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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Milí přátelé hospodaření,
rád bych Vás prostřednictvím této zprávy
seznámil s činnostmi neziskové organizace
Centrum finanční gramotnosti v roce 2015.
Letošní rok se nesl ve znamení rozvoje a
nových kooperací. V březnu jsme realizovali
kurzy pro Asociaci občanských poraden, kde
naši lektoři vysvětlovali dospělým základní
prvky finanční a spotřebitelské gramotnosti.
Druhým úspěšným spojením bylo navázání
spolupráce s Vteřinou poté, organizací, která
se specializuje na mladé dospělé z dětských
domovů. Společně jsme zrealizovali vzdělávací
programy, které byly zaměřeny na přípravu na
odchod z dětského domova. U posluchačů tato setkání sklízí velký úspěch.
Dalším cílem byl rozvoj spolupráce s firmami, kde cítíme obrovskou potřebu finančního
vzdělávání, především u společností v primárním a sekundárním sektoru. V tomto roce
se nám podařilo navázat spolupráci s několika společnostmi, které zajímají nejen zisky,
ale také životní situace jejich zaměstnanců a zajistili jim proto vzdělání v oblasti základů
hospodaření.
Velkým krokem letoška je snaha o vstup na mezinárodní scénu. První fází této snahy
byla účast na zahraničním vzdělávacím kurzu „Manage the Future, build partnerships“
v Portugalsku. Díky tomuto velmi intenzivnímu školení se nám otevřely brány pro
spolupráci se zahraničními subjekty – v letošním roce jsme sepsali projekt, který bude
realizován v dubnu roku 2016 a účastní se ho zástupci z šesti států z EU.
Rád bych na tomto místě opět poděkoval všem, kteří se neúnavně podílí na každodenní
činnosti naší organizace a pomáhají nám se hýbat kupředu.
Děkuji za Vaši podporu,

Ondřej Podlešák, ředitel Centra finanční gramotnosti
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O CENTRU FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Datum vzniku
5. 12. 2012

Zakladatelé
Ondřej Podlešák, Josef Janoušek, Tomáš Lukavec

Poslání
Šíříme finanční gramotnost - předáváme principy, které jsou základem pro úspěšnou
tvorbu majetku a pro zvýšení spokojenosti.

Vize
Přinášíme propracovaný systém, který zvýší finanční gramotnost.

Cíle organizace


Zvyšovat finanční gramotnost v České republice i ve světě.



Zvyšovat úroveň finančního vzdělávání.



Zatraktivnit téma financí.



Pomoci všem dosahovat jejich cílů a snů.

Důvod existence


Nízká úroveň finanční gramotnosti.



Věříme, že lidé mohou být bohatší jenom tím, že budou správně přemýšlet,

správně plánovat a správně spravovat své finance.


Lidé jsou kvůli neznalosti základních finančních nástrojů snadnou kořistí pro

prodejce finančních nástrojů. Zbytečně přicházejí o peníze.
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NÁŠ TÝM
Josef Janoušek
Elitní finančník naší společnosti s prestižním evropským
certifikátem €FA. Najdete ho na každé profesní konferenci.
Jeho články zasazují tvrdé rány lákavým reklamním sloganům
bank a pojišťoven. Pepa je milovníkem investic, dobrého vína a
pohody. Jeho krédo zní: "Není horší ztráty než ušlých výnosů."

Ondřej Podlešák
Absolvent VŠE v Praze. Profesí manažer, který přesně ví, jak
do sebe finanční kostičky zapadají. Ondra je iniciátorem
novinek a je tím prvním, koho na každé akci uvidíte vždycky s nadšeným výrazem a veselým úsměvem. Krom
financí je Ondra také milovníkem sportu, především
míčových disciplín, které se hrají v týmech.

Anna Pakandlová
Studentka Univerzity Karlovy, obor Marketingová komunikace
a PR. V CEFIGu působí jako píáristka, kreativní síla, vydává a
reviduje

články.

Má

na

starosti

převážně

propagaci,

komunikaci s médii a správu sociálních sítí, stíhá ale i mnoho
dalšího. Anička je vášnivou cheerleaderkou a svými nápady a
zápalem pro věc dokáže roztleskat kohokoliv.

Lenka Homolková
Hrdá studentka Marketingu a PR na Karlově univerzitě, milovnice
hudby, knih a filozofie. Lenka publikuje články, spravuje sociální
sítě, stará se o íčka a čárky v našich textech. Propaguje firemní
kampaně a primárně se podílí na jejich vytváření. Okouzlená
Voltairovým citátem: „S vašimi názory nesouhlasím, ale do smrti
budu hájit vaše právo je říkat.“
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Jan Král
Absolvent ČZÚ v Praze. Ostřílený matador bankovního světa
s více jak dvaceti lety zkušeností. V CEFIGu Honza pomáhá
tvořit program školení. Nejraději však působí jako lektor.
Jeho srdce si získala především školení na základních
školách. Říká: „V životě jsem viděl mnoho lidí chybovat. Rád
bych pomohl těm nejmladším, aby tyto chyby neopakovali.“

Petra Nedvědová
Péťa svým ostřížím zrakem sleduje vše, na co bychom my
ostatní mohli zapomenout. Dělá korektury textů, komunikuje
s našimi partnery po mailu, telefonu i poštou, pokud je to třeba,
a hlavně rozdává radost všem v kanceláři. Ve volném čase Péťa
ráda vyrazí do přírody či někam s kamarády.

Pavel Vávra
Absolvent právní VOŠ v Liberci, vášnivý čtenář drobného
písma na posledních stranách obchodních podmínek. Pavel
pro CEFIG louská veškeré zákonné úpravy, které mohou naše
čtenáře zajímat a překládá je do „lidštiny“. Ve volném čase se
věnuje volejbalu, basketbalu a dalším týmovým sportům.

Michal Doubek
Michal je novou tváří CEFIGu. Vzal na sebe těžkou roli
koordinátora našich činností na Moravě a ve Slezsku. Benjamin
Franklin jednou řekl: „Investice do vzdělání vynáší nejvyšší
úroky.“ Michal s tímto citátem stoprocentně souhlasí, proto
aktivně přednáší, vzdělává a inspiruje.

... součástí našeho týmu jsou i další dobrovolníci, kterým tímto také moc děkujeme za
vše, co pro nás dělají.
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AKTIVITY V ROCE 2015
Školení pro zaměstnance firem
Jako jednu z klíčových činností pro tento rok jsme zvolili právě vzdělávání zaměstnanců
firem, cílili jsme potom na společnosti z primárního a sekundárního sektoru. Jako hlavní
úspěch vnímáme vzdělávací kurzy pro sklářskou společnost Stölzle-Union (report zde),
nebo sérii kurzů pro zaměstnance Severočeských Dolů (zpráva z kurzu).

Školení v krásných prostorech společnosti Stölzle Union
Účastníci školení se často stydí pokládat dotazy před ostatními. Nově jsme proto
vyzkoušeli i formu individuálních konzultací, kdy zájemcům jednotlivě zodpovídáme
konkrétní dotazy, které v oblasti financí mají. Můžeme tak kvalifikovaněji a přesněji
reagovat na dotazy, na které neexistuje obecná odpověď, ale liší se dle aktuální situace.
Především se jedná o dotazy ohledně uložení finančních prostředků, nastavení
pojistných smluv či problematiku úvěrů a oddlužení. Konzultace měly úspěch a vyřešili
jsme mnoho individuálních problémů, na které by v rámci školení nebylo lehké reagovat.

Školení v dětských domovech
Díky úspěšným kurzům CEFIGu a skvělým referencím z minulých let nás pro účely
školení v dětských domovech kontaktovala organizace Vteřina Poté. Vteřina za podpory
ČSOB realizuje projekt pod názvem „Předání vlastních zkušeností spojených s odchodem
z dětského domova“. Jeho součástí je i výjezd zaměřený na vzdělávání v oblasti
hospodaření, aby mladí dospělí zvládli odchod z dětského domova i po finanční stránce.
Na spolupráci jsme se domluvili velmi rychle a první kurz na sebe nenechal dlouho
čekat. Úvodním společným projektem CEFIGu a Vteřiny byl výjezd do dětského domova
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Potštejn. Vteřina poté je jedinečná tím, že v ní pracují právě osoby, které si ústavní péči
samy prošly. Díky těmto zkušenostem jsou dětem blíže a mohou je lépe rozvíjet.

Na školení byla pohodová neformální atmosféra.
Lektoři CEFIGu pro změnu vnášejí zkušenosti právě z finanční sféry – příběhy lidí, kteří
zbankrotovali či naletěli nějakému podvodu, pozornost při školení je proto zaručena.
Děti totiž vědí, že tohle není běžná teoretická přednáška od učitelů, ale od skutečných
profíků. Školení v dětských domovech se nám moc líbila a těšíme se na další spolupráci
v roce 2016.

Školení finanční a spotřebitelské gramotnosti na Ústecku
V dubnu a květnu se ve spolupráci Asociace občanských poraden a CEFIGu zrodilo 16
kurzů pro občany menších měst v ústeckém kraji. Jako lektoři působili Jan Král a Josef
Janoušek, kteří účastníky varovali před nástrahami nákupů na internetu, seznamovali je
s reklamačním řádem a jejich právy. V části finanční gramotnosti se rozdávaly tipy na
úspory či varovalo před častými nástrahami prodejců. Nejdelší částí byla debata o
úvěrech a nebezpečí dluhové pasti.

Podpora vzdělávací aplikace Figram
Moc dobře víme, že naše aktivity nedokáží plně pokrýt spektrum potřeb ve vzdělávání.
Podporujeme tedy moc rádi projekty, které nás doplňují. Naprosto skvělým nápadem
v oblasti vzdělávání finanční gramotnosti je projekt Figram. I díky naší podpoře se v roce
2015 podařilo na start této aplikace vybrat 144 815 Kč. Cílem je vyvinout software, který
bude učit základy hospodaření. Mimo to bude mít aplikace i mnoho chytrých funkcí,
kalkulačky produktů a podobně. Více o projektu můžete vidět v následujícím videu.
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Abychom podpořili rozvoj projektu a vysvětlili fanouškům CEFIGu tuto novou aplikaci,
vydali jsme rozhovor se zakladatelem Figramu, teprve dvacetiletým Ivem Veselým.
Doufáme, že tento počin mladého Iva bude inspirovat i další mladé lidi se zájmem o
sociální podnikání.

Úspěšná kampaň Figramu na crowdfundingovém serveru Startovač.
Za podporou Figramu stálo mnoho odborníků včetně Ondry Podlešáka z CEFIGu. Mnoho
ze spolupracujících osob najdete také v této zprávě, neboť se jedná o společnosti a
osoby, s nimiž CEFIG aktivně spolupracuje. Jejich jména si můžete připomenout na
grafice níže.

Výňatek z webových stránek Figramu.
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Expanze na Moravu
Bylo otázkou času, kdy budeme nuceni najímat z jiných krajů nejen lektory, ale také
budeme muset rozšířit náš organizační tým o někoho, kdo by zastřešoval geograficky
vzdálenější úseky. Tu osobu jsme našli v Michalovi Doubkovi, který již druhým rokem
organizuje vlastní přednášky pro veřejnost pod značkou Finance inteligentně. Krom
těchto seminářů je Michal i praktikem – má svou vlastní kancelář pro finanční
poradenství, tedy neškolí teoretické poznatky z knih, ale všemu skutečně rozumí. Díky
Michalovi si nyní troufneme i na větší projekty a doufáme, že v budoucnu se o něho
budeme moci opřít při realizaci kurzů, které budou logisticky náročnější.
Úvodní školení na brněnsku jsme absolvovali na Základní škole Zbýšov. Na školení byli
přítomni Michal i Jan Dragon, další z řad našich lektorů pro tuto oblast. Školení mělo
úspěch a rádi bychom navázali v této oblasti stejně úspěšně jako se nám to podařilo ve
Středočeském kraji a v Praze. Fotografii ze školení najdete níže.

Pepa Janoušek a Honza Dragon „v akci“

Workshop sociální podnikání Český Brod
Krátkou přednáškou, která představila naše aktivity, přispěl
Ondra

Podlešák

na

akci

v Českém

Brodě

pořádané

středočeským krajem. Workshop měl přiblížit zájemcům
alternativy podnikání v neziskovém sektoru. Přednáška byla
pro účastníky zajímavá, což bylo patrné z mnoha dotazů na
naši činnost.
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Jarmark finančního vzdělávání
Dvojnásobná akce pořádaná Českou bankovní asociací se jmenovala Jarmark finančního
vzdělávání. První akce se konala 12.3. v Praze a CEFIG zde zastupovali Jan Král a Josef
Janoušek. Podzimní Jarmark 12.11. přivítal návštěvníky v Ostravě.
Jarmark byl určen především pro učitele. Akce nabízela možnost setkat se s lektory
finanční gramotnosti a objevit možnosti, které mají pro doplnění výuky. Probíhaly i
odborné přednášky jednotlivých profesionálů v oboru. Na akcích vládla živá diskuze,
kterou můžete vidět i na fotografii níže v podání Honzy Krále z CEFIGu.

Týden vzdělávání dospělých
Druhý ročník vzdělávací akce v Kolíně se opět neobešel bez účasti CEFIGu. 10. listopadu
naši lektoři nabízeli hned tři kurzy: úvěry, spoření a pojištění. Školení byla pro účastníky
zcela zdarma. Oproti loňskému nižšímu zájmu účastníků na letošním vystoupení bylo
zájemců podstatně více, jak dokládá fotka ze školení. Jako lektoři se předvedli Josef
Janoušek a Ondřej Podlešák.

Nejpopulárnější byla přednáška o pojistkách „Na co se nepojišťovat“

www.cefig.cz

Vstup na mezinárodní scénu
V květnu tohoto roku se konal tréninkový kurz „Manage the Future, Build Partnerships“
v Portugalsku. Kurz trval týden a byl velmi intenzivním vzděláváním v oblasti vedení
neziskových organizací a čerpání grantových prostředků. Výuku vedli zahraniční lektoři
a celý program byl v angličtině. Za CEFIG se kurzu účastnil Ondřej Podlešák, který vede
naše ambice pro mezinárodní expanzi.

Účastníci projektu u sídla hostelské organizace H20
Krom užitečných znalostí, které mohou v budoucnu vést k další spolupráci na
mezinárodní úrovni, bylo na kurzu probráno téma čerpání dotací z EU. Konkrétně to byl
program Erasmus+, který je zaměřen především na vzdělávání mladistvých. Taková
znalost je pro naše potřeby ideální, proto jsme neváhali a ještě v říjnu jsme podali
žádost o realizaci projektu v České republice. V prosinci nám byl projekt schválen a jeho
realizace bude probíhat v dubnu 2016.

Prezentace projektu.
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PARTNERSTVÍ
Stávající partnerství
V roce 2015 jsme i nadále spolupracovali s následujícími osvědčenými partnery, kteří
nám umožnili dosáhnout výše uváděných úspěchů. Jsou to: Finanční svoboda, Česká
bankovní asociace, Finanční gramotnosti do škol a Úřad práce.

Všem partnerům chceme poděkovat za skvělou spolupráci i v dalším roce naší činnosti.
Díky Úřadu práce jsme mohli zaměstnat dvě osoby s omezenými příležitostmi, které
nám zároveň pomohli s každodenní řeholí v naší organizaci. I další partneři nám přispěli
svou podporou, výměnou zkušeností i radou a pomocí. Těšíme se na setkávání v i
dalších letech.

Nová partnerství

Díky dobrým zpětným vazbám, které na naše kurzy máme, jsme mohli úspěšně navázat
spolupráci i s dalšími subjekty. Nejvýznamnějším novým partnerem je bezesporu
nezisková organizace Vteřina Poté, jejímž hlavním posláním je zlepšení podmínek
v dětských domovech. Na výjezdech, které organizace pořádá, se CEFIG účastní v roli
odborníka na finance a učí děti základní znalosti v oblasti hospodařneí, které budou
potřeba, až dětský domov opustí.
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Finance

inteligentně

je

partner,

kterému

věříme

v oblasti

vzdělávání

finanční

gramotnosti a jeho hlavní představitel Michal Doubek se dokonce ujal role hlavního
koordinátora kurzů CEFIGu na Moravě a ve Slezsku. Společnost poskytuje pravidelné
otevřené kurzy pro dospělé, které mohou být inspirací pro CEFIG v budoucím směřování.
Více o Michalovi a jeho spolupráci s námi vyšlo v článku na webu zde.

Figram, to není jen aplikace pro vzdělávání ve financích, ale i nezisková organizace,
která v oblasti financí má za cíl pomáhat ostatním. Vzhledem ke skvělým zkušenostem
při spolupráci na vývoji aplikace jsme se rozhodli i s Ivem Veselým a organizací Figram,
z.s. navázat dlouhodobou spolupráci.

Dalším strategickým partnerstvím je spolupráce s Asociací občanských poraden,
se kterou jsme spolupracovali na projektu vzdělávání spotřebitelské a finanční
gramotnosti (zde). Projekt byl velmi zajímavou sondou do menších měst v Ústeckém
kraji, kde jsme bojovali proti podvodníkům i nástrahám finančního trhu.
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CEFIG V MÉDIÍCH
Svět neziskovek
V květnovém čísle měsíčníku Svět neziskovek, který vydávají Neziskovky.cz, vyšel velký
rozhovor s Ondrou Podlešákem – o našich aktivitách, o vizích a cílech, či o vedení
neziskovky bez dotací na bázi dobrovolnictví. Dokonce v rozhovoru došlo netradičně
dostalo i na téma neúspěchů. Článek se stal hlavním tématem měsíce, tedy první a
nejviditelnější stranou v květnovém čísle. Kompletní rozhovor si můžete přečíst zde.

Časopis Zámeček
Čtvrtletník pro dětské domovy Zámeček přinesl v listopadovém
vydání rozhovor s Vilmou Klepkovou, představitelkou Vteřiny
Poté. V článku Vilma popisuje výjezdy, které Vteřina podniká do
dětských domovů a vysvětluje roli CEFIGu v tomto projektu.
Lektoři na výjezdech zaměřených na finanční gramotnost a
problematiku odchodu z domova připravují děti na všechny
nástrahy. Výuka probíhá také hrou „Bydlení“, která je připravuje na
náklady, které je čekají. Druhou částí je workshop, kdy lektoři na
příkladech ze hry ukazují, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat.
Celý článek si můžete přečíst zde.
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Kolínský deník
CEFIG se opět představil v rámci akce Týden vzdělávání dospělých v Kolíně. Tentokrát
naši lektoři zdarma nabízeli hned tři témata – úvěry, spoření a pojištění. Oproti
loňskému ročníku se akce těšila větší návštěvě než vloni. V rozhovoru pro kolínský deník
organizátorka akce Veronika Boušková zmiňuje právě kurzy finanční a spotřebitelské
gramotnosti, které CEFIG zastřešoval.

Penize.cz
Vzhledem ke snaze pomoci co největšímu množství lidí publikujeme nejen na našem
webu, ale i na nejčtenější stránce o financích v česku. Na webu penize.cz vyšel článek
Ondry Podlešáka o tom, jak zatáhnout za záchrannou brzdu, pokud byl člověk podveden
– uzavřel životní pojištění s domněnkou, že se jedná o výhodné spoření. Pojišťovací
zprostředkovatelé tímto způsobem dlouho mohli podvádět – slibovali nereálné zisky a
inkasovali tučné provize. Nyní existuje ochrana před tímto jednáním, kterou lze
aplikovat i zpětně. O tom, jak peníze z pojištění zachránit, si můžete přečíst v Ondrově
článku.

Časopis Mensa
Tento dvouměsíčník vydává Mensa ČR, jejíž členové zde také publikují. Časopis není
určen pouze pro členy Mensy, ale pro všechny občany. V prosincovém čísle roku 2015
vyšel článek Ondřeje Podlešáka s názvem „Tip na klidné spaní: Založte si pohotovostní
účet!“ Cílem textu je upozornit na základní chybu v hospodaření. Tou je nedostatečná
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výše naspořených peněz, neboli rezerv. Tak jako na našich kurzech uvádí Ondra
konkrétní případy, kdy je rezerva potřeba a proč ji nelze zcela nahradit pojištěním.
Čtenář se dozví, jakou část výplaty by měl měsíčně spořit a kolik peněz by měl na
pohotovostním účtu mít. Celý text najdete níže nebo na tomto odkazu.
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PŘEHLED MZDOVÝCH NÁKLADŮ 2015
Mzdové náklady 2014
Jméno

Pozice

Druh pracovního poměru

Částka v Kč

Ondřej Podlešák

ředitel

výkon statutární funkce

0

lektor

příkazní smlouva

32 500

předseda sdružení

výkon statutární funkce

0

lektor

příkazní smlouva

26 500

Anna Pakandlová

marketing a PR

dobrovolnická činnost

0

Lenka Homolková

marketing a PR

dobrovolnická činnost

0

Pavlína Berdarová

obchodní zástupce

hlavní pracovní poměr

83 500

Josef Štýcha

obchodní zástupce

hlavní pracovní poměr

60 003

Jan Král

lektor

příkazní smlouva

5 400

Pavel Vávra

lektor

dobrovolnická činnost

0

Petra Nedvědová

koordinátorka

dobrovolnická činnost

0

Martina Pospíšilová lektor

dobrovolnická činnost

0

Lukáš Janota

lektor

dobrovolnická činnost

0

Michal Doubek

koordinátor

dobrovolnická činnost

0

Josef Janoušek

Částky jsou uvedeny včetně veškerých odvodů.
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ZÁMĚRY PRO ROK 2016
Rozšíření sítě v ČR
Rádi bychom využili kontaktů získaných v tomto roce pro rozšíření působnosti CEFIGu
na další území ČR. Plánujeme oslovit školy a dětské domovy pro spolupráci mimo
Středočeský kraj a Prahu. Pro tento rozvoj jsme získali dobré partnery a věříme, že díky
nim se nám rozvoj podaří. Těšíme se na spolupráci!

Expanze do zahraničí
Primárním cílem pro následující rok je příprava a realizace zahraničních kurzů. Již dnes
máme schválený projekt s názvem „Social Entrepreneurship as a Tool for a Change“.
Tento kurz má mladistvé z Evropské Unie připravit na založení a vedení jejich vlastní
neziskové organizace. Díky dobrým referencím z tohoto kurzu bychom rádi získali
možnost pořádat i další akce za podpory EU. Věříme, že tyto akce nám otevřou dveře
pro skutečnou expanzi, tedy založení „poboček“ CEFIGu v zahraničí.

Rozvoj projektů pro dětské domovy
Riziko kritické finanční situace je obrovské především pro mladé dospělé, kteří opouští
dětský domov. Bez podpory rodičů by bylo postavení se na vlastní nohy těžké pro
každého z nás, chceme proto nabídnout maximální podporu osobám v ústavní péči.
V tomto projektu chceme primárně spolupracovat s osvědčenými partnery – Vteřinou
Poté a Českou bankovní asociací.

Získání podpory firem
Pro další fungování bychom rádi získali podporu velkých korporací na naše aktivity.
Věříme, že naše činnost je všeobecně prospěšná a je v zájmu firem, aby jejich
zaměstnanci byli spokojení i po finanční stránce. Díky vyšší spokojenosti s vlastním
hospodaření mohou v práci podávat vyšší výkony. Velikost mzdy často manažeři
neovlivní, ale mohou rozhodnout o podpoře našich programů, které zaměstnance firem
naučí hospodařit.
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KONTAKTY

Centrum finanční gramotnosti
Vítězovská 3
281 01 Velim
IČ: 01274546
Transparentní účet: 2100512547/2010
E-mail: info@cefig.cz
https://www.facebook.com/centrumfinancnigramotnosti
https://twitter.com/CE_FI_G
https://www.linkedin.com/company/centrum-finan-n-gramotnosti
http://cefig.rajce.idnes.cz/
https://www.youtube.com/channel/UC35WWyw4qjPfYtHUxz1mFBA
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