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Hlavným cieľom projektu FINALLY je zlepšenie finančnej gramotnosti medzi Rómami.
Vďaka spoločnej metodike vo všetkých partnerských krajinách sme zhodnotili, aké
vedomosti majú Rómovia v tejto oblasti. Štúdia, ako spravujú rómske rodiny financie, bola
založená na dátach získaných prostredníctvom riadených rozhovorov s rómskymi
jednotlivcami, dvoch fokusovaných skupín odborníkov, ktorí sa stretli s problematikou
menšín, významnými predstaviteľmi rómskej komunity a štúdiami písomných prameňov.
Ekonomická fakulta Niš - Srbsko

Tím z FEUN dokončil posúdenie potrieb dospelých Rómov v súvislosti
s finančnou gramotnosťou
Tím výskumníkov z FEUN dokončil výskumné činnosti zamerané na úroveň finančnej
gramotnosti dospelých Rómov a ich potreby týkajúce sa školení o tejto problematike.
Výskum bol vykonaný od apríla do júla, zahŕňajúci fokusované skupiny s príslušnými
odborníkmi a rozhovory s Rómami z Niš . Hlavným zistením výskumu je, že aj keď Rómovia
čelia nízkym a nepravidelným príjmom, majú výborné stratégie prežitia, ale v niektorých
prípadoch týkajúcich sa ich tradícií ( napr. rodinné oslavy , najmä svadby ) sa prikláňajú k
iracionálnym výdavkom. Dospeli sme k záveru, že potrebujú viac vzdelania vo všeobecnosti,
a predovšetkým na nasledujúce témy týkajúce sa finančnej gramotnosti: strategické a
operatívne plánovanie, riadenie financií pre domácnosť, inteligentné výdavky, sporenie,
investície a začatie samostatnej zárobkovej činnosti. Tiež sme sa dozvedeli, že by mohli mať

úžitok z informácií o tom, ako si uvedomiť svoje práva v súvislosti so zlým socio –
ekonomickým postavením.

Výskumné centrum Piraeusova univerzita a Techniki Ekpedeftiki KEK SA – Grécko

"Kto je šéf" v typickej domácnosti Gréckych Rómov
Náš projekt pekne napreduje a jeho prvá fáza posúdenia potrieb finančnej gramotnosti
Gréckych Rómov je takmer kompletná. Čo sme zistili? Množstvo veľmi užitočných
informácií o tom, "kto je šéf" v typickej gréckej domácnosti Rómov (uhádli ste správne, je to
matka. Ona riadi "rodinný rozpočet"), ako Grécky Rómovia zarábajú peniaze, načo ich
míňajú, či majú záujem sa naučiť, ako riadiť financie a malé firmy, alebo ako vyžiť z platu
(Áno, majú!).
Dobrá vec je, že sme vygenerovali nejaké ohlasy o FINALLY projekte. Rómska komunita v
Grécku a pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti rómskeho vzdelávania
(formálneho i neformálneho) sú nadšení, čo sa chystáme rozvíjať. Kto by si mohol priať
niečo viac?
Nadácia zdravotníckeho a sociálneho rozvoja - Bulharsko

Majú problémy nájsť prácu?
V rámci projektu FINALLY, tím výskumníkov z Nadácie zdravotníckeho
a sociálneho rozvoja, uskutočnil terénny výskum zameraný na zistenie osobných návykov
finančného riadenia a spotreby dospelých Rómov v okolí Faculteta vo štvrti Sofia. Hlavné
aspekty plynúce z výskumu zdôrazňujú ťažkosti Rómov nájsť si prácu, vzhľadom na ich
nízke vzdelanie, neschopnosť plánovať svoje výdavky kvôli nestálosti svojich príjmov,
potreba nájsť peniaze na pokrytie každodenných potrieb, rovnako ako použitie stratégií na
prežitie v priebehu mesiaca alebo nájsť financie v prípade núdze.

Codici Sociálna výskumná agentúra –Taliansko

Dajú sa ušetriť peniaze bez práce?
Výsledky z výskumu finančného manažmentu u Rómov z Bologna a Sintských Rómov.
Rómovia v Taliansku žijú v extrémnej chudobe, teda riziko závislosti na sociálnych dávkach
je vyššie ako u ľudí, ktorí majú viac stabilných pracovných podmienok. Možnosť mať prácu
je rozhodujúce

pre väčšinu rodín, najmä v tejto dobe hospodárskej krízy. Niektorí z

rómskych migrantov, s ktorými sme sa stretli počas výskumu prišli o prácu v uplynulých
rokoch, zatiaľ čo taliansky Sinti často pracujú v rodinných podnikoch na neformálnom trhu.
Ich pracovné podmienky sú veľmi neisté a táto situácia má vplyv na stratégie používané vo
finančnom riadení. Pretože väčšina z opýtaných zarába zo dňa na deň, je pre nich veľmi
ťažké, plánovať svoje výdavky, ušetriť peniaze a robiť investície. Preto kým bude navrhnuté
školenie, musíme odpovedať na túto zložitú otázku: možno ušetriť peniaze, bez nutnosti
práce?
Centrum pre rozvoj a vzdelávanie Novo mesto – Slovinsko

Ako prežiť a utrácať racionálne?
V Slovinsku, sa väčšina ľudí domnieva že sociálna starostlivosť prispieva k lenivosti
nezamestnaných, pretože dostávajú vyššie sociálne dávky, ako je zákonne stanovená
minimálna mzda v Slovinsku. Preto nemajú dostatočnú motiváciu zamestnať sa. Mať viac
detí je tiež spôsob, ako zvýšiť ich sociálne dávky. V súvislosti s týmto vzniká otázka, ako
zvýšiť
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Výskum

u Rómov

na juhovýchodnom Slovinsku poukázal, že väčšinu príjmov vynakladajú na potraviny,
platenie účtov, kupovanie cigariet a pohonných hmôt. Pre väčšinu z nich je ťažké prežiť
počas mesiaca. Rozhodne potrebujú znalosti, ako prežiť s nízkymi príjmami a ako racionálne
míňať a mať vyššiu úroveň kvality života.

Trnavská Univerzita – Slovensko

Priority pre finančný manažment
Slovensko kompletne dokončilo časť pracovného balíčka posúdenie potrieb a prišlo so
zaujímavými zisteniami, ktoré boli prezentované na druhom zasadnutí pracovnej skupiny v
Miláne (September 2013). Priority v krajine pre finančné riadenie by mal byť zamerané na
vedenie úspor domácností, rastúci záujem o trh práce a snahu pracovať, vzdelávanie rómskej
populácie v oblasti posúdenia rizika jednotlivých úverov a pôžičiek a schopnosti posúdiť
finančné riziká a splatiť dlhy. Taktiež významné výsledky poukazujú, že finančné riadenie
by malo byť zamerané na mladých Rómov a ich hospodárenie v domácnosti. Slovensko, ako
vedúci pracovného balíčka zabezpečenia kvality, monitoruje celkový rozvoj projektu.
Pravidelne kontrolujte ostatných členov, sleduje rokovania a informuje o výsledkoch.

Partneri projektu FINALLY
Centrum pre rozvoj a vzdelávanie Novo mesto - Slovinsko: www.ric-nm.si
Codici Sociálna výskumná agentúra - Taliansko : www.codiciricerche.it
Trnavská Univerzita - Slovensko: www.truni.sk
Nadácia zdravotníckeho a sociálneho rozvoja - Bulharsko: www.hesed.bg
Výskumné centrum Piraeusova univerzita - Grécko: www.kep.unipi.gr
Techniki Ekpedeftiki KEK SA - Grécko: www.techniki-ekp.gr
Ekonomická fakulta Niš – Srbsko: www.eknfak.ni.ac.rs
Koordinátorom projektu je Centrum pre rozvoj a vzdelávanie Novo mesto.
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