
Zvoneček informuje  ...                                                                                                                          
 

 
Finanční gramotnost...jak Vám to zní? Hrozně  anebo dobře? Když se zamyslíte, tak je 
to tak prosté a jednoduché. Vydávat mohu jen to, co přijmu..... 
 
V současné době se hodně hovoří o finanční gramotnosti. Dokonce se uvažuje o tom, že by to 
měl být předmět ve škole, kterému by se děti učily... 
Určitě by měla být finanční gramotnost součástí každé rodiny. Ale jak na to? 
 
*My jsme začali ve Zvonečku už dávno a velmi jednoduchým způsobem. Vyrobili jsme si 
papírové obrázky-peníze a začali jsme nakupovat různé zboží formou interaktivní činnosti. 
Potraviny, hygienické potřeby např. zubní pastu, mýdlo, šampon na vlasy, ale i chleb, rohlíky, 
sýr, marmeládu aj. Prostě vše co potřebujeme   k životu.     
O penězích se v rodinách mnoho hovoří, ale tím způsobem, že se řekne „nejsou peníze“ 
...přemýšlejí určitě o tom děti, mládež i dospělí. Každý by se měl učit hospodařit s tím co 
přijme  a s tím kolik může vydat  peněz za své potřeby. 
 
Tuto otázku, k čemu potřebujeme peníze jsme položili i našim klientům sociálních služeb 
Zvonečku. Někteří totiž ani nevěděli ,že mají příjem ve formě plného invalidního důchodu, 
příspěvku na péči a na mobilitu a byli doma mylně informováni tím způsobem, že  dostávají  
4 stovky a víc nic... Jiní jsou vedeni k hospodárnosti a k pochopení všech příjmů a také 
nákladů. Toto je velmi správné. Zde jsou  názory našich uživatelů centra denních služeb 
Zvonečku, které vycházejí z jejich životních zkušeností a prožitků....  
K čemu potřebuji peníze? 
*...abych si vše koupil, abych mohl zaplatit nájem, na oblečení, na boty, na pěnu na holení. 
Když zbude, tak můžu jet na Horní Bečvu na dovolenou.... P.Š. 
*..peníze potřebujete na cigarety, na alkohol a nákup i bydlení, na sladké, oblečení i nábytek. 
S.Č. 
*..na nákupy, na diskotéku a na elektriku... Š.O. 
*...na kulturu, na divadlo, na náramky, na šaty, boty, řetízek, protože v turistických „botech“ 
se nemůže přece jít do divadla a v ponožkách to taky nejde.Musí se obout silonky. Na nábytek 
na koncerty, všude se platí... A.G. 
*...peníze potřebujeme na jídlo, pití, bydlení, elektřinu, vodu, zdravotnictví, léky, spoření, 
dovolenou, telefon, topení, opravy, na bazén, dopravu vlakem, autobus... R.Š. 
*peníze potřebujeme na elektriku, zaplatit barák, televizi, pojistku, na oblečení, na boty, na 
uhlí a dřevo, na opravu pračky, na kapesné na nějaké výlety a dovolenou, do divadla a na 
bazén, zaplatit obědy, na schování do peněženky... M.K. 
* 
Peníze v životě člověka 
Peníze potřebujeme v životě na nákup potravin, na nákup oděvu, kosmetiky, na placení 
příspěvku. Musíme si udělat rozpočet a rozvrhnout si na co je potřebujeme. Na placení 
elektřiny, vodného, na nákup dřeva na topení. Když mi zůstanou nějaké peníze, tak si je 
odložím do krabičky na nákup krmiva pro psa a slepice. Také potřebujeme peníze na bydlení, 
také si šetřím peníze na kulturu, na dovolenou a nákup cukru na zazimování včel.... J.M. 
 
A k čemu potřebujete peníze Vy, vážení čtenáři? Máte svůj rodinný rozpočet a víte, co je to 
finanční gramotnost? Zkuste se zamyslet.... 


