thalandzie. Wyniki
pokazały, że kobiety w Niemczech i USA radzą sobie gorzej niż mężczyźni w
testach edukacji finansowej. Z drugiej strony, w Tajlandii kobiety wiedzą tyle samo,
a czasami więcej o finansach i pieniądzach niż mężczyźni. To zjawisko można
wytłumaczyć względami kulturowymi: W Tajlandii kobiety często przejmują
odpowiedzialność finansową w gospodarstwie domowym.
Ten przykład pokazuje, że równość w podejmowaniu decyzji w sprawach
finansowych przyczynia się do większej wiedzy na temat finansów wśród kobiet.
Jeśli chodzi o rolę kobiet w ogóle, można stwierdzić, że znajomość zagadnień
finansowych poprawia się wraz z poprawą roli kobiet w społeczeństwie.
Poprzez zmiany społeczne i rozpad tradycyjnych wizerunków kobiet, dziś kobiety
w Austrii wyraźnie bardziej interesują się tematyką pieniężną, ale nadal pozostaje
sporo do nadrobienia. Wiele kobiet - nawet młodszych - nie ma pewności siebie
w kwestii finansowej i nadal pozostawia inwestycję partnerowi. Często kobiety
zajmują się wyłącznie inwestycjami w trakcie separacji.
Poza tym banał kobiety, która jest finansowo zależna od mężczyzny, jest nadal
szeroko rozpowszechniony - zwłaszcza w tradycyjnych strukturach rodzinnych.
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Jeśli chodzi o inwestowanie pieniędzy, mężczyźni i kobiety często różnią się
sposobem, w jaki uzyskują dostęp do tej kwestii. Istnieją realne (np. różne biografie
życiowe, różnice w dochodach) i emocjonalne różnice - takie jak tradycje,
konwencje i uczucia, takie jak strach czy niższe poczucie własnej wartości - które
są znacznie trudniejsze do przezwyciężenia.
Przeszkody emocjonalne i myśli o pieniądzu mają kluczowe znaczenie dla
określenia, ile bogactwa można wytworzyć w ciągu życia.
Należy podkreślić, że różne poziomy powszechnej wiedzy finansowej nie
oznaczają, że kobiety są mniej zdolne do radzenia sobie z pieniędzmi (zwłaszcza
gdy dostępnych jest niewiele pieniędzy). Jest to szczególnie widoczne w sytuacjach
niższych dochodów gospodarstw domowych, w których oszczędzanie odgrywa
ważną rolę. Często to kobiety biorą na siebie odpowiedzialność w takich
sytuacjach.
Ponadto kobiety są często bardziej świadome ryzyka i uzyskują więcej informacji,
aby

móc

ocenić

ryzyko. Charakteryzują

się

one

większą konsekwencją

i wytrwałością, dlatego też mają większy morale płatnicze i wykazują silniejszą
tendencję do faktycznego spłacania kredytów.
Pozytywne i negatywne skutki: Negatywne: brak pewności siebie i osobistej
inicjatywy, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Pozytywnie: Świadomość ryzyka,
poczucie odpowiedzialności i moralność płatności.
Sposoby rozwiązania tego problemu w ramach projektu FLIMCO: Podnoszenie
świadomości (nie tylko dla multiplikatorów) w celu pokazania, jak ważne jest
motywowanie kobiet do podejmowania tematu i wzmacnianie ich osobistej
pewności siebie i odwagi w obchodzeniu się z pieniędzmi oraz uwrażliwienie na
znaczenie ich własnego bezpieczeństwa finansowego i zaopatrzenia. oferowanie
konkretnych informacji, zwłaszcza w dziedzinie ochrony przed ryzykiem (np. w
przypadku gwarancji w ramach partnerstwa), systemu emerytalnego i tworzenia
bogactwa. Uświadomienie związku między rolą kobiet w społeczeństwie a ich
niezależnością finansową oraz uwrażliwienie na stereotypy społeczne, takie jak
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"pieniądz jest biznesem dla mężczyzn" oraz znaczenie przezwyciężenia tych
stereotypów, stworzenie warunków ramowych, które ułatwią kobietom przejęcie
kontroli nad ich roszczeniami do pewności siebie i bezpieczeństwa we wszystkich
sprawach finansowych, a tym samym ułatwią drogę do niezależności finansowej i
osobistej odpowiedzialności. To z kolei może mieć pozytywny wpływ na ogólną
niezależność kobiet.
3.11
Kraj: Austria i dane międzynarodowe
Źródło: AK Wien; Departament Polityki Konsumenckiej Izby Pracy w Wiedniu; AK
Wien; Kontynuacja wiązania końca z niższymi dochodami. Straty finansowe
i wyzwania związane z zachowaniami konsumenckimi młodych ludzi, 2014 r.; Izba
Pracy, Wiedeń. Departament Polityki Konsumenckiej Izby Pracy w Wiedniu: radzić
sobie z mniejszymi dochodami. Financial losings and the challenges they pose for
young

people's

consumerism,

2014;

https://www.arbeiterkammer.at/infopool/wien/Studie_Mit_weniger_Einkommen_Au
skommen.pdf.

Schuldner

Beratung

Oberösterreich,

FH

Oberösterreich,

Raiffeisenbank: Youth debtedness, analysis and prevention approaches, 2007;
Debtor consulting Upper Austria, University of Applied Sciences Upper Austria,
Raiffeisen bank: Youth debtedness, analysis and prevention approaches, 2007;
https://www.schuldenberatung.at/downloads/infodatenbank/schuldenpraevention/
Jugendverschuldung_OOE_Studie2007.pdf. Lucerna University of Applied Sciences
and Arts; Does debt prevention work?; Basics for practical work with adolescents
and

young

adults,

2013;

http://www.schulden.ch/mm/Zusammenfassung_deutsch.pdf; Basel, 2013.
Norma kulturowa Zidentyfikowana: Wartości zorientowane na konsumpcję,
szczególnie w przypadku ludzi młodych, żyjących na marginesie życia.
Grupy zidentyfikowane: Młodzi dorośli/adolescenci.
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W

jaki

sposób

wpływa

to

na

znajomość

zagadnień

finansowych

społeczności/grupy/osoby fizycznej: Na początku procesu nadmiernego zadłużenia
często zdarzają się krytyczne wydarzenia życiowe, takie jak bezrobocie, choroba
i wczesne rodzicielstwo. W przypadku młodych kobiet, emocjonalne uzależnienie
od partnerów i zakup mebli są często na początku procesów nadmiernego
zadłużenia.
W szczególności młodzi dorośli w wieku powyżej 18 lat, z niskim poziomem
wykształcenia,

przedwczesnym

zakończeniem

nauki,

brakiem

kwalifikacji

zawodowych i niskimi dochodami są w większym stopniu narażeni na nadmierne
zadłużenie. Krytycznych zdarzeń życiowych nie da się zapobiec za pomocą
środków zapobiegawczych. Jednakże młodzi ludzie i młodzi dorośli mogą być
świadomi

i przygotowani

na

takie

zagrożenia.

Ogólna

wiedza

na

temat

postępowania z pieniędzmi odgrywa ważną rolę w praktyce zapobiegania długom.
Jednak same kompetencje finansowe nie wystarczą, by chronić młodych ludzi i
młodych dorosłych przed nadmiernym zadłużeniem. Badania pokazują, że czynniki
psychologiczne są ogólnie rzecz biorąc ważniejsze: Pewność siebie, zdolność do
odkładania nagród i samokontrola są ważnymi czynnikami ochronnymi. Ponadto
wartości i normy okazują się kluczowe: postawa, w której tylko pieniądze są
postrzegane jako droga do szczęścia i sukcesu, wysoki stopień przekonania i ścisłe
powiązanie z rówieśnikami, którzy są również zorientowani na konsumenta,
sprzyjają ryzyku nadmiernego zadłużenia. Ukierunkowanie na głównie wartości
materialne jest szczególnie silnie związane z ryzykiem nadmiernego zadłużenia,
jeśli zostało już ono wynegocjowane przez rodziców. Socjalizacja jest zatem
również czynnikiem decydującym - nie tylko edukacja, ale także zachowania
konsumentów mogą być "dziedziczone". Zachowania konsumentów różnią się w
zależności od okoliczności społecznych. Osoby znajdujące się na marginesie
społeczeństwa często silnie definiują się poprzez możliwości konsumpcyjne i
bardzo aktywnie uczestniczą w świecie konsumpcji. Konsumpcja często służy
ukrywaniu niekorzystnego statusu społecznie zmarginalizowanej młodzieży. W
przypadku marek prestiż jest przenoszony na konsumenta. Szczególnie młodzi
mężczyźni są uwiedzeni przez marki. Dla młodych ludzi w niepewnych warunkach
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uczestnictwo w kulturze konsumpcyjnej jest możliwe tylko w ograniczonym
zakresie. Konsumpcja osiąga zatem wysoką wartość. Ale konsumpcja służy także
manipulowaniu samym sobą: konsumpcja zorientowana na doświadczenie dotyczy
emocji i emocjonalnej wartości dodanej, które są przewożone wraz z dobrami
konsumpcyjnymi. Daje to młodym ludziom większą samoocenę i sprawia, że
zakupy są rekompensatą za codzienne życie. Badania wskazują również, że
podstawowe ryzyko zadłużenia istnieje również w łatwej dostępności kredytów i
kart kredytowych, w bagatelizowaniu reklamy kredytowej i dominacji kultury
"możesz mieć wszystko natychmiast i zawsze". Pieniądze kieszonkowe są, w
oczach wielu rodziców, sposobem edukowania swoich dzieci do odpowiedzialnego
obchodzenia się z pieniędzmi. Dla większości młodych ludzi jest to również
najważniejsze regularne źródło dochodu. Większość młodych ludzi otrzymuje
kieszonkowe. Jednak to, co zmniejsza się wraz z wiekiem nastolatków, jest
konsekwencją rodziców, jeśli pieniądze kieszonkowe nie wystarczą: Tylko 40%
osób w wieku od 15 do 18 lat musi radzić sobie z kieszonkowym, więc 60% młodych
ludzi w tym wieku otrzymuje dodatkowe pieniądze od rodziców, jeśli nie mogą
sobie poradzić z kieszonkowym. Tylko jedna czwarta z nich musi go zwrócić.
Dlatego wiele osób już w młodości uczy się, że możesz wydać więcej niż masz do
dyspozycji.
Pozytywne i negatywne skutki: Negatywne: wartości zorientowane na konsumpcję
zwiększają ryzyko nadmiernego zadłużenia.
Sposoby rozwiązania tego problemu w ramach projektu FLIMCO:
świadomości

(zwłaszcza

rodziców

i

multiplikatorów

jako

Podnoszenie
nauczycieli,

szkoleniowców zawodowych, osób pracujących z młodzieżą). Znajomość zagadnień
finansowych odgrywa ważną rolę, ale nie wystarczy, by skutecznie zapobiegać
zadłużeniu. Czynniki psychologiczne, wartości i normy są kluczowe. Rodzice
odgrywają ważną rolę. Środki zapobiegawcze powinny zatem odnosić się do norm
w grupach rówieśniczych i odzwierciedlać je wspólnie z młodymi ludźmi. Młodzi
ludzie, którzy są przekonani, że dobrze radzą sobie ze swoimi pieniędzmi i którzy
mają możliwości finansowe, które mogą kontrolować sami, są mniej skłonni
znaleźć się w sytuacji nadmiernego zadłużenia. Odpowiedzialne podejście do
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pieniędzy i konsumpcji, szczególnie w połączeniu z dobrym wsparciem rodziców i
pozytywnym poczuciem własnej wartości, może mieć charakter ochronny. Jednak
nie wszyscy rodzice zdają się zdawać sobie sprawę z tego, jak duży wpływ mają na
swoje dzieci w sprawach finansowych w młodości. Sytuacja finansowa rodziców,
ale przede wszystkim ich postawy i wartości wobec pieniędzy i konsumpcji,
wpływają na ryzyko nadmiernego zadłużenia ich dzieci. Dobra znajomość
zagadnień finansowych nie zapobiega bezpośrednio zadłużeniu, ale może mieć
pośredni pozytywny wpływ na stosunek do pieniędzy i konsumpcji, jeśli możliwe
jest promowanie odpowiedzialnej i refleksyjnej postawy poprzez edukację
finansową.
3.12
Kraj: Austria/Międzynarodowe
Źródło

ustaleń:

Iff

Institut

für

Finanzdienstleistungen

e.V.;

Finanzielle

Allgemeinbildung Geflüchteter in Deutschland - eine qualitative Pilotstudie, 2018;
Institute for financial services e.V.; Financial general education of refugees in
Germany - a qualitative pilot study, 2018; https://www.iff-hamburg.de/wpcontent/uploads/2018/06/Finanzielle-AllgemeinbildungGefl%C3%BCchteter_Working-Paper-2018.pdf.

Grupa

Banku

Światowego:

https://blogs.worldbank.org/psd/why-do-we-feel-poor-people-need-financialeducation.
Norma kulturowa Zidentyfikowana: Brak znajomości zagadnień finansowych i
różne (lub brak) korzystanie z usług finansowych z powodu różnych podejść w
krajach pochodzenia.
Grupy zidentyfikowane: Uchodźcy/Migranci, (w przypadku niniejszego opracowania
z Syrii, Iraku i Erytrei).
W

jaki

sposób

wpływa

społeczności/grupy/osoby

to

na

fizycznej:

znajomość
Jakościowe

zagadnień

finansowych

badanie

pilotażowe,

przeprowadzone przez Instytut Usług Finansowych (Iff) w Niemczech w 2018 r.,
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bada kompetencje finansowe i praktyki uchodźców oraz ich potrzeby i przeszkody
w rozsądnym korzystaniu z usług finansowych. Uczestnikami badania są uchodźcy
z Syrii, Iraku i Erytrei mieszkający w Niemczech z dobrymi perspektywami na pobyt
w tym kraju. Chociaż badanie nie jest reprezentatywne (ani w Niemczech, ani
w Austrii), jego wyniki wskazują na tendencję w zakresie kompetencji finansowych
uchodźców z tych trzech krajów i wyzwań, przed którymi stoją. Obserwacje
terenowe, wywiady indywidualne i dyskusje w grupach fokusowych pokazują, że
poziom wiedzy finansowej respondentów jest niski. Wynika to głównie z braku
praktyki i barier językowych. Nawet w krajach pochodzenia, formalne usługi
finansowe były rzadko wykorzystywane. Transakcje finansowe i oszczędności
dokonywane są głównie w gotówce. Produkty bankowe, takie jak przelewy krajowe
lub przelewy międzynarodowe, są rzadko lub nigdy wcześniej nie były używane.
Nie ma wiedzy o kredytach. Płatności kartą i polecenia zapłaty (z wyjątkiem opłat
za korzystanie z telefonu komórkowego) również z reguły nie są wykorzystywane.
W niektórych przypadkach istnieją również przeszkody o charakterze religijnym.
Bankomaty nie są zrozumiałe dla ankietowanych z Erytrei i Iraku i są
wykorzystywane wyłącznie przy wsparciu pracowników banków (Irakijczyków);
wyciągi bankowe są często trudne do zrozumienia. Różnica między kartą
kredytową a kartą WE jest również nieznana wielu osobom. Bankomaty są
używane wyłącznie niezależnie przez uczestników z Syrii. Ubezpieczenia są w
dużej mierze nieznane (na przykład w Erytrei ryzyko jest ubezpieczone w ramach
solidarności w społecznościach wiejskich; jeśli zdarzy się tam wypadek, zbiórka
jest prowadzona w społecznościach wiejskich). Respondenci mają do dyspozycji
jedynie bardzo ograniczone środki finansowe. Ze względu na bariery językowe
mają one niewielkie możliwości poprawy swojej sytuacji poprzez korzystanie z
bezpłatnych lub tanich usług. Niektórzy z nich akceptują znaczne przeciwności, aby
zaoszczędzić pieniądze. W ten sposób rodzina np. unika korzystania z transportu
publicznego poza czasem, na który jest przeznaczony udostępniony jej bilet.
Zamiast tego, nieproporcjonalnie długi czas oczekiwania jest akceptowany w celu
dotrzymania ważnych terminów. Kilka osób korzysta z telefonu komórkowego,
między innymi. Płatne badania u lekarza zostają przełożone. Niektórzy z
przesłuchiwanych uchodźców stosują nieformalne praktyki jako alternatywę.
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Przelewy do kraju pochodzenia (np. w przypadku Erytrei) są dokonywane przez
posłańców, a korzystanie z konta bankowego jest omijane przez fakt, że pieniądze
są całkowicie wypłacane w gotówce w momencie otrzymania pieniędzy - z
wyjątkiem kwoty obciążającej rachunek za telefon komórkowy. Oszczędności są
dokonywane w gotówce. Trudności związane z udostępnionymi małymi środkami
finansowymi często wykluczają możliwość korzystania z usług finansowych, takich
jak oszczędzanie lub kredyt dyspozycyjny, od samego początku. W związku z tym
nie osiągnięto finansowej integracji uchodźców objętych badaniem. W związku z
tym nie tylko nie zajmowali się dotychczas kwestiami związanymi z finansami i
ubezpieczeniami, ale nawet nie dostrzegali konieczności i dostępnych im
możliwości.

Osoby

uciekające

z

krajów

o słabo

rozwiniętych

systemach

finansowych znajdują się w podwójnej niekorzystnej sytuacji: brakuje im wiedzy
i doświadczenia formalnych instytucji finansowych i produktów w krajach
przyjmujących, brakuje im kapitału finansowego na ich wykorzystanie, zdobycie
doświadczenia i zbudowanie kapitału.
Uczestnikom badania towarzyszyły również zakupy żywności i wizyty lekarskie:
Uczestnicy z Erytrei mają trudności z uznaniem stałych cen, mają tendencję do
negocjacji. Widać wyraźnie, że ceny i różne produkty nie są porównywane podczas
zakupów. Uczestnicy z Erytrei są często negatywnie zaskoczeni sumą przy kasie,
ale nie wiedzą, jak radzić sobie z sytuacją i jak płacić. Obserwuje się wysoki poziom
stresu i wynikające z niego trudności finansowe. Respondenci zazwyczaj używają
większych banknotów w celu dokonania płatności, ponieważ nie rozumieją kwoty
do zapłaty i nie są w stanie poradzić sobie z drobnymi zmianami. W
przeciwieństwie do uczestników z Erytrei, osoby towarzyszące z Syrii wiedzą wiele
o dyskontach. Badają oferty i, w miarę możliwości, kupują tylko towary z rabatem.
Przy zakupach przestrzega się ściśle list zakupów. Mają one również tendencję do
zbierania drobnych pieniędzy przy płaceniu, a nie płacenia bezgotówkowo.
Ponieważ każdy grosz jest ważny, torby na zakupy są używane ponownie, aż do
momentu ich rozerwania. Odzież kupowana jest bardzo rzadko, głównie na pchlim
targu lub z ofertami rabatowymi. Jedynym sposobem na rozpieszczenie dzieci jest
kupno słodyczy lub soków. Również iraccy uchodźcy zwracają dużą uwagę na ceny
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i oferty podczas zakupów, dostarczają listę zakupów i obliczają kwotę faktury
zanim dotrą do kasy. Płatność zawsze dokonywana jest w gotówce. Uczestnicy
stwierdzili, że nie otrzymali żadnych porad dotyczących usług finansowych i nie
wiedzieli, do kogo się zwrócić o poradę. Niektórzy nawet nie byli świadomi
potrzeby uzyskania porady.
Pozytywne i negatywne skutki: Negatywne: Bariery językowe i różne podejścia
w krajach pochodzenia często stanowią przeszkodę w zrozumieniu i obsłudze
usług finansowych. Pozytywnie: Poprzez transakcje w gotówce ludzie mogą śledzić
wydane i dostępne pieniądze. Niewielkie dostępne zasoby finansowe są często
dokładnie zarządzane.
Sposoby rozwiązania tego problemu w ramach projektu FLIMCO: Budowanie
świadomości, zwłaszcza wśród osób pracujących z uchodźcami, oraz wskazywanie
konkretnych
świadomości

potrzeb

uchodźców

dostawców

w

środków

kwestiach

finansowych.

Podnoszenie

zapobiegania

zadłużeniu

(podnoszenie

świadomości w zakresie potrzeby, podkreślanie niezbędnych treści szkoleń dla
konkretnych grup docelowych, oferta wielojęzyczna). Zapewnienie uchodźcom
dostępu do informacji (określenie punktów kontaktowych i dostępu do informacji).
Podniesienie świadomości faktu, że istnieje potrzeba nadrobienia zaległości
w dziedzinie badań naukowych edukacji finansowej uchodźców (w Austrii nie ma
badań na ten temat). Ogólnie rzecz biorąc, należy zauważyć, że ważne jest, aby nie
popełnić błędu sugerując ubogim ludziom, że nie są dobrzy w kwestii pieniędzy.
Zwłaszcza ludzie z małymi środkami finansowymi mogą się często bardzo dobrze
dogadać i dobrze zarządzać swoimi pieniędzmi. Dlatego ważne jest, aby odfiltrować
faktyczne potrzeby zainteresowanych osób i odpowiednio tworzyć oferty. Dlatego
ważne jest również, aby nie tylko narzucać zachowania kulturowe (np.
w postępowaniu z pieniędzmi), ale także rozważyć akceptowanie różnic (np.
akceptowanie, że transakcje są dokonywane w gotówce). Należy jednak przekazać
podstawowe zrozumienie i kompetencje do działania w takim zakresie, w jakim
minimalny

poziom

kompetencji

finansowych

jest

warunkiem

wstępnym
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zrównoważonego korzystania z usług finansowych, udziału w życiu społecznym
i integracji.

2

-

TAKSONOMIA

TERMINOLOGII

W

ZAKRESIE

ZNAJOMOŚCI ZAGADNIEŃ FINANSOWYCH
Kompilacja

terminów

związanych

z

umiejętnościami

finansowymi

została

opracowana w formie glosariusza, który będzie przydatny dla nauczycieli edukacji
finansowej dorosłych, aby mogli zaoferować lepsze i bardziej znormalizowane
umiejętności finansowe i szkolenia w zakresie edukacji dla grup docelowych.
Poniższy glosariusz jest uporządkowany alfabetycznie, z terminami, które zostały
uznane za najistotniejsze w odniesieniu do projektu FLIMCO oraz znajomości
zagadnień finansowych i edukacji finansowej.

Słowniczek literatury finansowej:
A
Agencja informacji kredytowej: Firma przechowująca ratingi kredytowe
wykorzystywane przez kredytodawców.

Agencja windykacyjna: Przedsiębiorstwo opłacone przez kredytodawcę w celu
odzyskania niespłaconych długów

B
Bankomat: Maszyna, która pozwala na wypłatę pieniędzy i dokonywanie innych
transakcji.
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Bankowość internetowa: Dostęp do konta bankowego przez Internet
Bankowość telefoniczna: Możliwość uzyskania dostępu do konta bankowego za
pomocą telefonu w celu dokonywania transakcji.

Bankructwo: Proces prawny polegający na przejęciu czyichś spraw finansowych,
gdy zostaną one uznane za niezdolne do spłaty swoich długów.

Bierzemy zapłatę za dom: Zob. zysk netto
Budowanie społeczeństwa: Instytucja finansowa podobna do banku i oferująca
wiele takich samych usług.

Budżet: Lista przychodów i wydatków na dany okres czasu. Pokazuje pieniądze
przychodzące, pieniądze do wydania i każdą kwotę pozostawioną na końcu.

C
Czek: Drukowany formularz pozwalający na wpłacenie pieniędzy do firmy lub innej
osoby z rachunku bieżącego.

Czek odrzucony: Czek, którego bank zazwyczaj nie jest w stanie zrealizować,
ponieważ odbiorca płatności nie posiada wystarczających środków na swoim
koncie.

D
Debet: Wyjmij pieniądze z konta.
Depozyt: Wpłacanie pieniędzy na konto w formie gotówki, czeku lub
bezpośredniego przelewu.
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Dług: Należności pieniężne
Dochód: Pieniądze zarobione jako wynagrodzenie lub otrzymane z innych źródeł
Domyślnie: Nieuregulowanie kwoty należnej w uzgodnionym terminie
Doradca ds. zadłużenia: Doradca, który pomaga ludziom w radzeniu sobie
z długiem.

E
Equity: Różnica finansowa pomiędzy wartością rynkową składnika aktywów a
kwotą niespłaconego kredytu lub kredytu hipotecznego. Zwykle ma zastosowanie
do własności domu.

G
Gospodarka: Działalność finansowa związana z produkcją towarów i usług w
danym regionie lub kraju

Gwarant: Osoba, która zgadza się spłacić dług należny od innej osoby, jeżeli osoba
ta nie wywiąże się z uzgodnionych płatności.

H
Hipoteka: Pożyczka na zakup domu lub mieszkania

I
Indywidualne dobrowolne porozumienie (IVA): Umowa prawna pomiędzy
dłużnikiem a wierzycielami o spłacie części zadłużenia w określonym terminie.
Może być alternatywą dla bankructwa.
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Indywidualne konto oszczędnościowe (ISA): Rodzaj konta oszczędnościowego,
które oferuje wolne od podatku odsetki.

K
Karta debetowa: Karta umożliwiająca wydawanie pieniędzy bezpośrednio
z rachunku bieżącego, zwykle wydawana przez banki.

Karta gwarancyjna czeków: Karta wydawana przez bank, która gwarantuje
płatność czeków do ustalonego limitu, np. 100 funtów.

Karta kredytowa: Karta, która służy do płacenia za towary lub usługi
z wykorzystaniem kredytu.

Karta obciążeniowa: Karta, za którą można płacić za towary, ale całkowita kwota
musi być spłacona na koniec każdego miesiąca.

Kod sortowania: Numer identyfikujący oddział Twojego banku - wyświetlany jako
6 cyfr pojawiających się na czekach i kartach gwarancyjnych.
Konto: Zob. rachunki bieżące i rachunki oszczędnościowe.

Konto bankowe: Zob. rachunki bieżące i rachunki oszczędnościowe.
Konto oszczędnościowe: Konto przeznaczone do wpłacania i oszczędzania
pieniędzy, z ograniczonym dostępem. Płaci odsetki.

Konsument: Osoba kupująca produkty lub usługi na użytek własny lub
gospodarstwa domowego

Korzyści: Pieniądze wypłacane przez rząd ludziom w potrzebie
Kradzież tożsamości: Przestępstwo polegające na wykorzystaniu cudzej
tożsamości w celu uzyskania pieniędzy.
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Kredyt: zakup towarów poprzez pożyczanie pieniędzy i spłatę w późniejszym
terminie wraz z odsetkami.

Kredyt niezabezpieczony: Pieniądze pożyczone bez towarów oferowanych jako
zabezpieczenie przed brakiem zapłaty

Kredyt w rachunku bieżącym: Umowa z bankiem na wypłatę większej ilości
środków z rachunku bieżącego niż zawiera - sposób pożyczania pieniędzy

Kredyty studenckie. Szczególny rodzaj pożyczki organizowanej przez rząd w celu
pomocy studentom w pokryciu kosztów utrzymania podczas studiów na
uniwersytecie.

Kurs wymiany: Równowartość użyta przy przekazywaniu kwot w różnych
walutach

L
Limit kredytowy: Maksymalna kwota, jaką możesz wydać używając karty
kredytowej.

M
Makler lombardu: Pożyczkodawca pieniędzy, który przechowuje przedmioty jako
zabezpieczenie spłacanych pieniędzy.

Minimalna wypłata: Najniższa kwota, jaką można zapłacić. Zwykle stosuje się do
kart kredytowych miesięcznie.

N
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Narzędzia: Takie jak gaz, energia elektryczna i telefon.
Niezwykła równowaga: Kwota nadal należna.

O
Oczyszczanie: Proces przenoszenia pieniędzy z jednego konta bankowego na
drugie. To może potrwać kilka dni. Pieniądze są niedostępne, dopóki środki nie
zostaną rozliczone.

Odbiorca płatności: Pożyczki na spłatę są pożyczkami krótkoterminowymi na
niewielkie kwoty pieniędzy.

Odpowiedzialność: Odpowiedzialność za rachunek lub należną kwotę
Odsetki: 1) Środki pieniężne wpłacane przez bank na rzecz posiadacza rachunku
oszczędnościowo-inwestycyjnego
2) Opłata za pożyczanie pieniędzy. Odsetki wyrażane są jako wartość procentowa
znana jako stopa procentowa. Zob. również APR.

Odsetki złożone: Odsetki uzyskane przez uwzględnienie poprzednich odsetek
w obliczeniach

Odzyskiwanie: Odzyskiwanie towarów zabezpieczonych kredytem w przypadku
niespłacenia kredytu. Dotyczy to towarów zakupionych lub, w przypadku hipoteki,
domu lub mieszkania.

Okres rozliczeniowy: Okres, w którym odcinek wypłaty wynagrodzenia obejmuje
np. tydzień lub miesiąc.
Opłata roczna: Opłata dokonywana raz w roku za usługę finansową, taką jak karta
kredytowa lub karta obciążeniowa.
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Opłaty: Opłaty wnoszone przez przedsiębiorstwo za świadczone usługi
Osobisty numer identyfikacyjny (PIN): Czterocyfrowy kod używany jako
zabezpieczenie dostępu do rachunków bankowych.

Oszczędności narodowe: Organizacja rządowa oferująca szereg produktów
oszczędnościowych - rachunki, obligacje itp.

P
Pensja: Roczne dochody
Pensjonat: Forma inwestycji, która wypłaca Ci regularną kwotę po przejściu na
emeryturę.

Płace: Pieniądze wypłacone Ci przez pracodawcę
Płatnik: Osoba, której płacisz pieniądze.
Podatek: Pieniądze potrącone z dochodu i wypłacone na rzecz rządu
Podatek dochodowy: Podatek zapłacony od zarobionych pieniędzy
Podatek od wartości dodanej (VAT): Podatek płacony, gdy kupujesz towary lub
otrzymujesz usługi.

Podatek Rady: Podatek płacony na rzecz władz lokalnych, na gospodarstwo
domowe i w oparciu o wartość nieruchomości

Polecenie zapłaty: Sposób dokonywania regularnych płatności poprzez udzielenie
firmie zezwolenia na pobieranie środków z Twojego konta.
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Pożyczka: Umowa pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą, na mocy której
kredytobiorca zgadza się na spłatę środków pożyczonych w danym okresie czasu,
może być oprocentowana lub nie.

Pożyczkodawca: Firma (lub osoba), która pożycza pieniądze kredytobiorcy.

R
Rachunek bieżący: Rodzaj rachunku bankowego używanego do wykonywania
codziennych transakcji, w tym płacenia wynagrodzeń oraz korzystania z czeków,
poleceń zapłaty i poleceń zapłaty.

Rating kredytowy: Wynik oparty na twojej poprzedniej historii pożyczania
I spłacania pieniędzy.
Roczna stopa procentowa (APR): Całkowity koszt pożyczki wyrażony jako wartość
procentowa przez okres jednego roku, włącznie z odsetkami i wszelkimi opłatami.

Równowaga: Całkowita kwota pieniędzy na koncie - dotyczy również należnych
środków pieniężnych.

U
Ubezpieczenie: Umowa finansowa, w której ubezpieczyciel zgadza się wypłacić
pewną kwotę w przypadku wystąpienia pewnych strat. Płacisz regularną kwotę za
to ubezpieczenie.

Ubezpieczenia na życie: Polisa ubezpieczeniowa umożliwiająca przekazanie
kwoty pieniężnej osobom pozostającym na twoim utrzymaniu, gdy umrzesz.

Ubezpieczenie społeczne: Potrącenie z wynagrodzenia wypłacanego rządowi
w celu uzyskania prawa do emerytury państwowej i innych świadczeń z tytułu
zabezpieczenia społecznego.
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Unia

Kredytowa:

Organizacja

non-profit

prowadzona

przez

członków

wolontariuszy, która pomaga ludziom oszczędzać i pożyczać pieniądze przy niskich
stopach procentowych.

W
Waluta: System pieniądza akceptowany w danym kraju, np. w funtach szterlingach
lub na danym obszarze, np. w euro.

Wierzyciel: Osoba lub firma, która pożycza pieniądze
Wspólne konto: Rachunek otwarty w imieniu jednej lub więcej osób..
Wyciąg z konta bankowego: Pełna lista transakcji z rachunku, zazwyczaj
przesyłana co miesiąc do posiadacza rachunku.

Wycofanie się: Wyjmowanie pieniędzy z konta bankowego
Wynagrodzenie/dochód netto: Wysokość wynagrodzenia wypłaconego Ci po
odliczeniach, takich jak podatek i ubezpieczenie społeczne. Wynagrodzenie brutto
pomniejszone o potrącenia jest równe wynagrodzeniu netto. Nazywany również
"take-home" pay.

Wynagrodzenie brutto: Kwota wynagrodzenia zarobionego przed odliczeniami, tj.
podatek, ubezpieczenie społeczne itp.

Wyrok Sądu Okręgowego (CCJ): Postanowienie Sądu Okręgowego o zwrocie
pieniędzy.

Z
Zakupy na wynajem: Rodzaj kredytu. Towary są własnością pożyczkodawcy do
czasu spłaty pełnej kwoty.

60

Zły kredyt: Jeśli ktoś w przeszłości nie spłacał spłat, może zostać uznany za
negatywny czynnik ryzyka kredytowego dla dalszego zaciągania kredytów.

3 - PRZEWODNIK PO NAJLEPSZYCH PRAKTYKACH
W ZAKRESIE

TECHNIK

INTERWENCJI

W

CELU

ZWIĘKSZENIA WIEDZY NA TEMAT FINANSÓW WŚRÓD
SPOŁECZNOŚCI ZMARGINALIZOWANYCH.
Znajomość zagadnień finansowych to połączenie wiedzy z zakresu finansów,
umiejętności, postaw i zachowań niezbędnych do podejmowania właściwych
decyzji finansowych, opartych na osobistych uwarunkowaniach, w celu poprawy
sytuacji finansowej. Odnosi się to do zdobywania przez ludzi wiedzy, umiejętności i
pewności siebie w zakresie zarządzania własnymi finansami i zarządzania nimi.
Celem projektu FLIMCO jest poprawa alfabetyzacji finansowej zmarginalizowanych
społeczności,

dlatego

też

niniejszy

raport

porównawczy

wszystkich

uczestniczących krajów pokaże całą sytuację dotyczącą alfabetyzacji finansowej i
ich

różnice,

ułatwiając

nam

tworzenie

i

opracowywanie

dostosowanych

materiałów, które pozwolą nam osiągnąć cele projektu.
Poziom znajomości zagadnień finansowych może się znacznie różnić w zależności
od sytuacji gospodarczej i polityki edukacyjnej w poszczególnych krajach. Aby mieć
pomysł na inicjatywy i projekty dotyczące znajomości zagadnień finansowych
w Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Austrii i Wielkiej Brytanii, zgromadzimy tutaj
najważniejsze lub innowacyjne dobre praktyki związane z tym zagadnieniem.
Badania te pomogą nam poznać poziom lub podejście inicjatyw i zobaczyć, w
którym kierunku powinniśmy skoncentrować materiały opracowane w ramach
projektu FLIMCO.
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DOBRE PRAKTYKI Z HISZPANII
FINANZAS PARA MORTALES
Opis i cele
Inicjatywa ta została stworzona w 2014 roku przez Banco Santander, we
współpracy z Uniwersytetem w Kantabrii i Fundacją UCEIF.
Finanzas para mortals (Finance for mortals) powstaje w celu przybliżenia
i zwiększenia dostępności dla wszystkich ludzi i ich świata technicznego. Twórcy
chcieli, aby edukacja finansowa była dla każdego, aby zrozumieć, o czym mówi się
w wiadomościach, w polityce, co mówią, kiedy zamierzają poprosić o pożyczkę lub
od czego zależy kredyt hipoteczny. Co więcej, nie tylko chcą, abyś to zrozumiał, ale
również ośmielają się zapytać o to i wyrazić swoją opinię.
Finance for Mortals, uznana za najlepszą inicjatywę edukacji finansowej 2018
w konkursie Finance for All Awards.

Działania i wyniki
Finanse dla śmiertelników dały pierwszy rok, ponad 28.921 godzin szkolenia (73.300
od początku programu), przy wsparciu 900 wolontariuszy z Santander,
przeszkolonych zarówno przez pracowników aktywnych, na emeryturze i na
emeryturze, którzy prowadzą bezpośrednie sesje w szkołach, instytutach,
organizacjach

pozarządowych,

stowarzyszeniach

i

ośrodkach

kształcenia

i szkolenia zawodowego, przybliżając w ten sposób finanse najbardziej wrażliwym
grupom i promując przedsiębiorców w całej Hiszpanii.
W ten sposób od początku istnienia programu "Finanse dla śmiertelników"
w 2014 r. skorzystało 24 837 osób, aby przybliżyć świat finansów społeczeństwu,
bez względu na wiek i poziom wykształcenia.
Oprócz wolontariuszy z Santander, program współpracuje również z lokalnymi
społecznościami, takimi jak uniwersytety, angażując studentów i nauczycieli
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w rozpowszechnianie

edukacji

finansowej;

uczelnie

i

instytuty,

budząc

zainteresowanie gospodarką wśród najmłodszych; stowarzyszenia i organizacje
pozarządowe, organizując warsztaty i rozmowy, dzięki którym każdy może nauczyć
się zarządzać swoimi finansami i poprawić swoją integrację społeczną; oraz rady
miejskie i ministerstwa edukacji, prowadząc warsztaty, które pokazują, jak
zarządzać gospodarką krajową obywateli.
W tej samej linii prób zrozumienia koncepcji finansów i ekonomii, które są obecne
w życiu codziennym, Banco Santander ogłosił, że uruchomi trzy nowe inicjatywy:
4x4: 4 sesje szkoleniowe przez 4 lata, "Przedsiębiorczość na rzecz zatrudnienia"
i "Finanse dla przedsiębiorców".
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EDUFINET
Opis i cele
Celem tego projektu jest przyczynienie się do rozpowszechniania wiedzy związanej
z funkcjonowaniem systemu finansowego i promocją kultury finansowej,
z przekonaniem,

że

sprzyja

to

większej

przejrzystości,

bezpieczeństwu

i odpowiedzialności w rozwoju stosunków finansowych między obywatelami
i pośrednikami finansowymi, a w konsekwencji większej efektywności rynków
finansowych.
Od 2007 r. opracowano przewodnik dydaktyczny, przygotowany w Internecie,
którego celem jest przedstawienie prostej, zwięzłej i obiektywnej wstępnej wizji
podstawowych aspektów systemu finansowego oraz głównych produktów i usług
w nim oferowanych. Podobnie treść wyżej wymienionego przewodnika została
przeniesiona do wsparcia w formie papierowej, jako komplementarna forma
rozpowszechniania wśród obywateli. Jest to szóste wydanie zaktualizowanego
przewodnika i rozszerzone w jego treści.

Działania i wyniki
Jednym z działań prowadzonych w ramach rozwoju projektu Edufinet jest
konferencja na temat edukacji finansowej dla młodzieży, której celem jest
przybliżenie uczniom szkół średnich głównych punktów świata finansów. Z tej
okazji, to szkolenie odbyło się w IES Cardinal Cisneros w Madrycie, jak donosi
Unicaja. Te dni, które osiągnęły już dziesiątą edycję, zostały również rozwinięte w
roku akademickim 2018-2019 w Andaluzji, Kastylii-León, Kastylii-La Manchy,
Estremadurze i Melilli, z ponad 45.000 uczniów z około 1200 ośrodków szkolnych.
X Konferencja Edukacji Finansowej dla Młodzieży ma na celu promowanie edukacji
finansowej, skupiając się na najbardziej codziennych elementach, w celu
zapewnienia uczniom szkół średnich odpowiednich umiejętności do codziennego
zarządzania.
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W szczególności zamierza się nadal przenosić do tej grupy podstawowe aspekty
ekonomii i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem różnych produktów i usług
finansowych tych, którzy są już użytkownikami lub będą przez całe życie. Sesje
prowadzone w szkołach są przeważnie praktyczne, dostosowujące się do potrzeb
młodzieży.
Ogólnie rzecz biorąc, analizowane są podstawowe wskaźniki ekonomiczne, system
finansowy oraz te najczęściej spotykane produkty i usługi finansowe (między
innymi pojęcia dotyczące stałego i zmiennego dochodu, inwestycji, publicznych
systemów emerytalnych lub pożyczek). Również młodzi ludzie uczestniczący w X
Konferencji Edukacji Finansowej dla Młodzieży mogą zademonstrować wiedzę
zdobytą podczas udziału w szkolnym konkursie Olimpiada Finansowa, która była
również okazją do świętowania jej dziesiątej edycji.

Podmioty współpracujące
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BBVA VALORES DE FUTURO VALORES DE FUTURO
Opis i cele
Inicjatywa Valores de Futuro of BBVA to program edukacji finansowej, który od
2009 roku oferuje różne propozycje i działania edukacyjne, tak aby uczniowie klas
podstawowych i 1-4 szkoły średniej mogli uczyć się i praktykować wartości
związane

z

dobrym

wykorzystaniem

pieniędzy,

takie

jak

solidarność,

odpowiedzialność, wysiłek i oszczędności, między innymi.
Aby wziąć udział w tej inicjatywie BBVA, która odbywa się w ponad 5000 szkół
w całej Hiszpanii w każdym roku szkolnym, możesz wybrać pomiędzy trzema
rodzajami uczestnictwa oferowanymi przez program i uzyskać bezpłatne zasoby
dydaktyczne.

Działania i wyniki
Program ten oferuje różne sposoby uczestnictwa w inicjatywie:
Warsztaty, kampanie oszczędnościowe i test umiejętności finansowych.
Warsztaty
Valores de Futuro oferuje 63 warsztaty partycypacyjne w formacie pdf do pracy
w klasie. Masz możliwość wykonania 8 z nich przy pomocy doradcy edukacji
finansowej BBVA.
Ze

względu

na

aktywną

i

praktyczną

metodologię,

warsztaty

sprzyjają

zainteresowaniu, krytycznej analizie informacji oraz refleksji indywidualnej
i grupowej. Przyczyniają się one również do rozwoju podstawowych kompetencji
w zakresie edukacji: matematyki, lingwistyki, spraw społecznych i obywatelskich,
autonomii i osobistej inicjatywy.
Kampanie oszczędnościowe
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W ramach programu Valores de Futuro można zorganizować kampanię
oszczędzania klas z uczniami, a nawet całą szkołą. Kampania może być
prowadzona przy wsparciu doradcy BBVA ds. edukacji finansowej lub bez takiego
wsparcia, który poprowadzi Cię przez proces realizacji tego działania i będzie Ci
towarzyszył w tym procesie.
Celem kampanii jest uwrażliwienie i zmotywowanie uczniów do oszczędzania
i generowania pomysłów w tym zakresie. Ideą jest, aby kampania była prowadzona
przez samych uczniów dla szkoły i to oni, poprzez konsensus, wybierają, co chcą
osiągnąć i jak zaoszczędzić, aby osiągnąć ten cel.
Test umiejętności finansowych
Jednym z celów programu BBVA Valores de Futuro jest poprawa umiejętności
finansowych młodych ludzi.
W tym celu BBVA opracowała test zainspirowany oceną PISA, który został
dostosowany do trzeciego i czwartego poziomu ESO.
Uczniowie mogą przystąpić do tego testu online przed i po wzięciu udziału
w programie, aby sprawdzić ewolucję uczniów w zakresie umiejętności, które są
przetwarzane.
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Wnioski Hiszpanii
Dzięki różnym badaniom przeprowadzonym w Hiszpanii możemy zaobserwować,
że poziom znajomości zagadnień finansowych w społeczeństwie hiszpańskim jest
niski. Problem polega na tym, że znajomość zagadnień finansowych nie jest
kwestią równie ważną w edukacji, ani w społeczeństwie w ogóle.
Jednakże, aby poprawić poziom znajomości zagadnień finansowych wśród
Hiszpanów, opracowywane są pewne inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji,
chociaż wciąż jest jeszcze długa droga do przebycia.
Po przeanalizowaniu niektórych ważnych inicjatyw, które powstały, zdajemy sobie
sprawę, że Hiszpania zaczyna zdawać sobie sprawę ze znaczenia edukacji
finansowej, a kraj ten wdrożył teraz krajową strategię, która stale się rozwija i
czyni postępy.
Jak możemy zaobserwować na przykładzie dobrych praktyk w Hiszpanii,
najważniejsze z nich są bezpośrednio związane lub stworzone dla banków.
Wszystkie inicjatywy są skierowane do ogółu społeczeństwa lub w dwóch ostatnich
przypadkach do uczniów szkół i licealistów, dlatego uważamy, że cele projektu
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FLIMCO są dość innowacyjne, ponieważ grupa docelowa celów projektu jest
kolejną

warstwą

społeczną,

która

naszym

zdaniem

wymaga

głębszego

zrozumienia oraz specjalistycznego i dostosowanego szkolenia.
Materiały projektowe FLIMCO powinny uwzględniać różne dobre praktyki założone
i przeanalizowane w Hiszpanii oraz uwzględniać ich część jako punkt odniesienia
dla wyników nauczania. Partnerzy FLIMCO powinni unikać ćwiczeń, które tak
naprawdę nie pracują w prawdziwym życiu i inspirować ich pracę za pomocą
ćwiczeń i metodologii, które mogą być dostosowane i zintegrowane z nowymi,
które zostaną stworzone wraz z rozwojem projektu.
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DOBRE PRAKTYKI Z WŁOCH
QUELLO CHE CONTA - [TO JEST] CO SIĘ LICZY,
http://www.quellocheconta.gov.it/it/

Opis i cele
Zgodnie z dyrektywami OECD i Unii Europejskiej mającymi na celu poprawę
poziomu edukacji finansowej, rząd włoski rozpoczął realizację Narodowej
Strategii z trzyletnim planem osiągnięcia "kraju, w którym wiedza finansowa i
wiedza specjalistyczna są dostępne dla wszystkich, w którym każdy może
zbudować bezpieczną i pokojową przyszłość" (quellocheconta.gov.it, 2017).
Główne cele Narodowej Strategii to:
-

Cała populacja.

-

Młodzi dorośli.

-

Dorośli.

-

Grupy bardziej narażone (np. osoby starsze, migranci itp.).

-

Mali przedsiębiorcy.

Celem Narodowej Strategii jest świadczenie usług zarówno dla ludzi, jak i całego
kraju, rozpoczynając w ten sposób wirtualny krąg pomiędzy instytucjami i osobami
fizycznymi. Wyzwanie to jest niewątpliwie ambitne, ale zostało poparte przez
władze i może stanowić dźwignię dla środowiska, które już zostało odsadzone od
istniejących inicjatyw.

Działania i wyniki
Uruchomiono doraźny portal internetowy o nazwie "Quello che conta" (dosłownie:
[To się liczy]), który obejmuje główne tematy dotyczące finansów, ubezpieczeń
i systemów emerytalnych. Serwis oferuje porady w języku zrozumiałym dla
wsparcia codziennych decyzji finansowych. W przyszłości na stronie "Quello che
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conta"

zostaną

zamieszczone

konkretne

narzędzia

do

nauki

(np.

filmy

instruktażowe itp.) oraz narzędzia praktyczne. Ponadto, w ślad za tym, co zostało
zrobione w innych krajach (np. w Kanadzie itp.), w październiku ustanowiono
"miesiąc alfabetyzacji finansowej" (#October Edufin). Prowadzone i planowane są
już liczne działania mające na celu optymalizację wiedzy finansowej wśród
młodzieży. Większość inicjatyw bezpośrednio angażuje Ministerstwo Edukacji, a
następnie będzie przekazywana za pośrednictwem programów szkolnych ad hoc w
celu

stymulowania

nauczycieli.

uczniów,

ale

także

podnoszenia

Strategia wyraźnie określa kilka

świadomości

wśród

inicjatyw, które mają

być

realizowane bezpośrednio w miejscach pracy, mających na celu wspieranie
pracowników

w zarządzaniu

ich

zasobami

w

perspektywie

krótko-

i

średnioterminowego planowania finansowego. W miejscach pracy zapewnione
zostaną

zarówno narzędzia dydaktyczne, jak i praktyczne (np. gry, symulacje

itp.). W przypadku kategorii najbardziej narażonych na zagrożenia komunikaty i
informacje ad hoc będą przekazywane za pośrednictwem istniejących kanałów
komunikacji, zapewniając im narzędzia potrzebne do podejmowania bardziej
świadomych

decyzji.

Strategia

obejmuje

bezpośrednią

współpracę

ze

stowarzyszeniami branżowymi (np. Unioncamere itp.) mającą na celu zwiększenie
wiedzy z zakresu finansów zarówno wśród włoskich przedsiębiorców, jak i tych
grup osób, które są bardziej narażone na ryzyko finansowe i obowiązki związane z
zatrudnieniem.
Obchody

pierwszego

w 2018 r. obchodzone

miesiąca
były

przy

znajomości
udziale

197 zaangażowanych podmiotów publicznych

zagadnień

finansowych

108

organizacji

promujących;

i

prywatnych; 350

wydarzeń;

120 zaangażowanych miast włoskich.

Tytuł

Zawartość

Cel

Metodyka
i ćwiczenia

Gospodarstwo domowe
Zarządzanie budżetem

Zaczynanie od budżetowania
Zarządzanie pieniędzmi: wypracowanie tego, co wydajesz.

Szersza
publiczność

Przewodnik online, do
bezpłatnego wglądu.
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Zarządzanie pieniędzmi: wypracowanie tego, co chcesz
zaoszczędzić

Rzeczy do poznania
przed inwestowaniem

Obligacje, certyfikaty,
inwestycyjne

pokryte

Dokument
zawierający
inwestorów (KEII)

warranty,

kluczowe

fundusze

informacje

Szersza
publiczność

Przewodnik online, do
bezpłatnego wglądu.

Szersza
publiczność

Przewodnik online, do
bezpłatnego wglądu.

Szersza
publiczność

Przewodnik online, do
bezpłatnego wglądu.

Szersza
publiczność

Przewodnik on-line, do
bezpłatnego wglądu

Szersza
publiczność

Przewodnik on-line, do
bezpłatnego wglądu

Szersza
publiczność

Przewodnik on-line, do
bezpłatnego wglądu

dla

detaliczny produkt inwestycyjny w pakietach
Produkty ubezpieczeniowe powiązane z jednostką

Jak wybrać właściwy
sposób inwestowania?

Zapasy
Obligacje
Fundusze wspólnego inwestowania
Oszczędność celów i strategia inwestycyjna

Jak ocenić prawidłowy
profil
adekwatności
przed
dokonaniem
inwestycji?

Ocena profilu ryzyka
Podstawowe założenia planowania
Wypłacalność
Kraj i profil banku

Jak chronić się przed
oszustwami
ubezpieczeniowymi?

Unikać wszelkich nieoczekiwanych kontaktów.
Nigdy nie podawaj danych osobowych.
Poznaj tło firm lub poszukaj recenzji off/online.

Jak
wybrać
ubezpieczenie pojazdu
mechanicznego?

Rodzaje ubezpieczeń pojazdów
Czynniki
wpływające
ubezpieczenie pojazdu

na

wysokość

składki

na

Wskazówki dotyczące obniżenia kosztów ubezpieczenia
pojazdu
Kluczowe obszary, w których możesz się pomylić przy
wyborze okładki

Co
robić
w
razie
wypadku
samochodowego?

Forma CID i bezpośrednia rekompensata
Jak żądać odszkodowania?
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Procedury negocjacyjne

Jak rozpoznać
behawioralne
inwestowaniu?

błędy
przy

Strategia "kupuj i trzymaj" (Buy-and-hold)

Szersza
publiczność

Przewodnik on-line, do
bezpłatnego wglądu

Szersza
publiczność

Przewodnik on-line, do
bezpłatnego wglądu

Szersza
publiczność

Przewodnik on-line, do
bezpłatnego wglądu

Szersza
publiczność

Przewodnik on-line, do
bezpłatnego wglądu

Parametry inwestycyjne
Cena/zysk i inne środki wyceny
Inwestycje łączone, fundusze wspólnego inwestowania,
fundusze inwestycyjne, fundusze inwestycyjne typu ETF

Jak rozpoznać fałszywe
pieniądze?

Właściwości fizyczne
Rachunki Portret Znak wodny
Pasek bezpieczeństwa
Mikrodrukowanie

Co
wiedzieć
o "wirtualnych
walutach"?

Co powinien rozważyć konsument?
Wirtualne waluty są zmienne pod względem wartości.
Wirtualne transakcje walutowe mogą być
podlegający opodatkowaniu
Wirtualne waluty były
związane z działalnością przestępczą

Co
wiedzieć
o narzędziach ochrony
klienta?

Kontrole przejrzystości i poprawności
Edukacja finansowa
Wsparcie
administracyjne
rozstrzygania sporów
Mechanizm ADR
Rozpatrywanie skarg

dla

alternatywnego
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BANK WŁOCH I MINISTERSTWO EDUKACJI, UNIWERSYTETÓW I BADAŃ NAUKOWYCH
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materialedidattico/index.html

Opis i cele
W inicjatywę tę zaangażowane jest bezpośrednio Ministerstwo Edukacji i Bank
Włoch. Jest on przekazywany poprzez programy szkolne ad hoc, których celem jest
stymulowanie uczniów, ale także podnoszenie świadomości wśród nauczycieli.
Bank of Italy promuje znajomość zagadnień finansowych, aby umożliwić
obywatelom podejmowanie świadomych decyzji finansowych, a celem projektu jest
dostarczenie studentom wiedzy z zakresu finansów. Uczniowie powinni nauczyć
się kluczowych terminów finansowych, takich jak "gotówka", "karta debetowa" i
"karta kredytowa" oraz "opłaty", a także tego, jak działają różne produkty. Projekt
łączy ścieżkę edukacyjną ze szkoleniami finansowymi w trakcie lat szkolnych w
celu wzmocnienia podstawowych umiejętności przy jednoczesnym zapewnieniu
konkretnych i specyficznych kompetencji finansowych. Podejście łączone łączy się
z technikami mającymi na celu pozytywny wpływ na zachowania konsumentów. Na
przykład, wprowadzenie narzędzi psychologicznych i socjologicznych, jak również
elementów wywodzących się z ekonomii behawioralnej i finansów, może ułatwić
wdrożenie szerokiego wachlarza koncepcji teoretycznych. Celem jest ustalenie
warunków, w jakich pojęcia są nie tylko uczone, ale również stosowane, zgodnie z
potrzebami, a jednocześnie najlepsze metody uczenia się dla różnych grup
docelowych uczniów.

Program obejmuje wszystkie szkoły na terenie całego kraju. W szczególności jest
on adresowany do uczniów w ostatnich dwóch latach każdego poziomu szkoły:
Klasy 4 i 5 w szkole podstawowej, klasy 7 i 8 w gimnazjum oraz klasy 12 i 13 w
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szkole średniej. Na początku roku szkolnego MIUR proponuje program, a szkoły
decydują, czy chcą w nim uczestniczyć, czy też nie, oraz które klasy mogą być
włączone do programu. Następnie Bank zapewnia nauczycielom niezbędne środki i
szkolenia. Indywidualne testy wielokrotnego wyboru były przeprowadzane zarówno
przed, jak i po zajęciach lekcyjnych w celu zdefiniowania procesu nabywania
wiedzy. Program działa od lat: rozpoczął się pilotażowo w latach 2008-2009 w 3
miastach, a w kolejnych latach program rozszerzył się na cały kraj. Jest teraz w
dziesiątej edycji. Bank of Italy ocenia skuteczność programu argumentując, że
wyniki w zakresie wiedzy finansowej były znacznie wyższe po lekcjach niż
przedtem. Wyniki wykazały, że nabyte pojęcia zostały przynajmniej częściowo
zachowane w czasie. Tymczasem wyniki badań empirycznych wykazały istnienie
różnicy między płciami w wiedzy finansowej. Materiały dydaktyczne i pedagogiczne
można pobrać za darmo na stronie internetowej.

Tytuł

Zawartość

Cel

Metodyka i ćwiczenia

Historia euro

Rozwój

Uczniowie

Lekcje wideo,
3 odcinki

Tworzenie

http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma-

Epoka recesji

puntate/lezioni-sulla-storia-delleuro-pt-1perch%C3%A9-leuro/28652/default.aspx

Traktat i umowa fiskalna

Banknoty:

Produkcja

projektowanie

banknotów

i

dystrybucja

Uczniowie

Lekcje wideo; książka elektroniczna
https://www.bancaditalia.it/servizi-

i produkcja
Wiedziałaś o tym?

cittadino/cultura-finanziaria/materialedidattico/digital/index.html

Badania i rozwój
Przeciwdziałanie
fałszerstwom
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Finanse

Edukacja

finansowa

i ekonomia

i narzędzia finansowe

Uczniowie

Pliki wideo i audio

głusi,

Lekcje dla osób

niewidomi

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhLMpVKJ

niesłyszących,

i niedowidzący

sPuxBFzjbMeWMHHn9ay5gPSi

niewidomych

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhLMpVKJ

i niedowidzącyc

sPurFDf-fD5y8pvQTXekWaNx

h

W jaki sposób

W jaki sposób kraje G20

system

odbudowały

Uczniowie

Film na YouTube

system

jest

finansowy, aby służył on

https://www.youtube.com/watch?v=gS7TH7ICMRkea

bezpieczniejszy,

społeczeństwu, a nie na

ture=youtu.be

prostszy

odwrót.

finansowy

i sprawiedliwsz
y niż wcześniej?

Nigdy nie jest

Ubezpieczenia, dodatkowa

za

emerytura,

późno,

by

Film na YouTube

ochrona

być świadomym

i kaucja, system płatności,

narzędzi

ryzyko i zwrot z inwestycji,

ekonomicznych

majątek i zadłużenie

i finansowych.

Uczniowie

https://www.youtube.com/watch?v=2dbEH03sJVY

77

WeMi - WELFARE PER TUTTI
http://wemi.milano.it/economia-personale/

Opis i cele
Projekt ma na celu wsparcie pracowników w zarządzaniu zasobami w krótkoi średnio- i długoterminowym planowaniu finansowym. Zarówno nauczanie, jak
i narzędzia praktyczne (takie jak gry, symulacje, itp.) są zapewniane w miejscach
pracy. Projekt jest promowany przez Progetica s.r.l., Universitá Cattolica del Sacro
Cuore i UNI - Ente Italiano di Unificazione. Celem projektu WeMi jest zwiększenie
świadomości ludzi zgodnie z ich własnymi potrzebami, dzięki zdobywaniu wiedzy
i umiejętności w zakresie konkretnych zagadnień finansowych, takich jak
inwestycje, ochrona, zadłużenie i emerytura.
Dorośli biorą udział w sesjach edukacyjnych w celu wypracowania ogólnej wiedzy
na temat zarządzania finansami osobistymi oraz sposobów identyfikowania
i unikania praktyki drapieżnego kredytowania. Sesje mogą obejmować zarówno
zajęcia stacjonarne, jak i indywidualne konsultacje. Tematy obejmują: znajomość
zagadnień finansowych wysokiej jakości; przyszłe planowanie; zasoby finansowe
i gospodarcze; ochronę socjalną i emerytury; inwestycje finansowe. Szczegółowe
programy (głównie filmy) można znaleźć na stronie internetowej: https://www.iowelfare.it/home/ditutti/
Dotychczas utworzono bezpłatny portal, na którym użytkownicy mają dostęp do
narzędzi, informacji i przydatnych porad od różnych dostawców/zainteresowanych
stron. Wszyscy usługodawcy posiadają certyfikaty instruktorów/edukatorów
finansów. Zaangażowane są organizacje trzeciego sektora: Cooperativa sociale
Eureka!; A77 Cooperativa sociale; L'IMPRONTA Associazione Onlus; VIA LIBERA
Cooperativa sociale Onlus; SER.COP, Fondazione Arché Onlus.
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Tytuł

Jakość

Edukacja

finansowa

Zawartość

Cel

Metodyka i ćwiczenia

Otwarte pytania dotyczące

Dorośli

Raport, dźwięk, testy online

elementów, które zgadzają
się z jakością

https://www.iowelfare.it/home/ditutti/
Testy online i gry fabularne

Planowanie przyszłości

Otwarte pytania o to, jak

Dorośli

rozpocząć planowanie na

https://www.io-

przyszłość

welfare.it/home/ditutti/
Testy online i gry fabularne

Zasoby

finansowe

gospodarcze

i

Pytania otwarte mające na
celu

Dorośli

podniesienie

https://www.io-

świadomości i wiedzy na

welfare.it/home/ditutti/

temat przydatnych zasobów
i narzędzi finansowych i
ekonomicznych

w

życiu

codziennym.
Testy online i gry fabularne
Ochrona

Co jest ważne, aby wiedzieć
o

krajowych

Dorośli

narzędziach

https://www.io-

ochrony prawnej?

welfare.it/home/ditutti/
Testy online i gry fabularne

Przejście na emeryturę

Otwarte

pytania

wskazówki

i

Dorośli

dotyczące

https://www.io-

planowania emerytalnego

welfare.it/home/ditutti/
Testy online i gry fabularne

Inwestycje finansowe

Wskazówki
dotyczące
finansowych

i

zalecenia
inwestycji

Dorośli
https://www.iowelfare.it/home/ditutti/
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FINKIT - ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ FINANSOWYCH: KLUCZOWE NARZĘDZIE
POPRAWY CYKLU ŻYCIA LUDZI
http://www.finkit-cerp.carloalberto.org/

Opis i cele
Projekt jest promowany przez CeRP-Collegio Carlo Alberto, Ufficio Pio Compagnia di San Paolo, Museo del Risparmio. W przypadku kategorii najbardziej
narażonych (np. osoby starsze, mniejszości etniczne itp.) informacje i informacje
ad hoc są przekazywane za pośrednictwem istniejących kanałów komunikacji,
dając im narzędzia potrzebne do podejmowania bardziej świadomych decyzji.
Ponieważ badania podkreślają, że wiedza finansowa jest najwyższa wśród osób w
wieku 45-55 lat, FinKit skoncentrował swoje działania na konkretnym segmencie
osób w podeszłym wieku (osoby w wieku 65+) i kobiet w wieku 55+ we Włoszech,
Francji, Portugalii i Hiszpanii. FinKit zapewni: A. Prace przygotowawcze: panorama
obecnie realizowanych programów edukacji finansowej; wgląd w potrzeby i
zachowania użytkowników końcowych; wgląd w EFL praktyków, kompetencje i
potrzeby szkoleniowe. B. Podstawowe wyniki: narzędzia służące przekazywaniu
konkretnych umiejętności praktykom, zwiększające ich zdolność do przenoszenia
EFL; test nowych środków realizacji; promowanie skoncentrowanych na uczącym
się i specyficznych dla danej grupy narzędzi pedagogicznych: główny cel: kobiety
w wieku powyżej 55 lat i "bogaci ludzie starsi w podeszłym wieku" w krajach
śródziemnomorskich.

FinKit zapewnił: narzędzia przekazujące określone umiejętności praktykom,
zwiększające ich zdolność do przekazywania wiedzy ekonomicznej w zakresie
finansów; test nowych środków realizacji, jak również teoretyczny wzorzec na ten
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temat. Zespół Finkit opracował zestaw narzędzi edukacji finansowej skierowanych
do osób starszych. Narzędzia te mają na celu zwiększenie możliwości praktyków,
takich jak trenerzy/koszulanci/wolontariusze, twórcy programów, decydenci
polityczni, lokalne agencje rozwoju, gracze finansowi, aby skutecznie przekazywać
wiedzę

finansową

wykorzystywany

osobom

jako

zagrożonym.

wsparcie

dla

Ten

podmiotów

zestaw

narzędzi

społecznych

w

ma

być

podejściu

i skutecznym przekazywaniu wiedzy finansowej osobom zagrożonym. Celem jest
pomoc osobom starszym w radzeniu sobie z niektórymi rodzajami ryzyka, które
mogą być związane z ich wiekiem: niestabilnością finansową, ryzykiem stania się
ofiarą oszustw lub manipulacji. Wyjścia intelektualne FinKit obejmują: broszury
i filmy wideo "Nigdy nie jest za późno. Umiejętność korzystania z usług
finansowych przez osoby starsze", o którą mogą wnioskować bezpłatnie
stowarzyszenia/osoby prywatne zaangażowane w programy edukacji finansowej.
Aplikacja Finkit, zwana SIMCO (SIMulation of COnsumption), która symuluje
maksymalną miesięczną zdolność wydatkową osoby w wieku powyżej 60 lat, w
oparciu o jej świadczenia emerytalne, aktywa finansowe i nieruchomości oraz
średnią długość życia jej kohorty.
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Tytuł

Zawartość

Cel

Metodyka i ćwiczenia

Seria ta ma być wykorzystywana jako wsparcie

Podmioty

Pliki/wydruki broszur mogą być

Z SERII FINKIT: "Nigdy

dla

społeczne

zamawiane

nie

skutecznym przekazywaniu wiedzy finansowej

i

stowarzyszenia/osoby fizyczne

osobom zagrożonym w celu pomocy osobom

starsze

SERIA

BROSZUR

jest

za

późno.

Umiejętność
korzystania

z

finansowych

podmiotów

społecznych

w

podejściu

i

usług

starszym w radzeniu sobie z niektórymi rodzajami

przez

ryzyka, które mogą być związane z ich wiekiem:

osoby starsze".

osoby

bezpłatnie

zaangażowane

w

przez

programy

edukacji finansowej.

niestabilnością finansową, ryzykiem stania się

http://www.finkit-

ofiarą

cerp.carloalberto.org/booklets/

oszustw

przeznaczona

lub

manipulacji.

jest

do

Broszura

wykorzystania

w programach edukacji finansowej, jak również
w nieformalnych sesjach szkoleniowych.

Wideoklipy:
w życiu

Finanse

codziennym;

Codzienne

przykłady

wyjaśniające

koncepcję

budżetowania i inwestycji.

Osoby

Wideo:

starsze

Oszczędność

http://www.finkit-

w skrócie.

cerp.carloalberto.org/videos /

SIMCO (SIMulation of

aplikacja symuluje trzy możliwe scenariusze,

Osoby

COnsumption)

przedstawiając możliwości wydatkowania, które

starsze

APP,

mógłby osiągnąć, czyniąc "płynnym" (część)

https://finkit-

swojego majątku mieszkaniowego bez utraty

simco.carloalberto.org/finkit/en/

własności, czyli poprzez:
-

Sprzedaż

prawa

własności

do

nieruchomości
-

Stipulation of a reverse mortgage (RV)
with two options, based, in a simplified
way, on two products available on the
Italian market.
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PONOWNE ETYKIETOWANIE: ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
http://www.microprogress.org/wp-content/uploads/2014/10/RE-LAB_final.pdf

Opis i cele
Migranci

zamieszkujący

we

Włoszech

są

głęboko

dotknięci

kryzysem

gospodarczym i szczególnie narażeni na wykluczenie społeczne i finansowe.
Zakładając, że zaspokajanie potrzeb finansowych migrantów mogłoby ułatwić ich
większą integrację ze społeczeństwem docelowym, wdrażane są interesujące
doświadczenia terenowe w zakresie znajomości zagadnień finansowych i integracji
migrantów. Associazione Microfinanza e Sviluppo, Micro Progress Onlus, Consiglio
Italiano per I Rifugiati Onlus oraz gmina Wenecja promowały "Re-Lab: Rozpocznij
swój biznes". Celem programu jest: ułatwienie włączenia społecznego i
gospodarczego

uchodźców

mikroprzedsiębiorstwa;

poprzez

zachęcanie

do

samozatrudnienie
nabywania

i

umiejętności

założenie
i

narzędzi

przydatnych do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Wybrani
uczestnicy wezmą udział w szkoleniu z różnymi jednostkami: orientacja na
przedsiębiorczość; przegląd struktury firm; jak opracować i zaprojektować biznes
plan; przegląd włoskiego kontekstu gospodarczego i normatywnego. Projekt ma na
celu: ułatwienie identyfikacji i stworzenia co najmniej sześciu inicjatyw w zakresie
przedsiębiorczości realizowanych przez uchodźców, którzy uczestniczą w kursie
szkoleniowym;

zapewnienie

narzędzi

wspierających

i

kończących

proces

uruchamiania inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości, zidentyfikowanych poprzez
zapewnienie dostosowanej usługi towarzyszącej; ustanowienie sieci terytorialnej
podmiotów publicznych i prywatnych oraz zainteresowanych stron związanych
z mikroprzedsiębiorstwami i mikrokredytami, które mogą wspierać beneficjentów
projektu

w

zapewnianiu

trwałości

potencjalnych

pomysłów

biznesowych

opracowanych podczas kursu szkoleniowego w przyszłości.
Uczestnicy mieli możliwość rozwijania własnego pomysłu na biznes poprzez
indywidualną pomoc techniczną. 12 uchodźców przeszło specjalne szkolenie, aby
zostać "opiekunem biznesu" odpowiedzialnym za monitorowanie utworzonych
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mikroprzedsiębiorstw, nabywając w ten sposób umiejętności przydatne w ich
karierze zawodowej w okresie wzrostu przedsiębiorczości migrantów. Ponadto
uchodźcy nie tylko otrzymali szkolenia i środki finansowe, ale ich duch
przedsiębiorczości został również wzmocniony poprzez ustanowienie lokalnej sieci
podmiotów prywatnych i publicznych (instytucji finansowych, usług socjalnych,
sieci zawodowych itp. Szkolenie ukończyło 98 uchodźców, a 53 z nich przedłożyły
biznes plan.

Tytuł

Zawartość

Cel

Metodyka
i ćwiczenia

Orientacja

na

przedsiębiorczość

Dlaczego

warto

zostać

przedsiębiorcą?

Migranci,

którzy

uzyskują

status

Lekcje przednie

uchodźcy
Włoski

kontekst

gospodarczy:

możliwości dla przedsiębiorczości
Ocena pomysłu na biznes

Projektowanie

i

rozwój

Analiza rynku

projektu
Prognozy finansowe

Migranci,

którzy

uzyskują

status

Lekcje przednie

uchodźcy

Potrzebny dokument

Wskazówki

dotyczące

Procedury rejestracji

uruchamiania
Dedykowany mentoring

Migranci,

którzy

Lekcje

uzyskują

status

i spotkania

uchodźcy

przednie

indywidualne
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MILENA RE/STARTING FROM MYSELF
https://www.gltfoundation.com/wp-content/uploads/2019/02/Volantino-progettoMilena.pdf

Opis i cele
Potrzeba zajęcia się umiejętnością kobiet i dziewcząt w zakresie finansów jako
sposobem na poprawę ich pozycji finansowej i zlikwidowanie różnic w traktowaniu
płci pobudza programy edukacji finansowej i polityki dotyczące kobiet i dziewcząt.
Cooperativa Centro Donne Mantova, Consorzio del Distretto di Mantova, Global
Thinking Foundation, Provincia di Mantova, Consigliera di Parita e Comitato per
l'Imprenditoria Femminile opracowały ten projekt.
Projekt Milena ma na celu ustanowienie ścieżki świadomości dotyczącej
rzeczywistego potencjału uczestnika, jego upodmiotowienia i wyników, nie tylko
w celu osiągnięcia pełnej integracji społecznej, ale również w celu uzyskania
dostępu do odpowiednich możliwości zatrudnienia. Dowody wskazują na to, że
kobiety są grupą trudnodostępną ze względu na obowiązki zawodowe/społeczne,
postawy finansowe i wciąż utrzymującą się segregację społeczną. Ważne jest, aby
takie projekty inspirowały/były przez nie przenoszone, aby uchwycić tę lukę.
Projekt zapewnia bezrobotnym kobietom mieszkającym w Mantovie i Regionie
Lombardia doradztwo i coaching zorientowane na pracę. Program nauczania
rozwija treści takie jak samokrytyka, osobiste nastawienie, oczekiwania zawodowe
itp. Kursy te mają na celu wzbogacenie poczucia własnej wartości i odwagi, aby
ostatecznie

opuścić

izolację,

począwszy

od

świadomości

finansowej

i

niezależności. Udało się dotrzeć do 15 kobiet, które otrzymały wsparcie w zakresie
poszukiwania pracy i edukacji finansowej. Projekt osiągnął już drugą edycję.
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Tytuł

Zawartość

Cel

Metodyka
i ćwiczenia

Planowanie rodziny

Edukacja

finansowa

ze

Bezrobocie kobiet

szczególnym

4

lekcje

przednie,

po

3 godziny każda

uwzględnieniem/na

rzecz

kobiet

Jak Ośrodki Zatrudnienia

Aktywna

mogą nas wspierać

zatrudnienia

polityka

Poradnictwo zawodowe

Bezrobotne kobiety

4

Lekcje

przednie,

3 godziny każda.

po
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IN-FORMATI
https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/educazionefinanziaria/education-per-icittadini/in-formati.html

Opis i cele
Bezpośrednia

współpraca

ze

stowarzyszeniami

branżowymi,

związkami

zawodowymi itp. zwiększa znajomość zagadnień finansowych zarówno wśród
włoskich przedsiębiorców, jak i tych grup osób, które są bardziej narażone na
ryzyko finansowe i obowiązki związane z zatrudnieniem. Projekt In-formati jest
promowany przez Unicredit. Celem programu jest umożliwienie dogłębnej
znajomości logiki finansowej i wprowadzenie rozwiązań oferowanych przez system
bankowy.

W ramach projektu przewidziano zajęcia i lekcje na łączną kwotę 10 godzin na
różne tematy: ekonomia, finanse, leasing-fabryki itp. Łączna liczba oferowanych
kursów wynosi ponad 6 500; ponad 215 000 uczestników uczestniczyło w ponad 700
000 godzin szkoleń dla osób uczących się. Jednym z istotnych działań jest stały
monitoring, za pomocą którego można mierzyć postęp wiedzy uczestników, przed
i po kursie. Wyidealizowany przez UniCredit "Indeks kompetencji finansowych"
może być przydatny także dla innych projektów/promotorów.
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Tytuł

Czym

Zawartość

są

finansowe?

rynki

Jakie

są

główne

rynki

Cel

Metodyka i ćwiczenia

Dorośli

Lekcje wideo na YouTube:

finansowe i ich cechy oraz jak
są

one

powiązane

https://www.youtube.com/watch?v=W

z gospodarką.

MoshtOa9LU

Obligacje

Różne

rodzaje

obligacji,

i obligacje

korzyści

i

związane

rządowe

z inwestowaniem w obligacje.

https://www.youtube.com/watch?v=VC

Zrozumienie relacji pomiędzy

eLbHRrrLk

cenami

ryzyko

obligacji,

stopami

procentowymi i rentownością.

Dorośli

Lekcje wideo na YouTube:
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WIĘCEJ WŁOSKICH INICJATYW I PROGRAMÓW - BAZA DANYCH
Poniższa tabela zawiera schematyczną i możliwą do przeszukiwania listę
wykrytych inicjatyw włoskich i dobrych praktyk.

PROMOTER

TARGET

LINK

Assogestioni

Dorośli

http://www.assogestioni.it/index.cfm/1,106,0,49,html/financialeducation
Strona internetowa oferuje informacje i podstawowe koncepcje teorii
finansów, aby pomóc ludziom świadomie wybrać sposób inwestowania
i oszczędzania oraz zapoznać się z głównymi instrumentami
finansowymi na rynku.

BNL BNP Paribas

Szkoły

http://educare.bnl.it/
BNL oferuje narzędzia internetowe (filmy wideo) dotyczące różnych
tematów związanych z edukacją finansową: bank cyfrowy, inwestycje,
finansowanie, emerytura, planowanie rodziny.

Borsa Italiana

Dorośli,

http://tolexpo.borsaitaliana.it

interesariusze
Brokerzy, profesjonalni handlowcy i profesorowie uniwersyteccy wzięli
udział w

wydarzeniu "Training online Expo" skierowanym do

inwestorów

detalicznych.

i konfrontacji

w

Dwa

historycznej

dni

siedzibie

konferencji,
głównej

seminariów

Borsa

Italiana

(Mediolan).

COVIP,
Nadzoru

Komisja

Osoby starsze

http://www.covip.it/

Funduszy
COVIP oferuje przewodnik online na temat emerytur uzupełniających i

Emerytalnych

formularzy emerytur uzupełniających, do których ludzie mogą się
stosować i co ludzie muszą wiedzieć, aby wybrać plan ubezpieczeń
społecznych.

Fundacja

Edukacji

Szkoły

http://economiascuola.it.

Finansowej
i Oszczędnościowej

Fundacja promuje edukację finansową i obywatelstwo ekonomiczne
poprzez tworzenie oryginalnych treści, tworzenie innowacyjnych
narzędzi, organizację wydarzeń (zwłaszcza w szkołach) oraz rozwój
współpracy z instytucjami i społecznościami publicznymi.
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Forum

ANIA-

Szkoły

http://ioeirischi.it

Consumatori
Inicjatywa ta jest skierowana do szkół włoskich i ma na celu
promowanie wiedzy na temat ryzyka oraz kultury zapobiegania
i zarządzania dla nowych pokoleń. Projekt koncentruje się na
koncepcjach ryzyka, zapobiegania i wzajemności.

Kobiety,

które

Kobiety

http://www.gltfoundation.com/donne-al-quadrato/

opowiedziały się za
Projekt opiera się na działaniach szkoleniowych i mentorskich oraz

integracją społeczną

stworzono zespół zadaniowy złożony z ponad 30 kobiet, które
prowadzą

bezpłatne

działania

szkoleniowe,

zgodnie

z

trzema

certyfikowanymi modułami szkoleniowymi ISO.

Pangea Onlus

Kobiety

http://www.pangeaonlus.org/2017/11/09/rete-empowerment-automutuo-aiuto-reamabDVVJMsMQseMUtn93XyhgP/index.html#.XBfF7NtKjIU
Pangea Onlus wspiera "MIA Economia" (MY Economy), program
wspierania

kobiet,

które

żyją

lub

doświadczyły

przemocy

ekonomicznej. Help desk pomaga takim kobietom analizować ich
zadłużenie i, jeśli to możliwe, renegocjować zadłużenie przy wsparciu
zespołu profesjonalistów.

Migranci i Banche

Migranci

http://www.migrantiebanche.it/
Migranti e Banche oferuje bezpłatny kurs alfabetyzacji finansowej,
którego celem jest wyjaśnienie - w prosty i przystępny dla wszystkich
sposób - złożonego scenariusza produktów i usług, które można
znaleźć w banku. Kurs skierowany jest w szczególności do migrantów,
studentów i wszystkich tych, którzy chcą zrozumieć funkcjonowanie,
możliwości i ryzyko finansowe.

Museo del Risparmio

Migranci

http://www.museodelrisparmio.it/focus/
Museo del Risparmio ma na celu poprawę rozpowszechniania kultury
finansowej i oszczędności wśród uczniów i nauczycieli szkół
podstawowych i średnich, dla których przygotowano specjalne,
zróżnicowane ścieżki, w oparciu o konkretne potrzeby w zakresie
dalszych badań. Celem edukacyjnym jest przybliżenie uczniom
pozornie złożonych tematów w sposób interaktywny, innowacyjny
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i zabawny.

Zawartość,

w

języku

włoskim

i

angielskim,

jest

prezentowana poprzez animowane filmy 3D; rekonstrukcje historyczne
wydarzeń kluczowych dla historii oszczędności; wywiady z ekspertami;
wglądy wideo na temat instrumentów finansowych; krótkie filmy
dokumentalne

dotyczące

najważniejszych

etapów

w historii

gospodarki; animacje teatralne poświęcone światu literackiemu i
fragmentom

kinematograficznym;

gry

fabularne

i aplikacje

do

testowania umiejętności oszczędzania, z możliwością zapamiętywania
zdobytych wyników i żądania przesłania dalszych informacji za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

Fundacja

Edukacji

Dorośli

http://www.feduf.it/container/scuole/lo-spettacolo

Finansowej
Econosofia to pokaz informacji i refleksji, który poprzez chytre,

i Oszczędnościowej

rozbawione i ostre spojrzenie mówi o stylu życia i konsumpcji,
o indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności, o gospodarce i tym, co
jest czytane w gazetach. Wystawa proponuje 3 postaci, które
zastanawiają się, jak zmieniły się te czasy, ucieleśniając uczucia,
nadzieje i zbiorowe lęki przed krajem.

Uniwersytet

uczniowie

w Salerno

https://www.unisa.it/unisa-rescuepage/dettaglio/id/529/module/87/row/1542
UniSA przyłącza się do Światowego Tygodnia Inwestorów | WIW 2017,
globalnej kampanii uświadamiającej na temat znaczenia edukacji
i ochrony inwestorów oraz ma na celu podkreślenie inicjatyw
promowanych przez organy regulacyjne w tych kwestiach. UniSa
oferuje jednodniową konferencję na temat edukacji finansowej.

Banki

Studenci

http://www.conoscere-la-

oszczędnościowe

i młodzi

borsa.eu/toplevel/main/italienisch/index.html

i fundacje europejskie

dorośli
Conoscere la Borsa jest inicjatywą promowaną przez ESBG (European
Savings Banks Group) oraz przez fundacje i banki z całej Europy i jest
przeznaczona dla studentów i uczniów szkół średnich. Studenci mogą
wziąć udział w konkursie: Fundacje i Banki przekażą zespołowi numer
wpłaty zawierający początkowy kapitał wirtualny w wysokości 50.000
euro (100.000 dla studentów). Konkurencję wygrywa zespół z
największym kapitałem na depozycie lub z najwyższymi przychodami
pochodzącymi ze zrównoważonego handlu papierami wartościowymi.
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Konkluzje Włoch

Chociaż opracowanie Narodowej Strategii oraz wdrożenie wielu programów
i inicjatyw, jest to wciąż stosunkowo nowy wysiłek, dla którego potrzebne są
informacje na temat dobrych praktyk.
Porównanie

wyników

w

zakresie

znajomości

zagadnień

finansowych

w poszczególnych krajach wykazało, że analfabetyzm finansowy jest problemem
globalnym, że analfabetyzm finansowy osiąga najwyższy poziom w średnim wieku
i że kobiety na ogół uzyskują wyniki niższe niż mężczyźni. Badając możliwe kanały,
za pomocą których można pozyskać wiedzę finansową, pojawiły się dwie główne
możliwości:

̶
̶

metody nieformalne (tj. dawanie dzieciom kieszonkowego pieniądza)
szkolenia

z

zakresu

finansów

(tj.

poprzez

standardowe

ścieżki

szkoleniowe)
We Włoszech obie metody wydają się niewystarczające, aby pozwolić ludziom
osiągnąć odpowiedni poziom wiedzy finansowej: oferta szkoleń nie jest szeroko lub
ciekawie reklamowana w celu wzbudzenia zainteresowania i uczestnictwa. Co
więcej, tylko niewielki odsetek osób twierdzi, że miały możliwość uczestniczenia
w kursach w trakcie swojego życia. Według badania przeprowadzonego przez
Intesa San Paolo i Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, tylko 76
spośród 1564 ankieterów zadeklarowało faktyczny udział w programach edukacji
finansowej.
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Oznacza to, że we Włoszech potrzebna jest właściwa strategia. Inicjatywy takie
powinny

charakteryzować

się

odpowiednią

długością

i

czasem

trwania,

zaprojektowane z interaktywną dynamiką i/lub narzędziami umożliwiającymi
praktyczne zastosowanie nauczonych koncepcji i zaspokajanie potrzeb ludzi w
ciągu całego ich cyklu życia.

DOBRE PRAKTYKI Z POLSKI
SCORE HUNTER
Opis i cele
Platforma edukacyjna Score Hunter została przygotowana przez BIK (Biuro
Informacji Kredytowej) w celu nauczenia ludzi, jak budować własną wiarygodność
finansową.
Score Hunter wymaga rejestracji, która jest otwarta dla wszystkich. Kto
zarejestruje się na platformie, ma możliwość uzyskania wsparcia w zakresie
decyzji finansowych, w szczególności dotyczących uzyskania kredytu lub pożyczki.
Ponadto platforma pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy na temat ochrony
danych osobowych, ograniczania utraconego identyfikatora i unikania konsekwencji
uzyskania kredytu na własną tożsamość. Platforma łączy aspekty edukacyjne
i rozrywkowe, stwarzając możliwość eksperymentowania w świecie gry, tak aby
zdobyta wiedza i wnioski mogły być wykorzystane w praktyce.
Celem platformy jest udowodnienie, że posiadanie wiedzy finansowej jest
przydatne i potrzebne.

Score Hunter to gra, która przenosi użytkownika do świata tematów, które nie są
łatwe, ale powiedziane w przystępny, płynny i zabawny sposób. Po zarejestrowaniu
się na scorehunter.pl użytkownik może dołączyć do gry. Platforma podzielona jest
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na kilka działów tematycznych: zdolność kredytowa, kradzież tożsamości, alerty,
BIK w ogóle oraz dział wideo. Użytkownik ma do dyspozycji różne narzędzia: misje,
wyzwania,

osiągnięcia,

nagrody,

rankingi,

powiadomienia

i

bazę

wiedzy.

Korzystając z platformy, gracze mogą wykonywać dalsze zadania związane z
budowaniem historii kredytowej, dbałością o bezpieczeństwo danych osobowych i
dokumentów. Zakończenie każdego z nich skutkować będzie otrzymaniem
zbywalnych punktów, punktów zdobycia i punktów doświadczenia. Dzięki zebranym
punktom użytkownicy będą mogli kupować nagrody i zdobywać najwyższe miejsca
w rankingu. Dzięki temu, że wiedza przekazywana jest w atrakcyjny i ciekawy
sposób (w formie wideo, porad ekspertów, pytań i quizów), może być zdobywana
znacznie szybciej i efektywniej. Połączenie aspektów edukacyjnych i rozrywkowych
pozwala również na tworzenie wirtualnych eksperymentów. Aby lekcje wyciągnięte
w ten sposób mogły być wykorzystane w "prawdziwym życiu". Ponieważ każdy
gracz ma swoje konto, w każdej chwili może sprawdzić liczbę zdobytych punktów i
swoją pozycję na tle innych graczy.
Poza korzystaniem z platformy na zasadzie indywidualnej, może być ona również
wykorzystywana dla grup. Dzięki rozbudowanej strukturze, platforma Score Hunter
może być również ważnym wsparciem dla nauczycieli lub wykładowców
akademickich, prowadzących zajęcia nie tylko z zakresu finansów, ale np. ekonomii
czy przedsiębiorczości.
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BEZPIECZNA RODZINA - BEZPIECZNY SENIOR
Opis i cele
Projekt edukacyjny "Bezpieczna rodzina - bezpieczny senior" realizowany jest od
1 października 2018 roku przez Towarzystwo Promocji Edukacji Finansowej w
Gdyni. Projekt jest realizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach
programu edukacji ekonomicznej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości finansowej w grupie
300 osób w wieku powyżej 55 lat, w zakresie zarządzania budżetem domowym
oraz w zakresie instytucji finansowych i usług finansowych oferowanych przez te
instytucje w okresie od 01-10-2018 do 30-04-2019.

Działania projektu obejmują grupę seniorów na terenie kilku województw w kraju
(lubelskie, mazowieckie, małopolskie i pomorskie). W ramach projektu oferowane
są bezpłatne warsztaty edukacyjne. Tematyka kursu dotyczy ogólnej edukacji
finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze śmiercią
i instrukcjami

dotyczącymi

wspólnego

konta.
Zajęcia "Bezpieczna rodzina - bezpieczny
senior"

mają

formę

(1

spotkanie)

2 godzinnego warsztatu składającego się
z
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dwóch

modułów

tematycznych

wypełnionych

ćwiczeniami

indywidualnymi i grupowymi, opartymi na
przykładach z życia codziennego. Zajęcia
prowadzone

są

z wieloletnim
edukacji

specjalistów

doświadczeniem

finansowej

konsumenckim.
materiały

przez
i

doradztwie

Uczestnicy

szkoleniowe

w

oraz

otrzymują
prezent.

Zajęcia odbywają się w bezpłatnych
salach

szkoleniowych

zainteresowanych

instytucji
prowadzeniem

warsztatów.

Polskie wnioski
Ogólny stan wiedzy polskiego społeczeństwa na temat edukacji finansowej jest
bardzo niski i jest poniżej średniej unijnej. Jak pokazują wyniki badania "Badanie
wiedzy finansowej", ponad połowa Polaków przyznaje, że posiadane przez nich
informacje o finansach są nieliczne lub nieobecne, ponieważ nie widzą potrzeby
posiadania takiej wiedzy. Fakt ten znajduje również odzwierciedlenie w wynikach
badania przeprowadzonego w 2016 roku przez OECD, w którym 51 tys. osób
z 30 krajów odpowiedziało na te same pytania dotyczące poziomu wiedzy i postaw.
Polska była na ostatnim miejscu.
Niska pozycja Polski w rankingu ogólnym wynika m.in. z czynników związanych
z zachowaniami finansowymi. Aby zmienić to zachowanie, należy podjąć wysiłki na
rzecz edukacji społeczeństwa. Wysiłki takie podejmowane są głównie przez
agencje i banki finansowane ze środków publicznych, ale także przez organizacje
pozarządowe i podmioty prywatne w ramach różnych funduszy, najczęściej w
formie projektów. Jak pokazano na przykładzie wyżej opisanych dobrych praktyk,
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inicjatywy dotyczą różnych aspektów edukacji finansowej i są skierowane do
różnych grup docelowych, w tym do bardzo młodych i starszych obywateli.
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DOBRE PRAKTYKI Z AUSTRII
OÖ FINANZFÜHRERSCHEIN (GÓRNOAUSTRIACKA "LICENCJA FINANSOWA")
https://www.schuldner-hilfe.at/praxisnahes-wissen-zu-geldthemen.html

Opis i cele
Tak zwana "licencja finansowa" została wynaleziona w 2007 roku w prowincji
Górnej Austrii. Kurs ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy na temat
pieniądza, a także zachęcenie do refleksyjnego i kompetentnego podejścia do
spraw finansowych. Licencja finansowa jest dostępna w trzech różnych wersjach
(podstawowej, zaawansowanej i profesjonalnej). Każda wersja składa się z 5
modułów. Trzy z tych modułów prowadzone są przez specjalistów instytutu
kompetencji finansowych Schuldnerhilfe OÖ (pomoc dłużnika). Dwa moduły są
zaprojektowane jako kursy elearningowe. Mogą być wykorzystywane niezależnie
przez multiplikatory (np. nauczycieli/szkoleniowców...) wraz z uczestnikami. Kurs
kończy się sprawdzianem finansowym online. Każdy moduł zajmuje około dwóch
jednostek dydaktycznych.

Wersja 1: BASIC
Grupa docelowa: uczniowie szkół politechnicznych oraz uczniowie pierwszej klasy
szkoły zawodowej (wiek: 14-15 lat).
Nastolatki w tym wieku często mają trudności z obsługą pieniędzy. Rodzice
rekompensują pierwsze poślizgi (jak zbyt wysoki rachunek za telefon komórkowy)
lub sami nie są dobrymi wzorami do naśladowania w kontekście obchodzenia się
z pieniędzmi. Dodatkowo, orientacja na konsumpcję i prestiż często już w tym
wieku odgrywa ważną rolę. Ta dynamika często prowadzi do podejmowania decyzji
zakupowych, które powodują problemy finansowe. Dlatego ważne jest, aby nauczyć
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się, jak radzić sobie z pieniędzmi w odpowiednim czasie, zwłaszcza, że ta grupa
docelowa często wchodzi w życie zawodowe.
Zawartość modułów:
Moduł 1:

̶

Kwestie organizacyjne

̶

Stowarzyszenia zajmujące się tematyką pieniężną

̶

Osobiste wizje/pragnienia na przyszłość

̶

Cele

Moduł 2:

̶

Kurs e-learningowy: moje konto młodzieżowe (bankowe)

Moduł 3:

̶

Mechanizm i strategie reklamy

̶

Zakupy

Moduł 4:

̶

Kurs e-learningowy: sztuczki sprzedażowe w supermarkecie

Moduł 5:

̶

Przegląd sytuacji finansowej i planowanie budżetu

̶

Wniosek
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Wersja 2: ADVANCED
Grupa docelowa: młodzież w ramach działań szkoleniowych w zakresie polityki
rynku pracy oraz młodzież w ramach działań z zakresu edukacji społecznej.
Członkowie tej grupy docelowej często nie byli w stanie odnaleźć się w życiu
zawodowym i nie są zintegrowani z podstawowym rynkiem pracy. Dlatego też
większość z nich dysponuje niewielką ilością pieniędzy, a jednocześnie przyciągają
je różne oferty. W wielu przypadkach są one przeciążone przez rynek i podejmują
pochopne decyzje, które dodatkowo obciążają sytuację finansową. W związku z tym
konieczne jest wzmocnienie ich kompetencji w zakresie działań finansowych.
Moduł 1:

̶

Kwestie organizacyjne

̶

Żyć z małymi pieniędzmi.

̶

Przegląd i planowanie budżetu

̶

Możliwości poprawy osobistej sytuacji finansowej.

Moduł 2: Dwa z następujących kursów e-learningowych:

̶

Rachunek prywatny

̶

Opcje płatności

̶

Karta bankomatu

Moduł 3:

̶

Efekty i strategie reklamy

̶

Zachowanie młodych konsumentów
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̶

Schuldenfalle Handy/Smartphone

̶

zdolność prawna

Moduł 4: Jeden z następujących kursów e-learningowych

̶

Koszty utrzymania

̶

Rynek samochodowy online

̶

Moje pierwsze mieszkanie

Moduł 5:

̶

Umowy i gwarancje

̶

Zarządzanie ryzykiem i możliwości rozwiązań w przypadku zadłużenia

̶

Definicja celu i wniosek

Wersja 3: PROFESJONALNE
Grupa docelowa: uczniowie drugiej i trzeciej klasy szkół zawodowych i
technicznych (wiek: zazwyczaj między 16 a 18 rokiem życia).
Ci młodzi ludzie są na etapie przechodzenia od młodości do dorosłości. W miarę jak
uzyskują zdolność prawną, są w stanie samodzielnie podejmować ważne decyzje
finansowe. Dotychczas dość hojny "budżet czasu wolnego" musi teraz pokrywać
różne koszty życia, takie jak koszty mieszkania, samochodu i ubezpieczeń. Sytuacja
ta często stanowi duże wyzwanie dla młodych ludzi. Brak doświadczenia pociąga
za sobą ryzyko pierwszych daleko idących błędnych decyzji. Ważne jest, aby
przygotować młodych ludzi do tej fazy przejściowej, aby zapobiec wślizgiwaniu się
w spiralę dept.
Moduł 1:
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̶

Kwestie organizacyjne

̶

Bieżące koszty utrzymania

̶

bank: Partner serwisowy i biznesowy

Moduł 2: jeden z następujących kursów e-learningowych

̶

Rynek samochodowy online

̶

Car-financing

Moduł 3:

̶

Przygotowanie pierwszego mieszkania: koszt stały i zakup na raty

̶

Przyszłe koszty utrzymania i planowanie budżetu

Moduł 4: jeden z następujących kursów e-learningowych

̶

Ubezpieczenia (podstawowe)

̶

Ubezpieczenia gospodarstw domowych

Moduł 5:

̶

Gwarancja

̶

(Ponad)- Zadłużenie

̶

Zarządzanie ryzykiem

̶

Wniosek

Do tej pory szkolenie w Górnej Austrii ukończyło około 25.000 uczestników.
Również inne prowincje wymyśliły "licencję finansową", w sumie już około 45.000
uczestników ukończyło kurs w Austrii. Odsetek bardzo młodych klientów biur
doradczych dłużników zmniejszył się w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Eksperci
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zakładają, że "licencja finansowa" w dużej mierze odpowiada za ten rozwój.
Doświadczenie z "licencją finansową" pokazuje, że powtarzająca się konfrontacja
z tematem prowadzi do większego bezpieczeństwa w kwestiach finansowych.
W związku z tym proponuje się uzupełnienie więcej niż jednej wersji trzech
dostępnych wersji.

BUDGETBERATUNG ÖSTERREICH (DORADZTWO BUDŻETOWE AUSTRIACKIE)
www.budgetberatung.at

Opis i cele
Założona w 2012 roku, "Budget Advice" jest profesjonalną, niezależną i
niskoprogową usługą doradczą w kwestiach dotyczących ekonomii gospodarstw
domowych. "Porady budżetowe" skierowane są do osób o niskich dochodach lub
znajdujących się w zmieniającej się sytuacji dochodowej (np. narodziny dziecka,
zmiana miejsca zamieszkania, utrata pracy, emerytura, zakup domu, ...).
Członkowie grupy docelowej nie mają (jeszcze) problemów z zadłużeniem, ale chcą
zoptymalizować lub zrestrukturyzować swoje finanse domowe lub chcą (lub
muszą) zmniejszyć swoje wydatki. Szczególnie w sytuacjach zmian, "doradztwo
budżetowe" może stanowić duże wsparcie dla rozwoju kompetencji finansowych, a
tym samym dla dostosowania się do nowej sytuacji w sposób pozwalający uniknąć
problemów z zadłużeniem.

Budget

Advice

oferuje

osobiste

spotkania

konsultacyjne.

Konsultanci

to

doświadczeni doradcy ds. zadłużenia, którzy są w stanie udzielić profesjonalnych
rekomendacji i pomóc w planowaniu budżetu domowego. Pokazują one możliwości
restrukturyzacji, oszczędności i optymalizacji kosztów oraz możliwości znalezienia
lepszego sposobu obsługi dostępnych środków finansowych.
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Dodatkowo "Budget Advice" oferuje szereg usług i informacji on-line:

̶

kalkulator budżetu online

̶

szablony (np. dla ksiąg gospodarstwa domowego) i obliczenia

̶

budżety referencyjne dla 7 rodzajów gospodarstw domowych

̶

poradniki

̶

dalsze informacje i punkty kontaktowe (takie jak usługi doradztwa w
zakresie zadłużenia)

Według wewnętrznej oceny, klienci "doradztwa budżetowego" są zadowoleni
z usługi. Wspomniano również, że spotkania doradcze pomagają również poprawić
samopoczucie psychiczne klientów, ponieważ są oni w stanie ograniczyć ich
problemy finansowe.
Porównując klientów "Doradztwa Budżetowego" z klientami usług Doradztwa
Długu widać interesujące różnice. Jeśli chodzi o płeć (nieco więcej kobiet w
doradztwie budżetowym), wiek (średnio 40 lat), status rodzinny i sytuację
dochodową, są one dość podobne. Jednak różnice stają się oczywiste w kontekście
edukacji i sytuacji zawodowej. 9% klientów korzystających z usług doradztwa w
zakresie zadłużenia posiada wykształcenie na poziomie A lub wyższym, a 40% jest
bezrobotnych. Natomiast 16% wszystkich klientów w doradztwie budżetowym
uzyskało stopień A-Level lub wyższy, a 20% jest bezrobotnych. Połowa osób w
ramach doradztwa budżetowego nie musi spłacać pożyczek, 20% oszczędza
pieniądze, a 40% ma umowę o kredyt budowlany.
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KLARTEXT
www. klartext.at

Opis i cele
Klartext jest środkiem zapobiegawczym Schuldnerberatung OÖ (doradztwo
w zakresie zadłużenia). Ich celem jest doradzanie i doradzanie ludziom, aby
pomogli

im

przekształcić

się

w

odpowiedzialnych

i

zdeterminowanych

konsumentów.
To, co robią:

̶

Przekazywanie umiejętności i informacji w kontekście postępowania
z osobistymi

zasobami

finansowymi

(np.

planowanie

gospodarstwa

domowego, zarządzanie budżetem, planowanie finansowe, rozmowa
o pieniądzu, unikanie długów).

̶

Podnoszenie

świadomości

w

kontekście

własnego

zachowania

konsumpcyjnego (co kupuję? Jak podejmować decyzje o zakupie? W jaki
sposób moje zachowanie konsumpcyjne wpływa na moje zasoby finansowe,
moje otoczenie, moje samopoczucie?

̶

Wykazanie związków między zachowaniami konsumpcyjnymi a wpływem na
środowisko, społeczeństwo, świat.

̶

Ingerencja w ramy strukturalne.

̶

Uwzględnienie czynników wpływających na dobrobyt finansowy w oparciu
o koncepcję odporności, takich jak optymizm, wiedza finansowa, orientacja
na rozwiązania i przyszłość, wyznaczanie celów, odpowiedzialność za
siebie, budowanie relacji, zdolność do działania i poczucie własnej wartości.
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Klartext oferuje szeroki zakres usług: Osobiste doradztwo budżetowe, dobrze
skonstruowane i żywe informacje online, kalkulacja budżetu oraz różne warsztaty,
o których należy tu wspomnieć:
Dla praktykantów: "Gotówka i praca".
Dla uczniów: "Cash@school".
Dla singli: "dobra kondycja finansowa
Dla rodziców: "Mamo, rozumiem to?"
Dla par: moje pieniądze, twoje pieniądze, nasze pieniądze - dobre samopoczucie
finansowe
W przypadku multiplikatorów: pieniądze i konsumpcja.
Dla środków związanych z zatrudnieniem i usługami: "Cash for life" (dla dorosłych)
i "Cash Flow" (dla młodzieży).
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Wnioski Austrii
Dobre praktyki w poprzedniej sekcji już przedstawiły szeroki zakres ważnych
treści szkoleniowych (jak również dla różnych grup docelowych) w kontekście
znajomości zagadnień finansowych i idei podejścia dydaktycznego. To, co wyróżnia
się pozytywnie we wszystkich wymienionych wyżej przykładach, to fakt, że oferują
one szkolenia finansowe, które bezpośrednio odnoszą się do codziennych potrzeb
życiowych uczestników.
Niemniej jednak można założyć, że dane możliwości edukacji finansowej nie są
dostępne dla wszystkich osób, które skorzystałyby z takich ofert edukacyjnych
(wiele usług np. jest dostępnych tylko w języku niemieckim).
Dlatego ważne jest, aby przeanalizować potrzeby różnych osób i mieć je na uwadze
w celu dalszego rozwoju środków szkoleniowych w zakresie znajomości zagadnień
finansowych.
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DOBRE PRAKTYKI Z WIELKIEJ BRYTANII
INICJATYWA "PIENIĄDZE NA CAŁE ŻYCIE" GRUPY BANKOWEJ LLOYDSA
Money for Life jest prywatną inicjatywą grupy bankowej Lloydsa (poprzez Lloyds
TSB, Bank of Scotland i Halifax) mającą na celu poprawę wiedzy, zaufania
i umiejętności społeczności brytyjskich. Grupa Lloyds Banking zainwestowała
w program 10 milionów funtów w latach 2010-2015.
Program zapewnia trzy akredytowane, w pełni

finansowane kwalifikacje

szkoleniowe, aby zapewnić kadrze nauczycielskiej i liderom społecznym wiedzę
i umiejętności niezbędne do prowadzenia sesji zarządzania finansami:
1.

Teach Me - bank zasobów online i osobny kurs, którego celem jest
umożliwienie uczestnikom prowadzenia warsztatów z zakresu zarządzania
pieniędzmi.

2. Teach Others - dwudniowy kurs dla pracowników społecznych i doradców,
który

daje

im

umiejętności

dydaktyczne

do

prowadzenia

wyżej

wymienionych warsztatów.
3. Money Mentors - dwudniowy kurs, który zapewnia personelowi uczelni
i pracownikom społecznym umiejętności pozwalające na indywidualne
wsparcie w zarządzaniu pieniędzmi.
Money for Life to trzyletni program inspirujący pokolenie do jak najlepszego
wykorzystania swoich pieniędzy. Od umożliwienia Ci poczucia pewności siebie
i rozpoczęcia otwartej rozmowy o pieniądzach do zapewnienia wysokiej jakości
szkoleń i kluczowych systemów wsparcia; Money for Life wyposaża 16-25-latków
w wiedzę, umiejętności życiowe i świadczenia potrzebne do zarządzania swoimi
pieniędzmi.
W ramach programu Money for Life, UK Youth współpracuje ze Szkotą, Youth
Cymru, Youth Action Northern Ireland, Federacją Młodzieży i ponad 150
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organizacjami młodzieżowymi w celu przeprowadzenia mistrzostw finansowych w
całej Wielkiej Brytanii. Dostarczany przez edukatorów akademickich, zwanych
Money Champions, wraz z osobami pracującymi z młodzieżą, program pozwoli
zbudować praktyczne umiejętności finansowe i pewność siebie, aby umożliwić
tysiącom młodych ludzi jak najlepsze wykorzystanie ich pieniędzy i poczuć się
zdolnymi finansowo.

"MyBnk" INITIATIVE
MyBnk jest brytyjską organizacją charytatywną, która dostarcza prowadzone przez
ekspertów

programy

edukacji

finansowej

dla

7-25-latków

w

szkołach

i organizacjach młodzieżowych. MyBnk oferuje szereg warsztatów z zakresu
edukacji finansowej i przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży w szkołach
i organizacjach

młodzieżowych.

Może

to

być

zintegrowane

dla

PSHE,

Obywatelstwa, Matematyki, Biznesu i Przedsiębiorczości studentów, jak również
dla samodzielnego życia i programów pracy.
MyBnk stosuje holistyczne podejście do edukacji, wykorzystując prawdziwe studia
przypadków, kolorowe zasoby, gry, filmy i linki do kultury popularnej, aby ożywić
życie. Sesje kwestionują negatywne postawy finansowe i budują wiarę w siebie.
Skierowane są one do osób uczących się w dziedzinie audio, wizualnej
i kinestetycznej z wieloma rozszerzeniami i różnicami w umiejętnościach. Młodzi
ludzie odgrywają kluczową rolę, pomagając swoim rówieśnikom uzyskać wysoką
jakość i angażując edukację finansową w sesje MyBnka.
Kilku młodych ludzi pomogło we współtworzeniu pierwszego w Wielkiej Brytanii
wizualnego słownika pieniężnego British Sign Language dla osób z upośledzeniem
narządów zmysłów, a także przekazało informacje zwrotne na temat treści i
projektu kieszonkowej karty Z wypełnionej przydatnymi wskazówkami dotyczącymi
zarządzania pieniędzmi dla studentów.
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Klub Prelegentów, grupa ambasadorów, którzy przeszli przez nasze programy,
reprezentowała MyBnka na panelu ekspertów na konferencji MAS Talk Money
Week, a także w prasie i długoterminowych studiach przypadków.
Substancja, niezależna grupa badawcza, która znalazła się w wieku 7-11 lat, może
odroczyć gratyfikację i zacząć oszczędzać, jeśli w wieku szkolnym zostanie
poddana eksperckiej edukacji finansowej.
Są również w stanie zrozumieć nową wiedzę, taką jak bankowość, zdobyć
umiejętności, takie jak budżetowanie, nabyć nawyki kuźnicze, w tym opieranie się
pokusie, a także konceptualizować przyszłość, rozpoznając konsekwencje decyzji
finansowych.
W całorocznym badaniu przeanalizowano dane od 1.444 uczniów i 187 nauczycieli
w 86 szkołach i grupach kontrolnych.
Wykryto drastyczną poprawę zdolności finansowej dzięki temu, że uczniowie
zgłaszali niską wiedzę, pewność siebie i regularne wzorce oszczędzania. Sesje,
w tym filmy wideo, komiksy z mangi, gry i odgrywanie ról, dotyczyły wartości
pieniądza, wyborów konsumenckich, sposobu myślenia i ustalania priorytetów.
Cztery godziny bezpośrednich sesji prowadzonych przez ekspertów zostały
wsparte sześciogodzinnymi zasobami nauczycieli i czterogodzinnymi zajęciami
rodzinnymi.
W latach 2017/18 MyBnk miał przywilej bezpośredniej pracy z 33 458 młodymi
ludźmi w całym sektorze młodzieżowym. W tym czasie MyBnk przeprowadził 6 108
godzin szkoleń twarzą w twarz za pośrednictwem 287 gospodarzy w 62 gminach
na terenie całego kraju. Główne niezależne oceny dowiodły, że uczestnicy MyBnku
rozwijają pozytywne zachowania finansowe, zaczynają oszczędzać, redukują długi i
unikają eksmisji. Nowe partnerstwa sprawiły, że MyBnk uczył studentów, jak radzić
sobie z pieniędzmi na uniwersytecie i pomagał uczniom szkół podstawowych
łączyć efektywność energetyczną z zarządzaniem pieniędzmi.
Zapobieganie bezdomności młodzieży - Dom Pieniędzy
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Prawie tysiąc osób w wieku 16-25 lat, przebywających w placówkach opiekuńczych
lub schroniskach, wzięło udział w dwuletnim badaniu oddziaływania projektu "The
Money House" w Londynie.
Wykazał on dramatyczne zmniejszenie liczby młodych ludzi znajdujących się
w trudnej sytuacji, którzy są eksmitowani z brytyjskich mieszkań socjalnych.
Ustalenia

niezależnych

ekspertów

ds.

oceny,

ERS,

wykazały,

że

prawdopodobieństwo zaległości w płatnościach niezrównoważonych jest obecnie
trzykrotnie mniejsze, a liczba eksmisji osób "zagrożonych" utratą domu spadła
o 64%.
Nastąpiło

również

znaczne

zmniejszenie

liczby

przypadków

wykluczenia

finansowego i cyfrowego dla tych, którzy nie byli bankowi i nigdy nie oszczędzali
ani nie byli zapisywani w budżecie: 54% oszczędzało, 35% budżetu, 75% posiadało
rachunek bieżący, a 44% korzystało z bankowości internetowej.
Oceniający znaleźli ponad 300.000 funtów bezpośrednich oszczędności dla
dostawców mieszkań w samym projekcie.

Wnioski brytyjskie
Wczesny start
Dowody wskazują, że postawy dzieci wobec pieniędzy są dobrze rozwinięte w
wieku siedmiu lat. Tak więc włączenie nauki o świecie pieniędzy do nauczania od
samego początku zwiększyło korzyści dla odbiorców w dłuższej perspektywie
czasowej.

Przełożenie nauki na praktykę
Zapewnienie osobom uczącym się w zakresie znajomości zagadnień finansowych
połączenia nauki w klasie z nauką empiryczną okazało się najbardziej skuteczne.
Organizowanie kas oszczędnościowych i wspieranie grup osób uczących się
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w otwieraniu rachunków bankowych oraz możliwość zarządzania budżetem,
pomaga im w praktycznym zarządzaniu swoimi pieniędzmi.

Wykorzystajcie jak najwięcej codziennych wydarzeń.
Edukacja

finansowa

może

być

szczególnie

skuteczna,

jeśli

zbiega

się

z możliwościami, jakie dają uczącym się osobom możliwość jej praktycznego
zastosowania. Na przykład bardziej szczegółowe zapoznanie się z konkretnymi
działaniami i obowiązkami finansowymi oraz odpowiednimi programami nauczania
może zbiegać się z etapami, które muszą podjąć osoby uczące się, a w
szczególności społeczności zmarginalizowane i uchodźcy, aby stworzyć swoją
infrastrukturę finansową.

Zaangażować przywódców i przedstawicieli społeczności lokalnych.
Podobnie jak w innych obszarach nauki, edukacja finansowa odniesie największy
sukces, jeśli zaangażują się w nią również szanowana osoba i liderzy społeczni.
Zaproszenie tych kluczowych interesariuszy do zaangażowania się w empiryczne
działania związane z nauką finansową, może zachęcić innych członków
społeczności do wspólnego rozwoju ich nauki.

Zmierzyć swój sukces
Wykorzystanie "ram wyników" dla trenerów i osób uczących się pozwala obu
stronom zmierzyć ich sukces i monitorować ich znajomość zagadnień finansowych
w ramach procesu edukacji finansowej.

