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Zawartość strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Treści publikowane przez jej autorów
(lub odniesienie tylko do Materiałów), stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Podstawą egzekwowania roszczeń
za bezprawne wykorzystywanie materiałów umieszczonych na tej stronie internetowej (lub odesłanie
tylko do tego Materiału) są ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. i
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.
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TYDZIEŃ 1

Zapiszcie wasze cele – wtedy szansa na ich realizacjȩ znacznie wzrośnie!
Marzy Wam się rodzinny wypad albo chcielibyście zapisać się na dodatkowe zajęcia? A może jest inny cel,
na który chcielibyście w budżecie wygospodarować trochę pieniędzy? Wystarczy zapisać cele, a szansa na ich
realizacje wzrośnie.

ćWICZENIE RODZINNE #1
Ustalamy cel osobisty i rodzinny.

Co bȩdzie potrzebne?
- kartki A4 (tyle ile Was jest na cele indywidualne + 1 na cel wspólny); mogą być kolorowe
- kredki, długopisy, flamastry (coś do pisania/rysowania)
- taśma do przymocowania kartek na ścianie, tablicy lub lodówce
- miejsce w domu, które możecie zamienić na Rodzinny Kącik Finansowy

Co bȩdzie naszym celem?
Celem ćwiczenia jest opisanie lub/i narysowanie Waszego indywidualnego i rodzinnego celu, który chcecie zrealizować w najbliższym czasie (w ciągu paru miesięcy lub roku). Utworzymy także Rodzinny Kącik Finansowy w
Waszym mieszkaniu, który wspomoże Was w dalszej zabawie.

Jak bȩdziemy działać?
1. Jaki masz cel?
Co chciałbyś zrealizować w ciągu następnych kilku miesięcy czy roku? Pomyśl o czymś konkretnym - co to jest, jak
wygląda, ile kosztuje, gdzie/jak to możesz pozyskać? Na kartce A4 opisz lub narysuj swój cel (każdy indywidualnie).
Zaprezentuj go innym osobom z Rodziny - wyjaśnij, czemu wybrałeś/aś ten cel i jak się będziesz czuć, jak już go
zrealizujesz.

2. Jaki macie wspólny cel?
Co chcielibyście zrealizować w ciągu następnych kilku miesięcy czy roku razem? Warto wybrać cel, który w podobnym stopniu będzie ważny dla każdego członka rodziny - wtedy będzie go łatwiej zrealizować. Na kartce A4 opiszcie lub narysujcie wspólnie Wasz cel rodzinny. Przedyskutujcie, czemu chcecie zrealizować akurat ten cel. Jak
będziecie się czuli, gdy ten cel zostanie już przez Was zrealizowany?

3. Znajdźcie w mieszkaniu kąt (kawałek wolnej ściany, tablicę korkową lub drzwi
lodówki), który będzie Waszym Rodzinnym Kącikiem Finansowym. Powieście
Wasze cele w widocznym miejscu, aby
inspirowały Was do dalszej zabawy.

cel mamy

cel taty

zlot
motor�acyjny

weekend
nad mo�em

cel józka

cel marysi

p�yjęcie
urodzinowe
w sali
zabaw

dzień
w SPA

cel stasia

obóz
konny

nowy
rower
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PRZELICZAJCIE WSZYSTKO NA WASZE CELE
Kolacja w restauracji czy wypad rodzinny? Hmm…? Przed następnym zakupem zastanówcie się, o ile oddalacie
się od osiągnięcia swojego celu, wydając teraz pieniądze na coś innego. Pieniądze są zbyt abstrakcyjne dla
dzieci. Wprowadźcie własną walutę podłączoną do swojego celu np. dzieci mogą wprowadzić „zabawkową
walutę”, czyli 1 zabawka to 3 paczki chipsów – rezygnując z chipsów, szybciej kupią nową zabawkę.

ćWICZENIE RODZINNE #2
Wprowadzamy własną walutę

Co bȩdzie potrzebne?
- karteczki samoprzylepne typu Post-It
- tektura do przygotowania KART

Co bȩdzie naszym celem?
Celem będzie doświadczenie na własnej skórze, że w danej chwili decydując się na dany wydatek, rezygnujemy z
odłożenia tej kwoty na nasz cel lub marzenie.

Jak bȩdziemy działać?
1. Co odciąga Was od realizacji Waszych celów? Jakie wydatki, które nie są niezbędne, powodują, że pieniądze rozchodzą się? Zapiszcie te wydatki na karteczkach i/lub narysujcie (każdy wydatek na oddzielnej). To może
być kawa na mieście, chipsy lub słodycze kupowane w szkolnym sklepiku, itd.

2. Który z wydatków pochłania stosunkowo dużo Waszych środków, a na rzecz realizacji marzeń moglibyście na jakiś czas z niego zrezygnować lub ograniczyć wydatki na niego? Wybierzcie jedną karteczkę z wydatkiem
(typ wydatków) i przyklejcie ją w widocznym miejscu w Waszym Rodzinnym Kąciku Finansowym.
3. Ile razy musielibyście zrezygnować z tego wydatku, aby móc równowartość przeznaczyć na Wasz cel/marzenie? Policzcie np. jeżeli mama chciałby sobie zafundować masaż w SPA, który przykładowo kosztuje 120 zł, jest
to równowartość 10 kaw w sieciowej kawiarni. Jeżeli Jaś chciałby kupić nowy samochodzik za 30 zł to jest to równowartość 6 paczek chipsów po 5 zł w sklepie.

4. Ile zyskuję i przybliżam się do osiągnięcia celu ograniczając lub rezygnując z wydatku? Przygotujcie
sobie swoje KARTY WALUTOWE do noszenia w portfelu. Na jednej stronie narysujcie lub zapiszcie raz jeszcze Wasz
cel, z drugiej strony narysujcie 10 obrazków z wydatkiem, z którego chcecie zrezygnować w tym tygodniu.

Karta Mamy - przykład

karta mamy

waluta mamy

cel: Masaż w SPA, 120 pln

kubki kawy (12 pln każdy)

SPA
strona 1

strona 2
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5. Włóżcie swoje karty do portfeli/portmonetek. Zadaniem będzie, aby każdy z Was monitorował wybrany
wydatek z wykorzystaniem Waszych Kart przez następny tydzień. Zanim wydacie pieniądze na Wasz wybrany
wydatek, pomyślcie najpierw (i zaznaczcie na karcie), w jakim stopniu ta suma mogłaby Was przybliżyć do realizacji
swojego celu lub od niego oddalić. Np. Józio będzie skreślał krzyżykiem "X" obrazek paczki chipsów przy każdym
zakupie chipsów. Jeżeli powstrzyma się od zakupu chipsów w danym dniu, zakreśli kółkiem "O" obrazek paczki
chipsów.

waluta józia

karta józia

cel: wymiana roweru, 300 pln
50 pa�ek chipsów po 6 pln

pa�ki chipsów (6 pln każda)

strona 1

strona 2

6. Codziennie przez 7 dni dyskutujcie o Waszych decyzjach zakupowych - dlaczego dziś wybrałeś kawę czy chipsy?
Albo, czemu wybrałeś cel? Co jest trudne? Co jest łatwe w takim podejmowaniu decyzji?

7. Na koniec tygodnia podsumujcie ile udało Wam się uzyskać przyjemności z wydanych pieniędzy, a ile zaoszczędziliście. Jak możecie to doświadczenie wykorzystać, aby bardziej świadomie wydawać pieniądze, na
co dzień? Jak nie odmawiać sobie całkowicie przyjemności, a równocześnie odkładać pieniądze na wyznaczony
cel? Spróbujcie wypracować zasady mądrego postępowania dla każdego z Was i/lub dla Waszej rodziny. Zapiszcie
lub narysujcie je na kartkach i powieście w Waszym Rodzinnym Kąciku Finansowym.
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Spisujcie wydatki – wtedy to Wy będziecie je kontrolować, a nie one Was.
Czemu tak trudno odłożyć na wyznaczony cel – rodzinny wypad, nową zabawkę, wyjście do restauracji? Weźcie
pod lupę codzienne wydatki. Spisywanie wydatków sprawia, że to Wy zaczynacie je kontrolować, a nie one
Was. Jeśli nieprzemyślanych wydatków jest mniej, więcej zostaje dla Was do odłożenia na wymarzony cel.

ćWICZENIE RODZINNE #3
Spisujemy wydatki.

Co bȩdzie potrzebne?
- kartka A4 do skategoryzowania wydatków lub arkusz excel
- pudełko do zbierania rachunków

Jak bȩdziemy działać?
1. Jakie rachunki dostajecie regularnie co miesiąc, co jakiś czas lub okazjonalnie? Opróżnijcie swoje portmonetki,
wyjmijcie ostatnie wyciągi bankowe, rachunki do zapłacenia (za czynsz, media, Internet, opłaty za przedszkole czy
szkołę itd.) . Podzielcie wspólnie rachunki na różne kupki:

RACHUNKI,
które trzeba regularnie
płacić, bo obowiązuje
Was umowa np. spłata
kredytu, czynsz,
media, itd.

Co by się stało gdyby te rachunki
nie zostały zapłacone? Porozmawiajcie, co by się stało w hipotetycznej sytuacji braku zapłaty za
światło, czynsz czy kredyt. Co
robicie, aby zawsze te rachunki były
płacone na czas? Te rachunki
musimy płacić, aby uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z
umowami, które mamy podpisane.
Zwykle płacimy je jako pierwsze i
wiele osób ma ustawione zlecenia
stałe w banku, aby zapewnić terminową płatność.

RACHUNKI, które są
regularne, ale nie
obowiązują Was umowy
np. jedzenie, chemia,
itd.

Co by się stało gdyby zabrakło tyle
pieniędzy ile byście chcieli na
uregulowanie wszystkich tych
rachunków ? To są rachunki, które
może nie jesteśmy zobowiązani
płacić, bo nie mamy umowy, ale też
są ważne, aby zaspokajać nasze
potrzeby np. możemy nie jeść, ale
długo tak nie pociągniemy. Te
wydatki, mają to do siebie, że
można je racjonalizować np. szukać
tańszych produktów, rezygnować z
przyjemności, itd.

RACHUNKI
dotyczące wydatków
okazjonalnych np.
prezent dla kolegi, zakup
nowego regału do mieszkania, naprawa roweru,
który się zepsuł.

Okazjonalne wydatki mogą być
przewidywalne np. zakup nowych
mebli lub niespodziewane np.
wydatki na lekarstwa, bo ktoś w
rodzinie zachorował
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2. Jak monitorujecie swoje wydatki?
Czy zbieracie rachunki, oglądacie wyciągi z banku, czy stosujecie jakieś inne sposoby? Jakie macie pomysły na
usprawnienia?
- Jak przechowujecie informacje o swoich wydatkach? Czy macie jakiś sposób na przechowywanie rachunków np.
w szufladzie, pudełku, segregatorze, etc.? Co tutaj działa najlepiej, a co jest trudne? Jak chcielibyście to usprawnić?
Jeżeli jeszcze tego nie robicie, wspólnie zdecydujcie o sposobie monitorowania i przechowywania informacji o
swoich wydatkach. Przeznaczcie szufladę, segregator lub dedykowane pudełko na sprawy finansowe. Warto przygotować też folder ze sprawami finansowymi na Waszym domowym komputerze.
3. Jak kategoryzować wydatki, aby móc lepiej je monitorować? Korzystając z poniższego przykładu, spróbujcie
wypełnić swoją tabelkę rodzinnych wydatków.

kategoria
Rachunki/
wydatki regularne
(związane umową)

podkategoria

Rachunek za czynsz (płatny
do 15-tego) - faktura
elektroniczna

polecenie przelewu

Media

Rachunek - faktura
elektroniczna

polecenie przelewu

opłata za internet

Rachunek - faktura
elektroniczna

polecenie przelewu

brak (wg umowy)

polecenie przelewu

rachunek w sklepie/
wyciąg bankowy

gotówka lub potwierdzenie
płatności karta

rachunek w sklepie/
wyciąg bankowy

potwierdzenie
płatności karta

rachunek/
wyciąg bankowy

potwierdzenie
płatności karta

rachunek

gotówka

edukacja dzieciangielski Basi

brak

gotówka

przyjemnosci - kino,
teatr

bilet/rachunek

gotówka

prezenty - urodziny taty,
dzieci, przyjaciół,
Rodziny

rachunek/
wyciąg bankowy

potwierdzenie
płatności karta

swięta - prezenty

rachunek/
wyciąg bankowy

potwierdzenie
płatności karta

Żywność

Chemia
Transport - paliwo
Sport i hobby - oplata
za fitness mamy, za karte
basenowa, tance Basi

Wydatki
okazjonalne

sposób płatności

Czynsz

opłata za przedszkole
Rachunki regularne

typ rachunków
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A jak wyglądają Wasze wydatki? Spróbujcie je wszystkie wypisać.
Jeżeli macie dużo wydatków, to wydrukujcie parę kopii tabel do wypełnienia lub stwórzcie arkusz w Excelu.
TABELA 1

kategoria

podkategoria

typ rachunków

sposób płatności

Gr� do gr�a

TYDZIEŃ 3

4. Jak korzystacie z informacji o waszych wydatkach?
Monitorowanie wydatków dla samego monitorowania, to tylko strata czasu. Ważne jest, aby Waszym wydatkom
przyjrzeć się bliżej. Zanim zabierzecie się do następnego zadania, spróbujcie zgadnąć, ile przeznaczacie na wydatki
regularne, a ile na okazjonalne.

typowanie mamy

typowanie taty

typowanie dzieci*

Wydatki regularne

Wydatki okazjonalne

* W zależności od wieku, Dzieci mogą podać ich typ lub przyłączyć się do zabawy z którymś z Rodziców
Teraz korzystając z uzupełnionej TABELI 1 dopiszcie przy każdej pozycji kwoty, a następnie policzcie np. dla ostatniego miesiąca:
- ile wydaliście na opłacenie regularnych rachunków wynikające z podpisanych umów?
- ile wydaliście na opłacenie innych regularnych wydatków typu jedzenie, chemia, transport, przyjemności, itd.?
- ile wydaliście na opłacenie różnych wydatków okazjonalnych, (które można było przewidzieć) np. urodziny członka Rodziny/przyjaciela?
- ile wydaliście na opłacenie różnych wydatków okazjonalnych - nieprzewidzianych np. awaria pralki, naprawa
samochodu, choroba członka Rodziny?
I kto z Was najlepiej wytypował wielkość wydatków?
Czy coś Was zaskoczyło szczególnie? Jaką korzyść ma dla Was lepsza znajomość swoich wydatków?
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OPRACUJCIE KALENDARZ FINANSOWY WYDARZEń CYKLICZNYCH
Urodziny, imieniny, święta, nowy rok szkolny, ferie, ...co rok się powtarzają i to one często powodują spustoszenie w naszych portfelach. I znów przesuwamy w czasie upragniony wypad lub zapisy na dodatkowe zajęcia..
Nie zawsze tak musi być! Opracujcie swój kalendarz wydarzeń cyklicznych razem z planowanymi wydatkami,
na które będziecie odkładać w ciągu roku. Wtedy nic Was nie zaskoczy!

Co bȩdzie potrzebne?
- brystol (2 kartki)
- kolorowe karteczki przylepne
- markery, długopisy, mazaki
- komputer z arkuszem kalkulacyjnym lub kalkulator

Co bȩdzie naszym celem?
- zidentyfikowanie wydatków, które można z góry zaplanować
- określenie ile pieniędzy potrzebujemy, aby zrealizować nasze zaplanowane wydatki

Jak bȩdziemy działać?
1. Rozdajcie karteczki i odpowiadajcie na poniższe pytania.
- Kiedy są Święta? Z jakimi dodatkowymi wydatkami finansowymi się wiążą? Wypiszcie każde ze Świąt
na karteczce, z miesiącem, kiedy są planowane oraz wydatkami, z jakimi się wiążą. Każde wydarzenie zapiszcie
na osobnej karteczce.
np. Święta Bożego Narodzenia - grudzień - (prezenty, choinka, ozdoby choinkowe), wyjazd do Dziadków - (koszty
transportu, dodatkowa żywność na potrawy świąteczne)

- Kiedy planujecie ferie, wakacje, inne wyjazdy? Z jakimi wydatkami się wiążą? Każde wydarzenie zapiszcie
na osobnej karteczce.
np. Ferie - styczeń - Basia: obóz narciarski (opłata za obóz, renowacja nart, nowy kombinezon narciarski,
kieszonkowe); Jaś, Feliks i Rodzice: tygodniowy wyjazd w góry (dojazd, kwatery, wyżywienie, przyjemności)

- Kiedy planujecie rodzinne uroczystości - rocznice, urodziny, imieniny, komunia/bierzmowanie,
śluby/wesela, itd.? Z jakimi wydatkami się wiążą? Każde wydarzenie zapiszcie na osobnej karteczce.
np. Komunia kuzyna - maj (prezent)

- Kiedy planowane są inne wydarzenia, które możemy z góry zaplanować np. rozpoczęcie roku
szkolnego, matura, roczne rozliczenie podatkowe, itd.?
Przyklejcie karteczki w polach odpowiadającym odpowiednim miesiącom na brystol. Tak przygotowane plansze
zawieście w Waszym Rodzinnym Kąciku Finansowym.

2. Z jakimi dodatkowymi wydatkami wiążą się wydarzenia, które zapisaliście?
Wspólnie przyjrzycie się zidentyfikowanym wydarzeniom. Aby zaplanować wydatki na te wszystkie okazje wypełnijcie wspólnie (możecie tez podzielić się wydarzeniami) pustą tabelkę. Skorzystajcie z kalkulatora lub policzcie
wydatki w arkuszu kalkulacyjnym. Następnie dopiszcie na karteczkach kwoty jakie są potrzebne do zrealizowania
wydatków związanych z każdym wydarzeniem (tak jak na przykładach na kolejnej stronie).

1
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Wydarzenie

obóz
narciarski
Jasia

ferie

urodziny mamy

luty

Wydatek

prezent
od taty

Opis wydatków

.
Budzet na dane
wydarzenie

.
Budzet miesiȩczny
na planowane
wydarzenia

2280

3380

opłata - 1200
sprzęt - 1000
kieszonkowe - 80
kwatery: 5 nocy
x 100 = 500
posiłki 100 x 6 dni
200

1100

200

laurki i przedsta- stroje/akcesoria
wienie (Dzieci) do przedstawienia
z lumpeksu - 20
dla mamy

220

20

etc.

I

FERIE - obóz
narciarski Jasia
Rodzinny wyjazd
w góry - 3860 PLN

II

URODZINY MAMY
220 PLN

III

S�WIETA
�
WIELKA
NOCNE
300 PLN

IV

podatek dochodowy
4000 PLN

V
VI

MAJÓWKA
NA MAZURACH 2000 PLN

ROCZNICA
S�LUBU 1000 PLN

KOMUNIA
CHRZES�NICY MAMY
2000 PLN
WESELE
PRZYJACIÓL
RODZICÓW
1000 PLN

VII

WAKACJE
3000 PLN

VIII

WAKACJE
300 PLN

IX
X

URODZINY
PRZYJACIÓL

100 PLN

DZIEN�
DZIECKA 450 PLN

100 PLN

SZKOLA
600 PLN

DZIEN�
NAUCZYCIELA

100 PLN

DZIEN�
MAMY 200 PLN

URODZINY
TATY

XI

URODZINY
PRZYJACIÓL

100 PLN

URODZINY
MAMY,
DZIECI

1000 PLN

XII

S�WIETA BOZEGO
NAR�ODZENIA
1500 PLN

URODZINY
PRZYJACIÓL

100 PLN

3. Ile rocznie musicie wydać na planowane okazje i wydarzenia?
Podsumujcie ile w sumie musicie wydać na wszystkie wydarzenia. Zastanówcie się, czy w jakiś sposób chcecie lub
możecie zmniejszyć te wydatki? Jeżeli tak, to zmieńcie Wasze wyliczenia.
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Wydatek

Opis wydatków

.
Budzet na dane
wydarzenie

.
Budzet miesiȩczny
na planowane
wydarzenia

Tabela do uzupełnienia dla Was - wydrukujcie tyle ile potrzebujecie
3
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SZACUJEMY NASZE REALNE MozLIWOśCI FINANSOWE
Oszacujcie realnie wasze finansowe możliwości, bo „Z próżnego i Salomon nie naleje!”.
Jaka jest Wasza sytuacja finansowa? Czy przychody (stałe, sezonowe, okazjonalne) przewyższają wydatki
(codzienne, cykliczne, jednorazowe)? Ile i w którym miesiącu możecie realnie zaoszczędzić na Wasze cele,
a w którym przyda się zaciskanie pasa? Wypracujcie kalendarz Waszych finansowych możliwości, a będziecie
przygotowani na dobre i na złe.

Co bȩdzie potrzebne?
- komputer z arkuszem kalkulacyjnym lub kalkulator oraz uzupełnione materiały z poprzednich lekcji

Co bȩdzie naszym celem?
- porównanie naszych przychodów i wydatków w poszczególnych miesiącach
- określenie naszych realnych możliwości finansowych

Jak bȩdziemy działać?
Wydrukujcie pustą tabelkę i po kolei uzupełniajcie ją odpowiadając na poniższe pytania pomocnicze.
1. Przyjrzyjcie się swoim dochodom (netto) i uzupełnijcie tabele przychodów rodzinnych
- Jakie przychody otrzymujecie w stałej kwocie w każdym miesiącu?
- Jakie przychody otrzymujecie jedynie sezonowo?
- Czy macie jakieś przychody niepochodzące z pracy np. wynajem mieszkania, miejsca parkingowego, komórki
lokatorskiej, itd.?
- Czy otrzymujecie jakieś świadczenia od Państwa, albo pomoc finansową od bliskich lub przyjaciół?
- Czy otrzymujecie zwrot nadpłaconych zaliczek na podatek?

Przychody stałe - Tata
Przychody dodatkowe - Mama
(sprzedaż kosmetyków)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

500

1500

1500

1000

2000

2000

1000

500

500

500

Przychody dodatkowe Tata (kursy zawodowe)

IX

X

XI

XII

Razem

4000

4000

4000

4000

4000

48000

1000

500

1000

1500

2000

15500

500

500

500

3000

Inne: wynajem mieszkania
(po opłaceniu kosztów)

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6000

Wynajem nieużywanej
komórki lokatorskiej

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1200

Przychody

5100

6600

6600

6100

6600

6600

5600

5600

5600

6100

6600

6600

73700
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2. Przypomnijcie sobie z poprzednich lekcji (3 i 4) ile wynoszą Wasze wydatki i wpiszcie je do tabeli możliwości
finansowych według poniższego przykładu.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3860

220

300

4000

4200

2450

3100

7380

4220

4300

8000

8200

6450

7100

Wydatki

regularne
(umowy)
regularne
(inne)
Wydatki
planowane
Wydatki Suma

X

XI

XII

1000

1000

1000

3000

3000

3000

3000

400

600

200

1000

1600

4400

4600

4200

5000

2900

3. Przyjrzyjcie się Waszym możliwościom finansowym
Do tabelki z wydatkami dopiszcie informacje o przychodach i obliczcie Wasze możliwości finansowe odejmując
wysokość przychodów od wydatków w każdym miesiącu

I

II

1000

1000

3000

Wydatki planowane

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Razem

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

12000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

36000

3380

220

300

4000

4200

2450

3100

400

600

200

1000

1600

21450

Wydatki razem

7380

4220

4300

8000

8200

6450

7100

4400

4600

4200

5000

5600

69450

Przychody

5100

6600

6600

6100

6600

66 00

5600

5600

5600

6100

6600

6600

73700

-2280

2380

2300

-1900

-1600

150

-1500

1200

1000

1900

1600

1000

4250

Wydatki regularne
(umowy)
Wydatki regularne
(inne)

Możliwości
finansowe

4. Przyjrzyjcie się przygotowanej analizie:
- Czy rocznie zarabiacie więcej niż planujecie wydać? Jeżeli nie, to warto zrewidować Wasze plany lub poszukać
źródeł dodatkowego przychodu (będziemy o tym dyskutować w kolejnych ćwiczeniach).
- Czy miesięcznie zarabiacie więcej niż planujecie wydać? Jeżeli nie, to ważne będzie, abyście oszczędzali nadwyżki
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w poprzedzających miesiącach, aby móc na bieżąco realizować swoje plany.
W naszym przykładzie rodzina potrzebuje zaoszczędzić dużą kwotę w grudniu 2015, aby móc zapłacić za wydatki
w styczniu, które przewyższają przychody w tym miesiącu. Takie podejście znacznie komplikuje zarządzanie finansami (chyba, że macie zaoszczędzoną z poprzednich lat kwotę oszczędności, która pozwoli pokryć Wam te niedobry środków). Nagromadzenie wydatków może zmusić Was do wzięcia niechcianej pożyczki w sytuacji, kiedy
Wasze wydatki wymkną się Wam spod kontroli. Dlatego, jeżeli są miesiące w których, wydatki przewyższają przychody - wróćcie do nich i zrewidujcie swoje plany - może możecie zrezygnować z któregoś z wyjazdów lub zmniejszyć koszty przy organizacji, któregoś z wydarzeń np. zamiast wynajmować salę na urodziny dziecka, zorganizować
przyjęcie w domu, itd. Jeżeli chcielibyście mieć opcję realizacji wszystkich wydarzeń, ale po Waszym planie widać,
że byłoby to dla Was ryzykowne, dodajcie te wydatki do Waszych celów finansowych (lekcja pierwsza).
Zmieniona Tabela Możliwości Finansowych
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

suma

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

12000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

36000

Wydatki planowane

1100

1220

1300

2000

2500

2450

1600

900

1100

700

1000

1600

21930

Wydatki

5100

5220

5300

6000

6500

6450

5600

4900

5100

4700

5000

5600

66750

Przychody

5100

6600

6600

6100

6600

66 00

5600

5600

5600

6100

6600

6600

73700

0

1380

1300

100

100

150

0

700

500

1400

1600

1000

8230

Wydatki regularne
(umowy)
Wydatki regularne
(inne)

Zmienione możliwości finansowe

*1500 zapłacą Dziadkowie w ramach pożyczki
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Niedobór

przekraczają przychody
Styczeń

Możliwości obcięcia wydat-

Rezultat

ków
-2280

Przełożenie wyjazdu Jasia do

+2280

celów finansowych Rodziny,
rodzina wyjedzie razem

Bilans = 0

w góry
Kwiecień

-1900

Zapłata podatku -przezna-

Rozłożenie wydatku po

czanie oszczędności na

miesiącach - zmniejszenie

podatek od początku roku

oszczędności na koniec

II - 1000zł

każdego miesiąca:

III - 1000zł

II do 1380

IV - 2000 zł

III do 1300
IV wzrost do 100 zł

Maj

-1600

Zamiast na majówkę na

+2000 rezygnacja z Mazur

Mazurach, wyjazd na działkę

- 150 park linowy

do Znajomych; aby zrekom-

- 150 restauracja rodziców

pensować Mazury - wyprawa
do parku linowego dla

Bilans: +100 zł

Dzieci, wieczór w restauracji
Lipiec

-1500

Obozy i wczasy - pożyczka

Zmniejszenie oszczędności w

1500zł od Dziadków do

kolejnych miesiącach, aby

spłaty w ratach w następ-

spłacić pożyczkę na wakacje

nych miesiącach

Dzieci

VIII - zwrot 500 zł
IX - zwrot 500 zł

Bilans:

X- zwrot 500 zł

VIII - 700

5. Na koniec powróćcie do Waszych celów finansowych.
Czy jeżeli uda Wam się odłożyć roczną kwotę (suma możliwości finansowych z wszystkich miesięcy), to wystarczy
ona na realizację wszystkich Waszych celów finansowych, które obraliście podczas pierwszej lekcji?
Jeżeli tak, to świetnie – pamiętajcie, że będziecie się musieli wykazać dyscypliną rodzinną w trzymaniu się limitów
na poszczególne wydatki i monitorowaniu kosztów (jak w lekcji #3).
Jeżeli nie - nie martwcie się. W kolejnych lekcjach przyjrzymy się jak zwiększyć Wasze możliwości finansowe
poprzez mądre oszczędzanie i szukanie okazji na dodatkowe zarobki.
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Tabela przychodów rodzinnych

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

razem

Przychody stałe - Tata

Przychody stałe - Mama

Przychody dodatkowe - Tata

Przychody dodatkowe - Mama

Inne

Inne

Inne

Inne

Wynajem

Przychody

5
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Tabela możliwości finansowych naszej rodziny

I

II

III

IV

V

VI

VI

VII

VIII

IX

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Wydatki regularne (umowy) z ćw.#3
Wydatki regularne (inne) z ćw.#3
Wydatki planowane z ćw.#4
Suma wszystkich wydatków

Suma wszystkich przychodów

Możliwości finansowe

Zmienione możliwości finansowe

I

II

III

IV

V

X

XI

XII

Razem

Wydatki

5100

5220

5300

6000

6500

6450

5600

4900

5100

4700

5000

5600

66750

Przychody

5100

6600

6600

6100

6600

6600

5600

5600

5600

6100

6600

6600

73700

Możliwości
ﬁnansowe

0

1380

1300

100

100

150

0

700

500

1400

1600

1000

8230

Poduszka
ﬁnansowa

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Możliwości
ﬁnansowe (po
uwzględnieniu
poduszki)

-200

1180

1100

-100

-100

-50

-200

500

300

1200

1400

800

5830
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WYZNACZAMY RODZINNY PLAN WYDATKÓW ORAZ CELE OSZCZȩDNOśCIOWE
Zastanówcie się, ile każdy z Was może zaoszczędzić? Jaka to może być kwota minimalna tygodniowo czy
miesięcznie? Postawcie sobie rodzinne i indywidualne cele oszczędnościowe. Wprowadźcie rytuał tygodniowego omawiania Waszych dokonań. Wspierajcie się i uczcie na Waszych potknięciach – to one doprowadzą Was
do mistrzostwa...

Co bȩdzie potrzebne?
- brystol z narysowaną tabelką i mazaki
- pudełko "Nasze Cele Finansowe" - może być po cukierkach, herbacie lub słoik - tutaj odłożycie zaoszczędzone
pieniądze w najbliższych tygodniach. (poniżej projekt do wycięcia i naklejenia na puszce)

Co bȩdzie naszym celem?
- określenie ile wspólnie możemy zaoszczędzić tygodniowo/miesięcznie
- określenie i zastosowanie sposobów na to, aby się nam udało
- uczczenie sukcesów oraz wyciągnięcie wniosków z trudności przy wdrażaniu planu

Jak bȩdziemy działać?
1. Jakie wydatki musicie ponieść w każdym tygodniu miesiąca? Wypiszcie swoje planowane wydatki stałe związane z umowami, inne regularne oraz planowane wydatki związane z wydarzeniami w tabelce (jak w przykładzie na
następnej stronie). Warto również zaplanować jakąś kwotę na nieprzewidziane wydatki.

Na�e Cele �nansowe

1
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Wydatki stałe - umowy

1-7/02

8-14/02

Żywność - 300
Chemia - 400
Przyjemności - 350
(100zł/os dorosłe;
50zł/dzieci)
Karnet fitness za
miesiąc mama i tata 200
Basen za miesiąc - 50
Obiady w szkole za
miesiąc – 100
Inne nieprzewidziane –
100
Paliwo (mama i tata)
– 400
Czynsz
Media
Internet

Żywność - 300
1000 Przyjemności - 350
Inne - 100

15-21/02

Żywność - 300
Przyjemności - 350
Inne - 100

22-28/02

razem

Wydatki stałe - INNE

Żywność - 300
Przyjemności - 350
Inne - 100
1000

wydatki miesiȩczne (luty 2016)= 5400

Wydatki planowane

PRZYCHODY
W lutym:
6600 PLN

na koniec
I tygodnia
zostaje
4700

1900

Urodziny mamy
750

250

na koniec
II tygodnia
zostaje
2700

750

na koniec
III tygodnia
zostaje
1950

750

na koniec
IV tygodnia/
miesiąca
zostaje 1200

4150

250
Oszczędności
1200

2. Jak każdy z Was chce się zaangażować w trzymanie w ryzach Waszych wydatków?
Wyznaczcie członków Rodziny odpowiedzialnych za pilnowanie limitów przeznaczonych na dany wydatek. Zapiszcie imiona osób odpowiedzialnych przy konkretnych wydatkach.
3. Jak chcecie monitorować realizację Waszego planu wydatków i oszczędności?
Ustalcie wspólnie dzień i godzinę, kiedy będziecie się spotykać w celu omówienia jak Wam idzie realizacja Waszego
planu. To będzie czas kiedy przeanalizujecie wspólnie sukcesy i porażki z poprzedniego tygodnia i wyciągniecie
wnioski na kolejny tydzień.
- Każda osoba odpowiedzialna za dany wydatek (w danym tygodniu) opowiada czy udało się zrealizować wydatki
wg planu. Przy każdym wydatku, który udało się zrealizować zgodnie z planem (wydaliście na niego mniej lub
założoną kwotę pieniędzy) narysujcie uśmiechniętą buźkę lub inny symbol, który ustalicie)
2
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- Czy udało się jakąś kwotę dodatkowo zaoszczędzić ponad plan? Zdecydujcie jak chcecie wykorzystać pozostałe
oszczędności - np. możecie je odłożyć na realizację Waszych celów (cele zdefiniowaliście w ćwiczeniu #1) do pudełka/słoika "Nasze Cele". Jeżeli zaoszczędzona kwota jest na rachunku któregoś z Rodziców, to po prostu zapiszcie
zaoszczędzoną sumę na kartce i uznajcie, że tej kwoty nie można ruszyć z rachunku (najlepiej przelać na inny
rachunek, żeby nie kusiło).
- Przedyskutujcie: co było fajne/motywujące w tym zadaniu? Co było trudne? Jakie wyzwania się pojawiły i jak
sobie z nimi poradziliście? Co chcecie zastosować w następnym tygodniu? Na co szczególnie chcecie uważać, bo
może zagrozić w realizacji Waszego planu?
Przykład
TYDZIEŃ

1-7/02

Wydatki stałe - umowy

Wydatki stałe - INNE

Wydatki planowane

na koniec
I tygodnia
zostaje
4700
sprawdza
cała rodzina

Żywność - 300
Mama i Jaś zrobią
zakupy na cały
tydzień w supermarkecie i na bazarku
Chemia - 400 j.w.
Przyjemności - 350
(100zl/os dorosłe; 50
zł/dzieci) Każdy jest
odpowiedzialny za
swoje wydatki

PRZYCHODY
W lutym:
6600 PLN

1900

Karnet fitness za
miesiąc Mama i Tata
- 200 Mama i Tata
kupią karnety
Basen za miesiąc - 50
Tata opłaci w szkole
Obiady w szkole za
miesiąc - 100 Tata
opłaci w szkole
Inne nieprzewidziane 100 Odłożone do
puszki pod pieczą
Mamy i Dzieci
Paliwo - 400: Mama
i Feliks (samochód
Mamy) i Tata i
Dziewczynki (samochód Taty)

3
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Wydatki stałe - umowy

Czynsz
Media
Internet

Wydatki stałe - INNE

Takie same zasady jak
1000 w I tygodniu lutego

Wydatki planowane

750

Urodziny mamy tata i dzieci

250

Żywność - 300
Przyjemności - 350
Inne - 100

tata i Basia
ustawią zlecenia stałe w
portalu bankowości elektronicznej
15-21/02

Takie same zasady jak
w I tygodniu lutego

Takie same zasady jak
w I tygodniu lutego

na koniec
III tygodnia
zostaje
1950

750

sprawdza
cała Rodzina

na koniec
IV tygodnia/
miesiąca
zostaje 1200

750

Żywność - 300
Przyjemności - 350
Inne - 100

razem

1000

na koniec
II tygodnia
zostaje
2700
sprawdza
cała Rodzina

Żywność - 300
Przyjemności - 350
Inne - 100

22-28/02

PRZYCHODY
W lutym:
6600 PLN

sprawdza
cała Rodzina

4150

250

wydatki - 5400
przychody - 6600
oszczȩdności - 1200
Rodzinne Spotkania Finansowe
Niedziela godzina 18:00; Organizuje mama z Jasiem - 7.02; Basia z tatą- 14.02; Feliks z Basią - 21.02;
Tata z Jasiem - 28.02

Przygotowany plan wydatków powieście w Waszym Rodzinnym Kąciku Finansowym.
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Ustalcie konkretna̧ datȩ realizacji Waszego celu.
Za tydzień, za miesiąc, a może trzy? Zastanówcie się, ile potrwa realizacja Waszych celów przy Waszych obecnych możliwościach oszczędzania. Co każdy z Was z osobna i wspólnie jako Rodzina możecie zrobić, aby
zwiększyć Wasze możliwości oszczędnościowe i dzięki temu szybciej osiągnąć cel?

Co bȩdzie potrzebne?
- kartki z celami (z lekcji #1)

Co bȩdzie naszym celem?
- wyznaczenie daty realizacji Celu Rodzinnego lub celów członków Rodziny

Jak bȩdziemy działać?
1. Jak budujemy swoje oszczędności przy systematycznym wdrażaniu naszych planów wydatków? Powróćcie do
wyliczeń dot. Waszych możliwości finansowych (z lekcji #5). Jeżeli co miesiąc jesteście w stanie zaoszczędzić
planowaną kwotę pieniędzy (wg. wskazówek z lekcji #6), to ile oszczędności będziecie mieli na koniec każdego
kolejnego miesiąca?
Przykład z lekcji #5
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Wydatki

5100

5220

5300

6000

6500

6450

5600

4900

Przychody

5100

6600

6600

6100

6600

6600

5600

5600

0

1380

1300

100

100

150

0

0

1380

2680

2780

2880

3030

3030

Możliwości finansowe
Stan oszczędności na koniec
miesiąca

IX

X

XI

XII

Razem

5100

4700

5000

5600

66750

5600

6100

6600

6600

73700

700

500

1400

1600

1000

8230

3730

4230

5630

7230

8230

W tym przykładzie Nasza Rodzina w styczniu zaoszczędziła 0 zł, w lutych uzbierała 1380 zł, jej oszczędności
powiększyły się do kwoty 2680 zł na koniec marca, w kwietniu osiągnęły już 2880 zł, a w grudniu wzrosły
do 8230 zł.
2. Kiedy osiągniemy tyle oszczędności, aby zrealizować nasze cele? Powróćcie do swoich celów wyznaczonych
podczas lekcji #1. Uszeregujcie cele według ważności dla Waszej Rodziny oraz dla każdego z Was z osobna. Kiedy
jesteście w stanie zrealizować Wasz/swój cel?
Przykład - Najważniejszy cel wspólny oraz cele indywidualne
• Wspólny wyjazd rodzinny - 4000 zł -> możliwy we wrześniu, jeżeli inni zrezygnują ze swoich celów
• Weekend w SPA Mamy - 1200 zł -> Mama może zrealizować ten cel od lutego, jeżeli inni zrezygnują ze swoich
celów
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• Nowy rower Józia - 500 zł -> Józio może zrealizować ten cel od lutego, jeżeli inni zrezygnują ze swoich celów
• Obóz narciarski lub jeździecki Jaśka - 2200 zł -> Jasiek może zrealizować ten cel od marca, jeżeli inni zrezygnują
ze swoich celów
• Wypad motocyklowy Taty w góry - 1000 zł -> Tata może zrealizować ten cel od lutego, jeżeli inni zrezygnują ze
swoich celów
• Wymarzone urodziny Basi - 1500 zł -> Basia może zrealizować ten cel od marca, jeżeli inni zrezygnują ze swoich
celów
- Kiedy wszyscy mogliby zrealizować swoje indywidualne cele, gdybyście nie decydowali się na wspólny cel?
Zsumujcie kwoty wszystkich wydatków indywidualnych. Zobaczcie, w którym miesiącu zgromadzicie oszczędności
pozwalające Wam na realizację Waszych celów. Potem możecie zdecydować, czy wszyscy chcecie zrealizować
swoje cele jak uzbieracie całą sumę, czy też będziecie po kolei w miarę możliwości realizować cel po celu.
Przykład
Jeżeli Rodzina zdecyduje się zrealizować swoje cele indywidualne to wszyscy zrealizują je do listopada 2016 roku.
Rodzina zdecydowała się nie czekać do końca listopada, ale będzie realizować cele jeden po drugim. Pierwsza
zrealizuje cel Mam - spędzi weekend SPA w lutym. W marcu, Tata pojedzie na upragniony wyjazd w góry z kolegami. Następnie Rodzina musi poczekać do maja, żeby uzbierać na rower dla Jasia. To opróżni puszkę z oszczędnościami, które będzie trzeba uzupełnić, aby Basia mogła zorganizować swoje urodziny w wymarzonym miejscu we
wrześniu. Na obóz narciarski Jaśka, Rodzina uzbiera dopiero w listopadzie - pewnie będzie musiał poczekać do
następnych ferii, aby móc na obóz pojechać, ale oszczędności na ten cel będzie już miał zapewnione. Po realizacji
wszystkich celów, Rodzina kończy rok nadal z nadwyżka z oszczędnościami w kwocie ponad 1600 zł. Może je
zachować na przyszły rok, tak, aby nie rezygnować z części planowanych wydatków (jak to miało miejsce w tym
roku np. obóz narciarski Jaśka nie odbył się , bo zabrakło pieniędzy). Rodzina może też zdecydować wydać te
oszczędności na jakiś inny wspólny cel.

cel

koszt

kiedy?

stan oszczȩdnosci

wykorzystanie
oszczȩdnosci

Weekend w SPA Mamy

1200

luty

1380

1380-1200=180

Nowy rower Józia

500

maj

100+100+480=680

680-500=180

Obóz narciarski/jeździecki Jaśka

2200

listopad

1400+1600+30=3030

3030-2200=830

Wypad Taty w góry

1000

marzec

1300+180=1480

1480-1000=480

Wymarzone urodziny Basi

1500

wrzesień

150+700+500+180=1530

1530-1500=30

Suma

6400

grudzień

1000+830=1830

Nadwyżka oszczędności

2
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2. Zadecydujcie jak zamierzacie wykorzystać oszczędności. Porozmawiajcie o różnych możliwościach wykorzystania oszczędności, ich plusach i minusach. Wybierzcie opcje najlepszą dla Waszej Rodziny. Przygotujcie plan
oszczędzania i wydatków dla Rodziny i powieście go w Waszym Rodzinnym Kąciku Finansowym.
Przykład
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

0

1380

1300

100

100

150

0

700

500

1400

1600

1000

Miesięcznie odłożone
oszczędności dzięki
monitorowaniu
wydatków

SPA Mamy

-1200

Wypad Taty

-1000

Rower Józia

-500

Urodziny Basi

-1500

Obóz Jasia

Stan oszczędności

-2200

0

180

480

580

180

330

330

1030

30

1430

830

1830
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ODKRYWAMY SWOJE SŁABE STRONY I WYSTRZEGAMY SIȩ POKUS
Promocja na kolejne buty? Ładny gadżet? Pieniądze nam się rozchodzą mimochodem, kiedy idziemy na zakupy
bez planu i podejmujemy spontaniczne decyzje, bez trzeźwej analizy. Nieplanowany obiad na mieście, dodatkowe zakupy "na wszelki wypadek" albo "kiedyś się przyda" to klasyczni "złodzieje pieniądza". Przeanalizujcie
wspólnie, co uszczupla po kryjomu Wasze oszczędności.

Co bȩdzie potrzebne?
- kolorowe karteczki (post-it) i pisaki

Co bȩdzie naszym celem?
- zidentyfikowanie "złodziei pieniądza" czyli na co i kiedy pieniądze nam się rozchodzą
- opracowanie sposobów, aby sobie z nimi radzić

Jak bȩdziemy działać?
1. Kiedy i na co pieniądze się Wam "rozchodzą"?
- Pomyślcie w rodzinnym gronie o minionym dniu, tygodniu i Waszych decyzjach zakupowych. Wypiszcie na
karteczkach te wydatki, które nie były zaplanowane i moglibyście się bez nich obejść. Napiszcie też gdzie i w jakich
okolicznościach ich dokonaliście? Zapisujcie każdy wydatek na osobnej karteczce.
Przykład: Rodzina wydała 326 zł niezaplanowanie w ostatnim tygodniu - to ponad 1000 zł miesięcznie(!!!) i prawie
17000 zł rocznie. Te pieniądze mogliby zaoszczędzić na swoje cele.

Jaś:
Chipsy w sklepiku
szkolnym - 6 zł
zjadłem kanapkę
i byłem głodny

Mama:
Kupiłam w supermarkecie rzeczy,
które później
okazało się nadal
mamy w domu 50zł

Basia:
Kupiłam bluzkę
w lumpeksie i do
niczego i mi nie
pasuje.
Z nudów - 20zł

Tata:
Zabrakło tabletek
do zmywania i
musiałem kupić je
w osiedlowym sklepie
za podwójną cenę
(w porównaniu
do marketu) - 20zł

Mama:
Zaspałam i zabrać
zapomniałam lunch
do pracy. Musiałam
iść do kantyny na
niezaplanowany
posiłek - 20zł

Józio:
Wszedłem do sklepu
i wydałem całe kieszonkowe na zabawkę,
która potem się
okazała wcale nie taka
fajna i potem nic
nie miałem - 50zł

Tata:
Rachunek za ogrzewanie przyszedł
wyższy niż zwykle
(otwieramy okna
przy załączonych
kaloryferach) - 100zł

Mama:
Otworzyli nową
cukiernię pod pracą,
tak mi zasmakowały
pączki, ze zbyt
często zaczęłam je
kupować - 60zł

- w jakich innych okolicznościach Wasze wydatki są nieprzemyślane lub jakie zachowania prowadzą do strat finansowych np. otwieranie okien przy włączonych kaloryferach? Porozmawiajcie o tym!

1
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2. Opracujcie sposoby zapobiegania nieprzemyślanym wydatkom na kolorowych karteczkach i powieście je w
Waszym Rodzinnym Kąciku Finansowym?
Przykład
Jaś:
Zawsze noszę
zapasową kanapkę
lub przekąskę do
szkoły (jak nie będę
głodny podzielę się
z kolegą)

Basia:
Wybieram się na
zakupy ze zdjęciem
ubrań, do których
chcę dokupić jakiś
dodatek. Ustalam
z góry budżet jaki
przeznaczę na zakup

Tata:
Do wietrzenia angażuję
całą rodzinę, aby sprawdzali
kaloryfery (tak zawsze
choć jedno z nas będzie
pamiętać).

Mama:
Lunch do pracy
przygotowuję
poprzedniego wieczora.
Zawsze mam w pracy
na czarną godzinę np.
słoiczek kuskusa, garść
migdałów lub daktyli

Mama:
Przeznaczam z góry budżet
na łakocie np. pączki
(bardzo je lubię). Kupuję
tylko tyle na ile mi
starczy

Józio:
Jak podoba mi się jakaś
zabawka, to najpierw
bawię się nią u kolegi.
Czekam dokońca miesiąca
i kupuję z zaoszczędzonych
pieniędzy (lub po niższej
cenie od kolegi, który już
się nią znudzi do tego
czasu)

Tata i Mama:
Przed wyjściem do
supermarketu robię listę
zakupów na następny
tydzień; dodatkowo robię
zdjęcie lodówki i półek
z zapasami chemii, aby
sprawdzić czego może
dodatkowo brakować.

3. Na regularnych spotkaniach finansowych Waszej Rodziny (najlepiej raz w tygodniu), rozmawiajcie, które z tych
sposobów działają lepiej lub mniej. Dodawajcie nowe sposoby radzenia sobie ze Złodziejami Pieniądza w Waszym
Rodzinnym Kąciku Finansowym. Na cotygodniowym spotkaniu pamiętajcie również o zadaniu z lekcji szóstej, czyli
cotygodniowej analizie Waszego planu wydatków i oszczędności.

2

Gr� do gr�a

TYDZIEŃ 9

Stwórzcie domowe reguły oszczȩdzania.
Potrzeba dużo samozaparcia, aby za każdym razem analizować swoje decyzje zakupowe. Lepiej postawić
na nawyki. Wypiszcie wspólnie różne sposoby, które możecie stosować jako Wasze domowe reguły oszczędzania, np.: zabierając listę na zakupy, kupicie tylko to, co potrzebne, gasząc światło, zmniejszycie swoje rachunki,
płacąc gotówką, wydacie mniej. Wyrabiając nawyki, zbliżycie się do celu szybciej i bez wysiłku.

Co bȩdzie potrzebne?
- projekt „Kodeks oszczędzania” z końca lekcji

Co bȩdzie naszym celem?
- opracowanie domowych reguł oszczędzania
- systematyczne stosowanie reguł

Jak bȩdziemy działać?
1. Jakie zasady oszczędzania są dla Was najskuteczniejsze? Każdy z domowników przygotowuje własny KODEKS
OSZCZĘDZANIA zawierający 5 zasad, które zobowiązuje się stosować na co dzień. Wytnijcie projekt i w wolne
miejsca wpiszcie wybrane przez siebie zasady. Tak przygotowane kartki włóżcie do portfela.
2. Jak będziecie stosować Kodeks w praktyce? Przez następny tydzień obserwujcie i notujcie swoje sukcesy i
porażki we wdrażaniu Kodeksu. Zaznaczajcie lub + za każdym razem jak udaje Wam się Kodeks stosować. Zaznaczajcie lub - za każdym razem jak Kodeks łamiecie. Na Rodzinnych Spotkaniach Finansowych podzielcie się
Waszymi doświadczeniami - co działa lepiej, a co gorzej, ewentualnie zmodyfikujcie według potrzeb reguły Kodeksu.

Kodeks Oszczȩdzania mamy
1. Listę zakupów ustalam z Rodziną co tydzień i bez niej nie
wchodzę do sklepu.
2. Kupuję tylko rzeczy z listy, bez względu na atrakcyjne
promocje.
3. Za słodycze płacę tylko pieniędzmi z czerwonej koperty
„Słodycze”, którą noszę z wydzieloną kwotą w portfelu.
4. Zakręcam kran przy myciu zębów.
5. Przygotowuję lunch dla siebie i Rodziny zawsze dzień
wcześniej wieczorem.

Kodeks Oszczȩdzania taty
1. Kupuję tylko rzeczy z listy
2. Ustawiam zlecenia stałe na wszystkie opłaty związane
umowami na okres ich trwania
3. Raz w miesiącu szukam ofert atrakcyjnych lokat, aby
pomnażać nasze rodzinne oszczędności
4. Gaszę światło w pomieszczeniach , w których nie
przebywam i pilnuję domowników, aby o tym pamiętali
5. W knajpach i kinie płacę tylko gotówką z koperty
„Rozrywka”, którą noszę z wydzieloną kwotą w portfelu.

Kodeks Oszczȩdzania Jasia
1. Kupuję rzeczy tylko ze swojej listy.
2. Zawsze mam ze sobą dodatkową kanapkę w szkole.
3. Wyłączam komputer jak nie korzystam, sprawdzam czy
inne urządzenia są wyłączone z gniazdka.
4. Kieszonkowe rozdzielam proporcjonalnie na tygodnie i
trzymam się wyznaczonych sum – jak chcę kupić coś
większego to kupuję pod koniec miesiąca jak zaoszczędzę.
5. Wymieniam się książkami, grami z kolegami żeby
oszczędzać pieniądze i środowisko.
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Kodeks Oszczȩdzania mamy

Kodeks Oszczȩdzania taty

1.........................................................................................................................
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2.......................................................................................................................
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3.......................................................................................................................
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4.......................................................................................................................
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5.......................................................................................................................
..........................................................................................

1.........................................................................................................................
..........................................................................................
2.......................................................................................................................
..........................................................................................
3.......................................................................................................................
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4.......................................................................................................................
..........................................................................................
5.......................................................................................................................
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Kodeks Oszczȩdzania .............................

Kodeks Oszczȩdzania .............................

1.........................................................................................................................
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2.......................................................................................................................
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3.......................................................................................................................
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4.......................................................................................................................
..........................................................................................
5.......................................................................................................................
..........................................................................................

1.........................................................................................................................
..........................................................................................
2.......................................................................................................................
..........................................................................................
3.......................................................................................................................
..........................................................................................
4.......................................................................................................................
..........................................................................................
5.......................................................................................................................
..........................................................................................

Kodeks Oszczȩdzania .............................

Kodeks Oszczȩdzania .............................

1.........................................................................................................................
..........................................................................................
2.......................................................................................................................
..........................................................................................
3.......................................................................................................................
..........................................................................................
4.......................................................................................................................
..........................................................................................
5.......................................................................................................................
..........................................................................................

1.........................................................................................................................
..........................................................................................
2.......................................................................................................................
..........................................................................................
3.......................................................................................................................
..........................................................................................
4.......................................................................................................................
..........................................................................................
5.......................................................................................................................
..........................................................................................

Kodeks Oszczȩdzania .............................
1.........................................................................................................................
..........................................................................................
2.......................................................................................................................
..........................................................................................
3.......................................................................................................................
..........................................................................................
4.......................................................................................................................
..........................................................................................
5.......................................................................................................................
..........................................................................................
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ZBUDUJCIE FINANSOWa̧ PODUSZKȩ BEZPIECZEńSTWA.
Choroba dziecka, zepsuty samochód… i zgromadzone oszczędności trzeba pilnie wykorzystać. Czy zdarzają
Wam się takie sytuacje? Nagłe wydatki mogą popsuć najbardziej misterny plan finansowy, dlatego potrzebna
jest poduszka bezpieczeństwa. Jak ją zrobić? Policzcie, ile wydaliście w zeszłym roku na nagłe wydatki
i w pierwszej kolejności zbudujcie fundusz, który ochroni Was od zawirowań i przeciwności. Z poduszką droga
do realizacji celów jest mniej wyboista!

Co bȩdzie potrzebne?
- kartka A4 i kalkulator lub arkusz kalkulacyjny

Co bȩdzie naszym celem?
- zidentyfikowanie nieprzewidzianych wydatków oraz ich kosztów
- wypracowanie reguł zarządzania poduszką

Jak bȩdziemy działać?
1. Jakie niespodziewane wydatki Wam się zdarzają? Wspólnie wypiszcie wszystkie wydatki, które niespodziewanie
musieliście ponieść w zeszłym roku. Ile powinniście odkładać miesięcznie z góry, aby zabezpieczyć się na czarną
godzinę? Przeanalizujcie poniższe przykłady, a potem przygotujcie swoje wyliczenie poduszki bezpieczeństwa.
Przykładowe wyliczenia niezbędnej wielkości poduszki oraz minimalnej kwoty, jaką należy miesięcznie oszczędzać
na nieprzewidziane wydatki.
2015

nieprzewidziany wydatek

suma

I

choroba Mamy – leki

50

II

choroba całej rodziny

150

III

-

IV

awaria pralki

V

-

VI

szyba w samochodzie Taty

VII

zepsuty rower Jaśka

50

VIII

pies pogryzł buty galowe Basi - do wymiany

50

IX

choroba Dzieci

100

X

zalanie sąsiada (straty sąsiada pokryte z ubezpieczenia, ale własny remont nie )

500

XI

spóźnienie pociągu na wakacjach - bilet na łączący samolot przepadł, trzeba było kupić nowe

1000

XII

-

80

300

razem
dodatkowy wydatek na miesia̧c

2280
190

1
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Wydatki na niespodziewane wydatki w Rodzinie wyniosły 2280 zł. Mając to w pamięci Rodzina ta powinna się
zabezpieczać dodatkowo w wysokości około 190 zł miesięcznie, aby zniwelować skutki niespodziewanych wydatków w kolejnym roku.
Rodzina, co miesiąc odkłada 200 zł na nieprzewidziane wydatki, czyli buduje poduszkę finansową. Jeżeli zdarzą się
jakieś niespodziewane wydatki, nie będą one dezorganizujące dla Rodziny, ponieważ są pokrywane z budowanego
buforu. Np. na początku styczniu Rodzina odłożyła 200 zł. Pod koniec stycznia poduszka zmniejszyła się o 50 zł do
150 zł ze względu na wydatki na leki Mamy. W lutym doszła kolejna odłożona kwota 200 zł i już Rodzina miała do
dyspozycji 150 zł ze stycznia i 200 zł z lutego, czyli w sumie 350 zł na kolejne niespodziewane wydatki. Bardzo się
to przydało, ponieważ cała Rodzina się rozchorowała, co pociągnęło za sobą wydatki na leki w wysokości 150 zł.
Rodzina bez problemu pokryła te wydatki ze swojej poduszki w wysokości 350 zł pobrała 150 zł. Na koniec zostało
lutego zostało więc 200 zł. Ważne jest to, aby na poduszkę odkładać oszczędności z góry i być przygotowanym na
czarną godzinę.
2015

oszczȩdzanie

stan
poduszki

nieprzewidziany wydatek

suma

I

200

150

choroba Mamy – leki

50

II

200

200

choroba całej rodziny

150

III

200

400

-

IV

200

520

awaria pralki

V

200

720

-

VI

200

620

szyba w samochodzie Taty

VII

200

770

zepsuty rower Jaśka

50

VIII

200

920

pies pogryzł buty galowe Basi - do wymiany

50

IX

200

1020

choroba Dzieci

100

X

200

720

zalanie sąsiada (straty sąsiada pokryte z ubezpieczenia, ale własny remont nie )

500

XI

200

-80

spóźnienie pociągu na wakacjach - bilet na łączący samolot przepadł, trzeba było kupić nowe

1000

XII

200

120

-

2400

80

300

razem
dodatkowy wydatek na miesia̧c

2280
190

2. Jak dodanie oszczędności na poduszkę wpłynie na Wasze plany? Dodajcie koszt poduszki do Waszego Kalendarza Finansowego wiszącego w Waszym Rodzinnym Kąciku Finansowym. W przypadku braku nadwyżki postępujcie jak w ćwiczeniu, aby urealnić Wasze planowane wydatki, do Waszych możliwości (jak w ćwiczeniu #5), a także
zaplanujcie na nowo realizację Waszych celów (jak w ćwiczeniu #7).
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Przykład
I

II

Wydatki

5100

5220

Przychody

5100

Możliwości
finansowe
Poduszka
finansowa

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Razem

5300

6000

6500

6450

5600

4900

5100

4700

5000

5600

66750

6600

6600

6100

6600

66 00

5600

5600

5600

6100

6600

6600

73700

0

1380

1300

100

100

150

0

700

500

1400

1600

1000

8230

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2400

-200

1180

1100

-100

-100

-50

-200

500

300

1200

1400

800

5830

X

XI

XII

Razem

Możliwości
finansowe (po
uwzględnieniu
poduszki)

Tabela możliwości finansowych Waszej Rodziny uwzględniająca poduszkę finansową.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Wydatki

Przychody
Możliwości
finansowe
Poduszka
finansowa
Możliwości
finansowe (po
uwzględnieniu
poduszki)
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.
Poziom zaawansowany – poszukajcie dodatkowych mozliwości zwiȩkszenia
dochodu.
Jesteście już mistrzami w zaciskaniu pasa, a w racjonalizacji wydatków nie macie sobie równych? Pomyślcie, jak
możecie zwiększyć swoje oszczędności przez dodatkowe dochody. Wynajmijcie swoje miejsce parkingowe, gdy
wyjeżdżacie za miasto, zlećcie dzieciom umycie samochodu lub udzielenie korepetycji… pomysłów jest wiele, a
dodatkowe pieniądze przybliżą Was do osiągnięcia celu.

Co bȩdzie potrzebne?
- kolorowe karteczki

Co bȩdzie naszym celem?
- zidentyfikowanie potencjalnych dodatkowych źródeł dochodu

Jak bȩdziemy działać?
1. Jakie macie umiejętności, które moglibyście wykorzystać w celu dodatkowego zarobku?
Zastanówcie się nad Waszymi umiejętnościami i talentami - każdy członek Rodziny znajduje umiejętności innego
członka Rodziny i wypisuje na karteczkach np. Mama o Tacie i vice-versa, Rodzeństwo na wymianę o sobie. Przedstawcie swoje pomysły i wybierzcie te, które Wam najbardziej odpowiadają. O ile moglibyście zwiększyć Wasze
przychody (lub obniżyć koszty) wcielając je w życie?
Przykład
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Talenty Taty wg Mamy
1. Złota Rączka - naprawy domowe
2. Kulinarne - sprzedaż własnych
wyrobów na Targu Śniadaniowym
lub do Kooperatywy Spożywczej/
Kawiarni na zamówienie
3. Marketingowa - sprzedaż sieciowa,
np. produkty sportowe
4. Sportowe - warsztaty sportowe,
prywatne obozy dla dzieci (połączenie
z wyjazdami na ferie ze swoimi
dziećmi)

Talenty Basi wg Jaśka
1. Styl - wyprodukowanie fajnych
koszulek z Justinem Biberem i sprzedaż
znajomym; założenie bloga o modzie
2. Kulinarne - sprzedaż własnych
wyrobów na Targu Śniadaniowym
i w sklepiku szkolnym
3. Sportowy - ubieganie się o stypendium finansujące wyjazd wakacyjny
na warsztaty zagraniczne
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2. Jakie macie umiejętności lub zasoby, jako Rodzina, które moglibyście wykorzystać w celu dodatkowego
zarobku? Przedyskutujcie, co moglibyście zrobić wspólnie.
Przykład
Wspólne działania:
1. Wynajęcie wolnego miejsca parkingowego - 250 zł miesięcznie
2. Wynajęcie domku letniskowego dla znajomych i znajomych
znajomych - 200 zł za weekend; 5 weekendów - 1000 zł
3. Wspólne pieczenie ciast, robienie past i lemoniady domowej - sprzedaż
na targu śniadaniowym - 4 udziały w targu z utargiem 500 zł - 2000 zł
4. Opracowanie ładnych ulotek o celach rodziny i rozdanie znajomym i
rodzinie z zachętą, aby zamiast prezentów na różne okazje wpłacali cegiełki
na realizację - 1000 zł w ciągu roku
5. Wspólne zarganizowanie wyjazdu sportowego dla znajomych za dodatkową opłatą - 400 zł dodatkowej opłaty od 10 osób - 4000 zł (starczy na
pokrycie kosztów rodziny)
6. Przejrzenie szaf i sprzedaż nieużywanych (wymiana) ciuchów, zabawek i
gadżetów na tablica.pl - 1000 zł
7. Założenie rodzinnego bloga o perypetiach zarządzania finansami włączającego całą rodzinę - rodzinnefinanse.pl - 200 zł z reklam miesięcznie
(docelowo).

3. Wybierzcie najciekawsze dla Was pomysły i wdrażajcie je w życie!
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WsPIERAJCIE SIȩ I REALIZUJCIE WASZE CELE!
Gratulacje! Wiecie już wszystko, co potrzeba, aby realizować Wasze cele. Planujcie i kontrolujcie swój budżet,
budujcie nawyki oszczędnościowe, załóżcie fundusz na nagłe wydatki, szukajcie dodatkowych dochodów. A
przede wszystkim wspierajcie się! Razem jesteście niepokonani przez żadne przeciwności czy pokusy. Wspólnie
wypracujcie rodzinne sposoby na sukcesy i porażki. W jedności siła. Trzymamy kciuki!

Co bȩdzie potrzebne?
- tort dla uczczenia końca Waszego kursu z 1 świeczką
- wszystkie wypracowane przez Was materiały

Co bȩdzie naszym celem?
- podsumowanie, czego się nauczyliśmy
- celebrowanie sukcesów
- pomysły na dalszy rozwój Rodzinnych Finansów

Jak bȩdziemy działać?
1. Brawo!!! Doszliście aż do 12tej lekcji! Zapalcie świeczkę na torcie i uczcijcie ukończenie Kursu Rodzinnych
Finansów.
2. Czego się nauczyliśmy? Każdy członek Rodziny przedstawia swoje ulubione materiały, które wypracowaliście które być może chce poprawić, dalej stosować lub zastąpić innymi narzędziami. Opowiedzcie, co w tej podróży było
dla Was ciekawe, trudne, satysfakcjonujące. Co chcielibyście dalej stosować?
3. Jakie rady dalibyście innym, którzy rozpoczynają tę podróż, którą Wy macie za sobą? Prześlijcie nam wszystko, co może im pomóc: swoje spostrzeżenia, zdjęcia wypracowanych narzędzi i Rodzinnych Kącików Finansowych,
filmiki ze spotkań, cokolwiek innego, co uznacie za przydatne innym. Spośród najciekawszych przesłanych materiałów wybierzemy te, które opublikujemy przy okazji następnych edycji kalendarza, a wśród nadsyłających Rodzin
wylosujemy te, które otrzymają w nagrodę darmowe kalendarze na 2016/2016 rok.
Przesyłajcie swoje zgłoszenia na adres: inspiracje@mamykalendarz.pl
Dziękujemy za wspólną zabawę!!!
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