Mój dom - moja odpowiedzialność
Program
gram eukacyjno - grywalizacyjny dla usamodzielniających się
wychowanków MOW i ośrodków pieczy zastępczej.

Zaproszenie na szkolenie dla wychowawców i opiekunów

Umiejętność zarządzania finansami osobistymi oraz własnym mieszkaniem są podstawą do
rozpoczęcia samodzielnego dorosłego życia. Dzieci uczą się dobrych praktyk od rodziców, a młodzi
ludzie poprzez praktykę - kiedy dostają pierwsze kieszonkowe czy kartę do konta w banku.
Wychowankowie MOW i ośrodków pieczy zastępczej są najczęściej pozbawieni obu możliwości rzadko czerpią dobry przykład z domów rodzinnych, a syndrom "dziecka placówki" wskazuje na
brak przestrzeni na kształtowanie nawyków finansowych wspomagających start w samodzielność.
Fundacja Microfinance Centre (MFC),
(MFC) Habitat for Humanity Poland oraz Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy Księży Orionistów zapraszają do wykorzystania wspólnie wypracowanego i
przetestowanego z usamodzielniającymi się wychowankami programu edukacyjnego. W programie
wiedza teoretyczna
tyczna jest zminimalizowana; uczestnicy bazując na własnym doświadczeniu i wiedzy
kreują intuicyjne zasady zarządzania finansami oraz własnym mieszkaniem. Grywalizacja spaja
praktyczne warsztaty z własnym doświadczeniem uczestników, prowadząc do zakodowania
zakodowani w nich
prostych ale skutecznych zasad kontrolowania pieniędzy i dbania o własne mieszkanie.
Zapraszamy na darmowe 2 dniowe szkolenie dla chcących prowadzić zajęcia z zarządzania finansami i
mieszkaniem dla młodzieży, w dniach 22-23 stycznia w Warszawie. Oferujemy wyżywienie, oraz
zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania. Więcej informacji na końcu dokumentu.

Dlaczego takie metody?
Międzynarodowe badania i doświadczenie MFC pokazuje, że dorośli, także młodzi dorośli,
najefektywniej ucząą się przez praktykę, do tego w momencie, kiedy tego akurat potrzebują - na
przykład przy podejmowaniu pierwszej pracy, prowadzeniu własnej kuchni czy obejmowania
pierwszego własnego mieszkania. Tradycyjne szkolne programy edukacyjne przynoszą niewielkie
zmiany
miany w zachowaniach: usamodzielniający się wychowankowie mają zadziwiająco dobrą wiedzę na
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temat teorii zarządzania budżetem domowym czy oszczędzania energii w domu, ale albo nie umieją
przełożyć tego na praktykę,
kę, lub brakuje im motywacji1.
Do tego ludzie najczęściej podejmują nieracjonalne decyzje, kierując się intuicją i zakotwiczonymi w
umyślee przekonaniami, na przykład że wydatki
wy
mogą planować tylko osoby,, którzy odpowiednio dużo
zarabiają.
MFC od 2004 roku zajmuje się edukacją finansową dla rodzin o niskich dochodach: z naszych
warsztatów i szkoleń skorzystało już prawie milion osób. Nasza metodologia charakteryzuje się
bardzo praktycznym podejściem bazującym na wiedzy i doświadczeniach uczestników, prowadzącym
do wyznaczenia nowych, łatwych ale pozytywnych
pozytywnych praktyk, zgodnych z wartościami uczestników. W
ten sposób nowe zachowania łatwiej wpisują się w nieracjonalne podejmowanie decyzji.
Jednocześnie gamifikacja - połączenie gry i rywalizacji dążące do zmiany zachowania - jest coraz
popularniejszą metodąą na atrakcyjne włączanie młodych dorosłych w edukację. Zabawa, działanie
zespołowe i praktyczne umiejętności stanowią o atrakcyjności programu edukacyjnego.

Co zawiera program?
Program składa się z 4 modułów tematycznych; każdy moduł to 2 lub 3 spotkania, pomiędzy którymi
uczestnicy wykonują zadania oceniane i nagradzane na kolejnym spotkaniu. Każdy z czterech
modułów może być odrębną całością lub stanowić kolejną część całej serii.
Program szkoleniowy minimalizuje część typowo "wykładową" - uczestnicy ucząą się głównie przez
rozwiązywanie zadań, dyskusję i analizę przykładów zaczerpniętych z życia. Pomiędzy zajęciami
ćwiczą umiejętności. System nagród wspiera rozwój dobrych nawyków, jak na przykład ograniczanie
wydatków na słodycze czy odkładanie drobnych kwot
kwot pieniędzy na niespodziewane wydatki.
Spotkanie
Temat
Czas trwania
Temat 1: Planowanie miesięcznego budżetu i racjonalizacja wydatków
Cele: na koniec procesu uczenia się, uczestnicy:
• Znają swoje typowe codzienne i miesięczne rodzaje kosztów i przychodów
• Rozumieją, ile pieniędzy "zarabiają" miesięcznie.
• Rozumieją, ile pieniędzy wydają miesięcznie.
• Znają dobre praktyki na racjonalizowanie wydatków.
• Umieją podjąć decyzję, ile pieniędzy przeznaczają
p
na przyjemności.
• Umieją podjąć decyzję, ile pieniędzy przeznaczają na niespodziewane wydatki.
• Umieją zaplanować swoje wydatki w okresie miesiąca.
Spotkanie 1

Spotkanie 2

Spotkanie 3

Wprowadzenie do programu:
• cele programu
• oczekiwania uczestników
• zasady
Rezultat: uczestnicy
czestnicy tworzą wizję szczęśliwego życia w przyszłości
Moje osobiste dochody i wydatki
Rezultat: Uczestnicy rozumieją swoje przepływy gotówkowe i
zaczynają wdrażać pomysły na racjonalizację kosztów.
Zarządzanie finansami osobistymi
Rezultat: uczestnicy tworzą "fundusze" - koperty, na które

1

1,5 h

4h

3h

zapraszamy do zapoznania się z badaniem na temat postaw i preferencji wychowanków - raport dostępny
TUTAJ.
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rozdzielają swój dochód, zarządzając pieniędzmi w ramach
ustalonych przez siebie limitów.
Temat 2: planowanie wyżywienia
Cele: na koniec procesu uczenia się, uczestnicy:
• Znają ceny żywności i różnice pomiędzy miejscami, w których robią zakupy
• Umieją wyliczyć i zaplanować jadłospis
Spotkanie 4

Spotkanie 5

Jednodniowy jadłospis
Rezultat: uczestnicy mają gotową listę zakupów żywieniowych do
zrobienia w celu sprawdzenia cen produktów.
Przygotowanie planu żywienia ośrodka

Spotkanie 6
Zatwierdzenie planów żywieniowych
Temat 3: zarządzanie wodą i energią w domu
Cele: na koniec procesu uczenia się, uczestnicy:
• Rozumieją dobre zasady zarządzania wodą i energią
• Umieją zidentyfikować
identyfikować i naprawić nieoszczędności
• Rozumieją rachunki za prąd, wodę, ogrzewanie

2h

1,5h
1h

Spotkanie 7

Co „zjada” energię w naszym domu – dobór urządzeń, sprzętu
3h
efektywnego energetycznie
Spotkanie 8
Jak ograniczyć wypływ
w
energii z naszego domu? Praktyczne
3h
sposoby oszczędzania energii w domu.
Temat 4: korzystanie z produktów finansowych
Cele: na koniec procesu uczenia się, uczestnicy:
• rozumieją wszystkie warunki i koszty korzystania z produktów finansowych dotyczących
konta, oszczędzania i pożyczania
poży
• znają dobre zasady pożyczania
• umieją dopytać się i wybrać najlepszą dla nich ofertę bankową
Spotkanie 9

Spotkanie 10
Spotkanie 11

Spotkanie 12
Spotkanie 13

Produkty bankowe: konto i oszczędności
Rezultat: uczestnicy umieją ocenić i dokonać wyboru pomiędzy
ofertami; umieją korzystać z konta bankowego.
Analiza ofert bankowych (rozstrzygnięcie konkursu)
Mądre pożyczanie
Rezultat: uczestnicy
uczest
umieją analizować oferty pożyczkowe i
obliczyć własną realną zdolność kredytową.
Analiza ofert pożyczkowych (rozstrzygnięcie konkursu)
Podsumowanie programu

3h

1h
3h

1h

Co proponujemy?
Zapraszamy wychowawców, pedagogów i pracowników MOW i ośrodków pieki zastępczej do udziału
w 2-dniowym
dniowym darmowych szkoleniu; w jego trakcie uczestnicy nauczą się w praktyczny sposób
wykorzystywać materiały szkoleniowe do własnej pracy. Główna część szkolenia będzie dedykowana
ćwiczeniu prowadzenia poszczególnych zajęć.
Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 stycznia 2016r., w ośrodku MOW Księży Orionistów, przy ul.
Odsieczy Wiednia 13 w Warszawie (Anin).
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Zajęcia będą trwały od godziny 9:00 do 17:30.
17: 0. Zapewniamy wyżywienie. Dla ograniczonej liczby osób
spoza Warszawy oferujemy zwrot kosztów za transport i zakwaterowanie.
Zainteresowanie udziałem oraz pytania prosimy kierować na adres Ewa[at]mfc.org.pl.
Ewa[at]mfc.org.pl
Więcej informacji o projekcie na stronie www.mfc.org.pl/mojdom.

Program szkolenia
Dzień pierwszy: 22.01

9:00 - 13:00

14:00 - 17:30

Wstęp do szkolenia: przedstawienie
uczestników, cele szkolenia i zasady pracy
Przedstawienie programu
Sesja 1: moje osobiste dochody i wydatki
Omówienie sesji
Sesja 2: Zarządzanie finansami
Omówienie sesji

Dzień drugi: 23.01
9:00 - 13:00

14:00 - 16:30
16:30 - 17:30

Sesja 3: Mądre pożyczanie
Omówienie sesji
Sesja 4: Produkty Bankowe
Omówienie sesji
Sesja 5 i 6: Zarządzanie wodą i energią w domy
Omówienie sesji
Planowanie działań
Zakończenie szkolenia

Warunki uczestnictwa
W celu zapewnienia ciągłości uczenia się, warunkiem
w
uczestnictwa w szkoleniu jest zobowiązanie się
do zrealizowania przynajmniej 10 zajęć merytorycznych w okresie od 25 stycznia do 15 kwietnia
2016r, z grupą co najmniej 5 uczestników, oraz uczestnictwo w jednodniowym spotkaniu
ewaluacyjnym programu, zaplanowanym na kwiecień 2016 r.
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