PODMIENKY PRE LEKTORA Školy rodinných financií /ŠRF/
Lektorom ŠRF sa môžu stať
- komunitní pracovníci, sociálni pracovníci, pedagógovia a pracovníci detských domovov, pracovníci
detských organizácií, zástupcovia samospráv, pracovníci pracujúci s marginalizovanými a
znevýhodnenými skupinami mládeže, pracovníci resocializačných zariadení, neziskových organizácií,
materských centier, pracovníci so seniormi...
Podmienky na vzdelanie lektora
- ukončenie strednej školy, BC, VS /doporučené vzdelanie - sociálna práca/ Ekonomické vzdelanie a
skúsenosti
ako
finančný
poradca
sú
vítané
ale
nie
sú
podmienkou
- odporúčame ovládať základné zručnosti práce s počítačom a na internete

Na získanie osvedčenia lektor ŠRF musí účastník absolvovať 56 hodín kurzu pre lektorov Školy
rodinných financií:
 I. časť kurzu – 3 dni - Odborné ekonomické témy, predpokladané miesto konania kurzu:
Ružomberok, Zvolen alebo Banská Bystrica, termíny sú na výber v záväznej on-line prihláške
 II. časť kurzu – 2 dni - Metodika práce so znevýhodnenými skupinami, miesto konania kurzu
po dohode s účastníkmi
 III. časť kurzu – 1 deň - Obhajoba záverečnej práce a odovzdanie certifikátov, miesto konania
kurzu po dohode s účastníkmi
 e-learningové vzdelávanie - 6 týždňov
Ukončenie kurzu :
 Obhajoba krátkej záverečnej práce /v PowerPoint prezentácii alebo aktivita so skupinou/ a
jej prezentácia pred metodikmi, garantom projektu a študijnou skupinou.
 Predpokladaný termín ukončenia kurzu je mesiac JÚN 2016
 Pre účastníka je povinná 80 % účasť z plánovaných 56 hodín kurzu
Poznámka:
Kurz je pre účastníkov programu ŠRF bezplatný a účastníci si hradia len cestovné výdavky.
Ubytovanie, celodennú stravu, lektorov, metodické materiály hradí Nadácia pre deti Slovenska. V
prípade, že účastník z vopred neoznámených príčin neukončí kurz alebo sa nezapojí do najbližšieho
grantového kola ako lektor ŠRF, bude povinný uhradiť celú výšku kurzu alebo jeho pomernú časť.
Finančné náklady kurzu sú vo výške 500,00 € na jednu osobu.
Súhlas s podmienkami kurzu a záväznú prihlášku potvrďte na on-line formulári do 31. januára 2016
https://docs.google.com/forms/d/1GpyjU0nLEvcSrlFPWxKBavPDi8hM4vxGCnwrm4dQpkM/viewform
?c=0&w=1

Podrobný program kurzu a presné informácie k miestu konania dostanú prihlásení účastníci včas
v pozvánke.

V prípade ďalších otázok ma kontaktujte na TC: 0911 749 184, alebo mailom alena@nds.sk.

V Bratislave dňa 10. januára 2016
Alena Matúšková, manažérka projektu
Prihlášky vybavuje:
Veronika Masárová, koordinátor projektu
mail: veronika@nds.sk
TC: 02 52 63 64 71

