


Educaţie financiară /
bibliotecă comunală.

Informaţii de contact:
Numele bibliotecii
BIBLIOTECA PUBLICA VLADESTI
Adresa COMUNA VLADESTI, SAT VLADESTI
Numărul de telefon
Judeţul
VALCEA
URL-ul site-ului bibliotecii
Persoana de contact CIOBOTEA ELENA MARIA
E-mail și telefon pentru persoana de contact
Directorul bibliotecii -BIBLIOTECARA-CIOBOTEA ELENA MARIA
Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”
BANI IQ- FII INTELIGENT CU BANII TAI
De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de
bună practică? (maxim 500 de cuvinte)
Educatia financiara precara este una dintre problemele importante ale Romaniei,iar criza
financiara din ultimii ani a aratat acest lucru.In contextul perioadei de criza economica , s-a vazut
din ce in ce mai des nevoia de a avea o populatie educata financiar,pe comportamentul careia sa
se bazeze o economie mai stabila si dezvoltata pe fundamente sanatoase.Nivelul educatiei
financiare a persoanelor fizice se refera la capacitatea acestora de a lua decizii corecte in ceea ce
priveste utilizarea propriilor resurse.Romanii sunt instruiti financiar doar in unele institutii de
invatamant universitar, in unele licee si colegii de profil economic.De educatie financiara avem
nevoie oricand.Statisticile arata ca doar 3,2% dintre cetateni au acces la programe de educatie
financiara . La astfel de programe au acces , de regula , persoanele din mediul urban.La sate
educatia financiara lipseste cu desavarsire . Banii reprezinta un subiect important al vietii
noastre de zi cu zi, iar primele lucruri despre bani le invatam inca din copilarie.Educatia
financiara se aplica aproape in orice de aceea trebuie inceputa in familie si continuata in scoala
inca de la clasele mici.Educatia financiara se face optim in perioada copilariei si se definitiveava
in perioada adolescentei.In acest fel, obiceiurile sanatoase pe care ar trebui sa le aiba fiecare
tanar se sadesc si se maturizeaza inainte ca acesta sa inceapa sa-si castige proprii bani.
Scopul proiectului nostru a fost de a educa financiar copii din localitatea noastra.Au fost
informatii un numar de 130 de elevii si adulti din localitate.Un numar de 6 cadre didactice au
sustinut proiectul nostru,am desfasurat 15 ore de educatie financiara , cu 5 clase de elevicu varste
cuprinse intre 8-14 ani.Au fost aplicate 90 de chestionare(proiect de buget lunar).Pe langa

informatiile primite ei au avut posibilitatea de a-si gestiona veniturile (BANII MEI ).
Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)
Populatia:2973locuitori
Total utilizatori inscrisi :290 in 2012
Documecte imprumutate : 3044vol/2012
Vizite la biblioteca:2717

Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
Ofera bibliotecii:
-programe de vacanta pentru copii
-pentru tineri adulti- invata sa –si gestioneze responsabil veniturile,completare CV pentru
cautarea unui loc de munca,etc
-pentru pensionari-calatoresc virtual cu ajutorul biblionetului , citesc presa
Proiecte desfasurate:
Atentie la Neatentie!-parteneri Post Politie Vladesti si Scoala Gimnaziala Grigore Mihaescu
Vladesti
Ce poti face tu ?Recicleaza!-parteneri Asociatia Rorec si Scoala Gimnaziala Grigore Mihaescu
Vladesti
Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Lipsa unei educatii financiare in randul tinerilor si a cetatenilor din localitate.
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Beneficiari directi:
-130 de elevi participanti la orele de educatie financiara
Beneficiari indirecti:
-6 cadre didactice
-familiile eleviilor
De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
Este primul Program de educatie financiara desfasurat in localitatea noastra .S-a adresat
eleviilor din ciclul gimnazial. Pe langa cunostiintele acumulate elevii au avut posibilitatea de a-si
gestiona singuri veniturile, in mod responsabil.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)
Insusirea unor deprinderi, abilitati si cunostinte adaptate nivelului de varsta al copiilor, care sa-I
conduca pe copii si tineri la un start financiar in viata, necesar pentru a-si putea asigura o
independenta financiara pe termen lung, in acord cu principiile si dorintele lor.Stabilirea unor
reguli si a unor conduite pentru finantarea cheltuielilor, a unor obiective financiare pe termen
scurt, mediu si lung, tips&tricks pentru reducerea cheltuielilor

Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
- vor învăţa să-şi organizeze bugetul personal, sa-şi prioritizeze nevoile şi cheltuielile;
vor
acumula
cunoştinţe
despre
noţiuni
financiare
şi
istoria
banilor;

- vor înţelege cum este administrat bugetul familiei, care este preţul serviciilor şi bunurilor
folosite;
- vor învăţa că pentru a trăi ai nevoie de bani şi că oamenii cheltuiesc mulţi bani;
- vor înţelege ca banii pot fi sursa grijilor de zi cu zi, pot crea nedreptăţi şi conflicte;
- vor înţelege că banii nu pot înlocui lucrurile cu adevărat semnificative;
-vor
învăţa
care
sunt
limitele
sărăciei
şi
luxului;
- vor învăţa cum pot să-i ajute pe cei aflaţi în nevoi prin exemplul organizaţiilor
nonguvernamentale;
Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Planificarea : octombrie –sub indrumarea echipei de la Bibliteca Judeteana „Antim Ivireanul
Valcea”
Lansare:8 noiembrie 2012
Intre 8noiembrie si 20 decembrie s-au desfasurat 15ore de educatie financiara pentru 130 de
elevi si adulti, s-au aplicat 90 de chestionare (Proiect de buget lunar).Pentru elevi bugetul lunal
considerandu-l „bani de buzunar”.

Structura programului de educatie
Cursul 1: valoarea banilor si independenta financiara; bugetul familiei:cheltuieli si venituri;
independenta/libertatea financiara;

Cursul 2: povestea banilor, cererea si oferta, economiile si imprumuturile, dobanda;
Joc –“Banii mei”
a.

Cum sa economiseasca

b.

Cum sa si gestioneze veniturile

c.

Cum sa traiasca cu un buget fix

d.

Cum sa investeasca

Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Resursele bibliotecii:
- 4 computere

-

1 imprimanta
1videoproiector
1 ecran de proiectie.
Resurse Primarie:
-Coli si toner
-Developare foto
-materiale necesare pentru desfasurarea atelierelor de lucru”Banii mei”

Resurse Biblioteca Judeteana Antim Ivireanul Valcea in parteneriat cu Visa si Junior
Achivement:
-cursuri si materiale video
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Programul National de Educatie Financiara” BANIIQ “se adreseaza in principiu tinerilor din licee.In
localitatea noastra neexistand liceu am incercat sa adaptam toate informatiile la nivelul eleviilor de scoala
gimnaziala.Cursurile si materialele video au fost adaptate pentru elevii cu varste cuprinse intre 8-14 ani.

Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)
Numarul mare de participanti la proiect pot spune ca a fost o dificultate ce a fost depasita cu
succes datorita unei bune planificarii a activitatilor.Sfatul unui specialist in domeniu este absolut
necesar atunci cand cei prezenti sunt interesati de obtinerea unor credite .
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Continuam acest proiect ,in parteneriat cu Scoala „Grigore Mihaescu „Vladesti.Introducerea in
programa scolara (la orele de dirigentie, obtionale)a orelor de educatie financiara pe parcursul
anului scolar.
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Includeți materiale suplimentare care să demonstreze și sǎ explice informaţiile incluse în aplicație:

•
2-3 fotografii relevante per serviciu (care urmează să fie comprimate, arhivate şi ataşate la
e-mailul dumneavoastră odatǎ cu aplicația, sau să fie disponibile online, pentru vizualizare)
Informatii despre proiect au fost publicate pe www.bibliotecivalcene.ro
Prin prezenta, confirm că toate informațiile din aplicație sunt corecte şi complete.
Semnătura reprezentantului autorizat
Data 30.08.2013
Nume Ciobotea Elena Maria
Funcție Bibliotecar

