Aplicăm pentru tema:
 Educaţie financiară / Servicii bancare
Tipul de bibliotecă:
 bibliotecă comunală.
Informaţii de contact:
Numele bibliotecii: Biblioteca Publica "Antim Petrescu"Pausesti-Maglasi
Adresa :loc. Pausesti-Maglasi,strada Principala, cod. postal.247470
Numărul de telefon : 0250776433
Judeţul:Valcea
URL-ul site-ului bibliotecii Persoana de contact :Goran Ioana
E-mail și telefon pentru persoana de contact:ioanagoran@yahoo.com
Directorul bibliotecii :Goran Ioana
Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru mâine @ biblioteca ta!”
Bani IQ-Decizii intelepte pentru viitorul tau financiar
De ce consideraţi ca programul / serviciul pe care îl descrieţi in aplicaţie este un model de bună
practică? (maxim 500 de cuvinte)
Fragmente din discursurile invitatilor , prezenti la Festivitatea de premiere "Bani IQ-Decizii
intelepte pentru viitorul tau financiar"-Pausesti-Maglasi,-28 februarie 2013 :
"...dorim sa va felicitam pentru succesul pe care l-ati inregistrat in urma competitiei nationale
"BaniIQ"
Irina Sandulescu- coordonator IREX
"-Bani IQ -a fost un program bine intocmit, bine gandit care si-a gasit adresabilitatea si s-a
realizat feedbackul pentru ca , de fapt , asta ne-a interesat..Faptul ca v-a interesat, ca ati raspuns
pozitiv, faptul ca sunteti interesati de bani sunt lucruri care nu ne pot aduce decat beneficii
tuturor...ne-am facut treaba si ne-am facut-o bine...nu?......asa spun rezultatele ..si , eu stiu ca
rezultatele vorbesc despre cum ti-ai facut treaba"
Dana Dobre-coordonator "BaniIQ"pentru judetul Valcea
"...acest program ne-a invatat sau ne-a amintit ca , mai ales in zilele noastre, in contextul
economic actual, cheltuielile pe care le facem nu trebuie sa fie mai mari decat veniturile...daca nu
avem grija cum cheltuim banii, ramanem fara ei si ajungem sa fim si datori.."
Alexandru Dediu-primarul localitatii Pausesti-Maglasi
"...doamna bibliotecara a venit la scoala si ne-a invitat la biblioteca sa ne vorbeasca despre
bani, sa ne arate , cu ajutorul proiectorului din biblioteca , filmulete din care sa invatam cum sa ne
folosim banii de buzunar, despre ce inseamna banca, buget ...eu incerc, acum, sa nu mai dau banii
mei ,pe lucruri care nu-mi sunt cu adevarat folositoare...nu m-am gandit ,in momentul in care

m-am inscris la la cursul si concursul -Bani IQ- ,ca voi castiga, dar informtriile acumulate in
cadrul programului "Bani IQ "mi-au fost de folos si ,m-am bucurat ,ca m-au si ajutat sa castig
aceasta tableta...."
Denisa Recea, eleva din Pausesti-Maglasi, castigatoare a premiului I la concursul
national "BaniIQ"
""....informatiile fiind gratuite si pe intelesul tuturor, eu cred ca Programul "Bani IQ.."este
binevenit pentru cei care au nevoie de informatii financiare ...daca fiecare dintre cei care au
participat la cele patru sesiuni de informare organizate la biblioteca noastra ,cat si la cele
aproximativ 30 de sesiuni de informare, ocazionale, se gandesc ,acum, de doua ori inainte de a
face un imprumut la banca, si-au notat, acasa , intr-un caietel, cheltuielile zilnice, cat au
cheltuit pe lucruri care nu le sunt foarte necesare, daca au stiut sa renunte ,sa cheltuasca bani
pe servicii si produse care nu le sunt absolut necesare ,pentru a nu ajunge sa cheltuiasca mai
mult decat castiga... cred ca , efortul celor care au gandit Programul "BaniIQ" si al nostru, al celor
care l-am implementat in biblioteca publica nu a fost , in zadar.."
Informatii de pe site-ul http://www.baniiq.ro:
"Au fost desemnate bibliotecile castigatoare in concursul "BaniIQ cu Biblionet".In urma
contorizarii chestoinarelor completate de catre beneficiarii programului , bibliotecile castigatoare
sunt:
1-Pausesti-Maglasi, judetul Valcea...
Multumim participantilor si felicitari castigatorilor!"
Biblioteca dumneavoastră ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)
Populatia localitatii Pausesti-Maglasi este de 4169 locuitori (95 %romani, 5% rromi) ,2109 barbati
si 2060 femei.Populatia din Pausesti-Maglasi pe categorii de varsta:
-0-14 ani-8%
-15-63ani-79%
-peste 64 ani-13%
;
In Pausesti-Maglasi sunt , doar 230 salariati.
Totalul utilizatori inscrisi la biblioteca publica, exprimati ca procent din populatia pe care o
serveste biblioteca:
-16%(raportarea s-a facut la anul 2012)
Numarul documentelor imprumutate de biblioteca, per capita este:
-7 documente, per capita(rapartarea s-a facut la anul 2012)
Numarul vizitelor la biblioteca, per capita, este:
-4 vizite , per capita (raportarea s-a facut la anul 2012)
Numarul documentelor existente in biblioteca este de:10105
Descrieţi pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
Biblioteca publica din Pausesti-Maglasi , a fost infiintata in anul 1952.Din anul 2010 ,
biblioteca, a fost inclusa in Programul Biblionet. Pe langa serviciille traditionale pe care le ofera
,biblioteca din Pausesti-Maglasi s-a implicat in actiuni menite sa vina in intampinarea nevoilor
de informare, promovare, relaxare etc. ale comunitatii pe care o serveste: "Campania 16 zile de
activism impotriva Violentei de Gen"(doua premii I si un premiu doi), campania de incluziune
digitala "Hai pe net!(un premiu I si un premiuI II) , Programul de educatie financiara

"BaniIQ"(doua premii I), Concursul "Valcea -colt de rai"(doua premii I si doua premii II)...
Descrieţi problema pe care aţi adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
- lipsa educatiei financiare in randul populatiei din Pausesti-Maglasi
-inexistenta materiei:"Educatie financiara "in scoala gimnaziala
- numarul mare de restantieri la plata imprumuturilor facute la banca din
Pausesti-Maglasi
-veniturile locuitorilor din Pausesti-Maglasi sunt , in general ,mici(pensiile sunt
mici-cei mai multi pensionari au fost angajati la C.A.P.-Pausesti-Maglasi- ; alocatiile copiilor si
ajutorul social acordat
persoanelor asistate social sunt , deasemenea ,mici , in comparatie cu
nevoile acestora; salariile angajatilor din Pausesti-Maglasi sunt medii) iar lipsa educatiei
financiare ii impiedica sa faca fata cheltuielilor zilnice
- multi locuitori din Pausesti-Maglasi , isi platesc cumparaturile ,facute zilnic , o data
pe luna...
Care este grupul ţintă al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Programul s-a adresat oricarei persoane din Pausesti-Maglasi, si nu numai, care a avut nevoie
de informatii pentru a-si administra mai bine finantele personale.
Beneficiarii directi :130 persoane (elevi, salariati, someri,pensionari)din Pausesti-Maglasi si alte
localitati apropiate comunei Pausesti-Maglasi
Beneficiarii indirecti au fost:parinti, frati, prieteni, rude ale participantilor directi la program, in
randul carora ,participantii directi ,au diseminat informatia acumulata in cadrul programului
derulat la biblioteca:"BaniIQ-Decizii intelepte pentru viitorul tau financiar", economia,
societatea...
De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
Programul este inovativ deoarece::
-se adreseaza unui public larg
-cursantii participa gratuit la trainingul organizat in biblioteca si ,au ocazia ,sa castige premii in
cadrul concursurilor prin care sa-si evalueze cunostintele financiare dobandite.
-orice persoanana interesata de educatie financiara poate accesa cursurile online intr-un mod
interactiv si confortabil, putandu-si , astfel imbunatatii cunostintele despre prodse si concepte
financiare cum ar fi:buget,venituri, cheltuieli,investitii, relatia cu banca..
-informatiile ii ajuta sa ia decizii bune pentru viitorul lor financiar
-programul ofera online, gratuit:materiale, articole, studii de caz utile, prin intermediul carora ,
oricine isi poate imbunatatii cunostintele financiare.
Scop, obiective şi rezultate (maxim 200 de cuvinte)
Programul si-a propus sa ajute pe oricine are nevoie de informatie financiara sa devina
responsabili din punct de vedere financiar si sa aiba o contributie pozitiva in dezvoltarea societatii
Accesul la educatie financiara ii va ajuta pe participantii la curs sa faca fata mai bine cheltuielilor
zilnice, pentru a intelege si utilza, in cunostinta de cauza, produsele si servciile
financiare.Programul ii va ajuta , de asemenea , pe cursanti sa inteleaga mai bine serviciile
financiare si modul cum pot lua decizii financiare chibzuite.
Obiectivul programului:
-beneficiind de educatie financiara, participantii la cursul "BaniIQ-Decizii intelepte pentru viitorul
tau financiar" vor ajnge sa isi directioneze resursele catre investitii corecte, ceea ce va contribui la

bunul mers al economiei, iar acest lucru va asigura, la randul sau stabilitate financiara pe
termen lung.
In urma sesiunilor de educatie financiara organizate la biblioteca publica din Pausesti-Maglasi, in
cadrul programului BaniIQ, peste 130 de persoane au fost ajutate sa obtina informatiile necesare
pentru a-si administra mai bine finantele personale. Acestia au reusit sa invete ,simplu si eficient ,
cum sa -si planifice bugetul, la ce ,anume ,trebuie sa fie atenti cand apeleaza la servicii financiare
si cum pot investi inteligent.

Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
"Bani IQ,"este un program prin care tinerii si adultii sunt pregatiti pentru a-si construi un viitor
sanatos financiar si al carui scop este sa contribuie la dezvoltarea lor durabila. Programul este
derulat de Visa Europe, impreuna cu bancile membre din Romania si implementat de Junior
Achievement.In localitatea Pausesti-Maglasi, Programul "BaniIQ-Decizii intelepte pentru viitorul
tau financiar"a fost pus in practica de Biblioteca Publica "Antim Petrescu"Pausesti-Maglasi.In
urma desfasurarii acestui program la Pausesti-Maglasi, 130 de persoane au reusit sa-si
insuseasca notiuni financiare de baza si sa-si evalueve cunostintele financiare dobandite,
completand chestionarele de evaluare din cadrul concursului "BaniIQ-Fii inteligent cu banii tai". La
nivel national pana in prezent un numar de 2313 cetateni au beneficiat de servicile de educatie
financiara BaniIQ, din care 1515 s-au inscris online pe site-ul : http//www.baniiq.ro.
Care au fost paşii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Bibliotecarul :
-a identificat nevoia de educatie financiara a comunitatii pe care o serveste
-a urmat cursul de educatie financiara organizat la Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul "Valcea
-a stabilit publicul tinta
- a popularizat, cusul prin afise, fluturasi...
- a organizat si sustinut sesiuni de informare
Evaluarea cunostintelor financiare dobandite , prin parcurgerea testului "BaniIQ -Fii inteligent
cu banii tai "si participarea la concursul "Bani IQ"a fost ultimul pas in implementarea
programului.
Planificarea programului a inceput pe 5 .11 2012 si a durat o saptamana . Programul a fost
lansat , la Pausesti-Maglasi , pe 11 noiembrie 2012. Evaluarea s-a facut la finalul fiecarei sesiuni
de informare.
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Resurse existente in biblioteca:
-echipamentul "achizitionat"de biblioteca prin Programul Biblionet
-spatiul bibliotecii, mobilier(mese , scaune)
-bibliotecar , instruit in educatie financiara
-voluntari
Resurse oferite de Programul "Bani IQ..." (pe site-ul http//wwwbaniiq.ro)
-training Program "Bani IQ.."
-manual Program "BaniIQ"
-studii de caz Program "BaniIQ"

-materiale auxiliareProgram "BaniIQ"
Lansarea si desfasurarea programului a durat 40zile(11.11 2013-20.12.2013).
Pe langa trainer(bibliotecar)si voluntari, resursele umane implicate au mai fost:participantii la
curs. Partenerii la nivel local ai programului au fost:Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul"Valcea,
Scoala Gimnaziala Pausesti-Maglasi, Primaria Pausesti-Maglasi.
Constrângeri, provocări, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Fiind un program foarte bine gandit , cu mare adresabilitate,care ne-a oferit materiale multe,
bine realizate si pe intelesul tuturor, nu am intampinat obstacole si nici nu am avut
constrangeri in organizarea si desfasurarea acestui program. Am pornit la drum , cu dorinta de a
lua parte la un program modern de educatie financiara si de a inspira unele dintre demersurile
cetatenilor din Pausesti-Maglasi, pentru o educatie financiara de baza, pentru succes si
independenta. Mi-am dorit sa pot ajuta participantii la curs sa ajunga la capacitatea de a lua
decizii importante pentru viitorul lor financiar. Acest viitor, sanatos financiar , va contribui la
dezvoltarea lor durabila.
Lecţii învăţate. Recomandări (maxim 100 de cuvinte)
E nevoie de rabdare si disponibilitate pentru a parcurge si a explica notiunile cuprinse in curs, pe
intelesul fiecarei persoane interesate de educatie financiara mai ales pentru cei ,care nu pot
participa la sesiunile de informare organizate(zilnic vor exista sesiuni "ocazionale" de informare).
E de preferat, ca numarul cursantilor dintr-o grupa sa nu fie mai mare de 15 (se lucreaza mai greu
cu un numar mai mare).E bine , deasemenea, ca bibliotecarul sa cunoasca (daca e posibil) cate
ceva despre fiecare participant la curs(daca e salariat, somer ...) pentru a stabili grupele sesiunilor
de curs in functie de nevoile de invatare ale fiecarui participant.
Continuitatea şi durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Rezultatele obtinute la nivel local si national ne-au motivat sa continuam Programul "Bani IQ
..."si in 2013 .In aprilie 2013 s-a relansat "Bani IQ " la nivel national. Campania continua ,
asadar , si la Pausesti-Maglasi pentru a ajunge la mai multe persoane(cel putin ,inca 30), care au
nevoie sa inteleaga mai bine serviciile financiare si modul cum pot lua decizii chibzuite, cum pot
investi si economisi in viitor. In perioada 1iulie-30septembrie 2013 , in cadrul Bibliotecii Publice
"Antim Petrescu"Pausesti-Maglasi, pe care o reprezint, am planificat intalniri(sesiuni) pe teme de
educatie financiara, destinate comunitatii locale.Campania actuala se desfasoara prin intermediul
unei platforme online, interactive de educatie financiara. Platforma online nu reprezinta doar o
sesiune de training, ci ofera utilizatorilor si posibilitatea de a testa modul in care notiunile
dobandite in cadrul cursului online i-au ajutat sa-si imbunatateasca cunostintele precum si sfaturi
practice care sa-i sustina si sa-i motiveze in atingerea obiectivelor personale.
La finalizarea sesiunii de training, utilizatorii primesc o diploma oficiala care atesta cunostintele
dobandite si pana la finalul lunii septembrie, pot castiga premii instant constiad in telefoane
Samsung Galaxy, jocuri Monopoly si , prin tragere la sorti, marele premiu de 1000 de euro.

Prin prezenta, confirm că toate informațiile din aplicație sunt corecte şi complete.

Semnătura reprezentantului autorizat-Ioana Goran
Data 11.07.2013
Nume Goran Ioana
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