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PÉNZÜGYI ISMERETEK JÁTÉKOS FORMÁBAN A TALIÁNDÖRÖGDI FESZTIVÁLON

A magyar lakosság alapvető gazdasági ismeretei bővítésre szorulnak: közvéleménykutatások szerint a magyar fi ata-

lok kétharmada nem érti a pénzügyi információkat, a háztartások 60 százaléka nem képez megtakarítást. Ilyen és ha-

sonló problémák megoldása érdekében hozták létre a Családi Kasszasikerek Pénzügyi Öngondoskodás Programot 

a Budapesti Corvinus Egyetem, a Provident Pénzügyi Zrt., a United Way Magyarország, a Lakásotthonok Országos 

Szakmai Egyesülete és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiója.

A Családi Kasszasikerek Program játékos vetélkedővel lepte meg a Taliándörögdön augusztus első hetében megren-

dezett Dörögdi Fesztivál látogatóit. A Családi Kasszasikerek Talentum Játék című, 5 állomásos akadályversenyen 2-6 

fős csapatok vehettek részt. A csapatokra minden állomásnál feladatok vártak, melyek gazdasági, pénzügyi döntések 

elé állították őket. A játék végén minden csapat Családi Kasszasikerek elektronikus oktatási csomagban és okle-

vélben részesült. A játékot sikeresen 

teljesítő csapatok között dedikált Szőke 

András DVD-ket is kisorsoltak.

A Családi Kasszasikerek résztvevői in-

gyenes oktatási anyagokat fejlesztenek, 

majd ezeket eljuttatják olyan szerveze-

teknek, közösségeknek, szakértőknek, 

melyek profi ljában gazdasági nevelés 

szerepel – ezek a szervezetek közvetítik 

az ismereteket a tényleges felhasználók, 

pl. gazdasági nehézségekkel küzdő csa-

ládok, háztartások felé. Az ismeretekhez 

közvetlenül is hozzáférhetnek családok, 

magánszemélyek a www.csaladikas-

szasikerek.hu weblapon keresztül.

EMBERTÁRS

Családi Kasszasikerek Program
CSALÁDI KASSZASIKEREK KÉPZÉS A 
XIII. KERÜLETBEN ÉS TÁPIÓSZECSÔN IS

A Budapest XIII. kerületi Híd Családsegítőben 

Kovács Kata családgondozó és Dr. Kádár Sán-

dorné intézményvezető, Tápiószecsőn a polgár-

mesteri hivatalban Szegedi Tamara, a körzeti 

családgondozók vezetője adott át háztartásgaz-

dálkodási ismereteket rendszeres szociális se-

gélyezettek számára.  A képzéseken, melyek a 

családi Kasszasikerek Program által biztosított 

oktatási anyagok és segédeszközök felhaszná-

lásával folytak, a környező önkormányzatok, 

családsegítő szolgálatok szociális munkásai 

is részt vettek, mert az ő napi munkájukat is 

segítik a képzésen szerzett új ismeretek és ta-

pasztalatok.

ÚJ PROJEKTEK ÉS TRÉNERKÉPZÉS A 
CSALÁDI KASSZASIKEREK PROGRAM 
KERETÉBEN

Idén a Családi Kasszasikerek Program keretében 

újabb nyolc, családok hatékonyabb gazdálkodását 

segítő oktatási projekt kezdte meg működését 

országszerte, a United Way és a Provident együtt-

működésében. Helyi civil szervezetek, családse-

gítő szolgálatok szakemberei a korábbi sikeres 

projektek vezetőinek segítségével egy, a Provident 

Központi Irodájában tartott tréning keretében ké-

szültek fel a munkára. A tréningen részt vettek a 

Máltai Szeretetszolgálat, az SOS Gyermekfalu és 

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakmai 

megfi gyelői is.

ÚJ TANANYAGGAL GAZDAGODOTT 
A CSALÁDI KASSZASIKEREK PROGRAM

A Családi Kasszasikerek Program legutób-

bi fejlesztése keretében a Corvinus Egye-

tem közreműködésével új, 50 oldalnyi mun-

kafüzet is segíti a magyar családok, háztartá-

sok pénzügyi oktatását. A tananyag letölthető a 

www.csaladikasszasikerek.hu-ról. Az ismeret-

anyag több korosztálynak szól, különféle nehéz-

ségi szinten, és 

iskolai környe-

zettől függetle-

nül, akár otthon 

is használható.

A Családi Kasszasikerek Program ismeretterjesztô, szemléletformáló kampány, amely magyar csa-
ládok alapvetô gazdasági ismereteinek bôvítését célozza. Különféle felmérések szerint a magyar 
lakosság gazdasági öngondoskodó képessége szempontjából rendkívül lényeges, hogy minél többen 
és mielôbb jussanak korszerû, praktikus pénzügyi ismeretekhez. Ebben próbál segíteni a Program 
különféle eszközökkel, tananyagokkal, képzésekkel, melyek a „tervezz elôre”, „számold ki”, „tájéko-
zódj”, „takarékoskodj”, „vásárolj okosan” értékekre irányítják az emberek fi gyelmét. A Programban 
olyan patinás szervezetek mûködnek együtt, mint a Corvinus Egyetem, a Máltai Szeretetszolgálat, az 
SOS Gyermekfalu, a United Way Magyarország és számos önkormányzat családsegítô szolgálata.

„Segítünk segíteni” – a United Way Magyarország is 

csatlakozott a Családi Kasszasikerek Programhoz
A United Way a világ egyik legnagyobb jótékonysági szervezete, világ-
szerte segíti a rászorulókat és helyi közösségeket a jobb életkörülmények 
megteremtésében. 47 országban van jelen, éves szinten mintegy 5 milliárd 
dollárt gyûjt és továbbít. Több mint 3000 helyi szervezete mûködik. Évente 
közvetve mintegy 25 ezer család életére van hatással. 

A UNITED WAY MAGYARORSZÁGON
Magyarorszá-

gon 1991-ben 

kezdte meg 

működését a 

szervezet. Itt-

hon eddig 2,5 

millió dollárt 

gyűjtött és to-

vábbított a rá-

szorulóknak, 

mindezt helyi 

forrásokból. 

Országos pá-

lyázatán 214 projektet támogatott, további 1800 

egyént és családot pedig tárgyi adományokkal 

segített. A United Way a magyar társadalom 

szolgálatába kívánja állítani az amerikai pénzügyi 

öngondoskodás program tapasztalatait, ezért 

csatlakozott az elsők között a Provident Csalá-

di Kasszasikerek Programjához. A szervezetről 

és a program sikeréről Vörös Évával, a United 

Way programvezetőjével beszélgettünk. 

– Mit tesznek pontosan a program kereté-

ben? 

Ma Magyarországon sokan vannak nagyon ne-

héz helyzetben amiatt, hogy nem tudják megfe-

lelő módon kezelni a pénzügyeiket, a program 

többek között rajtuk is próbál segíteni. Sok 

olyan család fordul a helyi szociális intézmé-

nyekhez segítségért, akik felismerték, hogy 

megfelelő cselekvés híján adósságspirálba ke-

rülhetnek. Fontos feladatunknak érezzük, hogy 

olyanokat is támogassunk és elérjünk a prog-

ramjaink által, akik még nem tudják pontosan 

felmérni a problémáikat. A program keretében 

elsősorban az a dolgunk, hogy az egyes, köz-

vetlenül a rászorulókkal foglalkozó szervezetek 

felé közvetítsük a program során kifejlesztett 

eszközöket, tananyagokat, illetve vissza gyűjtsük 

és rendszerezzük a tanulságokat a további fej-

lesztésekhez. 

– Kiket vontak be eddig a programba?

2008-ban öt helyszínnel indítottunk. Ebből ket-

tő Budapesten található, az egyik XIII. kerületi, 

a másik pedig a VIII. kerületi családsegítő köz-

pontok. Ezen kívül csatlakozott még vidékről 

a nagykátai családsegítő szolgálat, az Abaúj 

Gyermekvédelmi Központ, valamint a Somogy 

Megyei Gyermekvédelmi központ is. Igyekszünk 

minél szélesebb körben népszerűsíteni a prog-

ramot, a 2008-as év eredményein felbuzdulva 

idén további nyolc helyszínen indítottunk kép-

zést. Ezeken a helyszíneken először tréningeket 

tartunk, itt mi is és a résztvevők is felmérjük, 

hogy pontosan miben szorulnak segítségre, 

így ez alapján elő tudjuk készíteni számukra 

azokat a speciális anyagokat, amelyeket aztán 

koncentráltan, akár személyre szabottan hasz-

nosíthatnak.

– Milyenek a tapasztalatok a program gya-

korlati felhasználása kapcsán? 

Ezek a programok hosszabb lefutásúak, az első 

öt programból eddig három zárult le, és min-

denhonnan pozitív visszajelzéseket kaptunk. 

Az egyik legnagyobb elismerést a VIII. kerületi 

családsegítő szolgálat jelezte, náluk ugyanis 

a kurzus végeztével önsegítő csoport alakult, 

így a program résztvevői azóta is összejárnak, 

tartják egymással a kapcsolatot és igyekeznek 

közösen megoldani a felmerülő problémákat. 

Ez egy nagyon jó példa arra, hogy egy ilyen kis 

kezdeményezés is milyen nagy erőt tud adni az 

embereknek ahhoz, hogy kezelni tudják akár 

anyagi, akár egyéb gondjaikat. 

– Mit várnak hosszabb távon a programtól?

A Családi Kasszasikerek Program minden ma-

gyar család, háztartás számára hasznos tudni-

valókat igyekszik rendszerezni, társadalmi hely-

zettől, kortól, stb. függetlenül. Jelenleg a program 

egyik fő célcsoportja a szociálisan hátrányos 

helyzetűek, hiszen náluk van a legsürgősebben 

szükség ezekre az ismeretekre, de hosszabb tá-

von az a célunk, hogy a Családi Kasszasikerek 

tananyag egyes részeivel akár az iskolákban is 

megismerkedhessenek majd a gyerekek. Szeret-

nénk, ha az egész országban fejlettebb lehetne a 

pénzügyi kultúra, hiszen komoly elmaradásaink 

vannak ezen a téren. Persze ehhez még hosszú 

utat kell bejárnia a programnak, sok szakmai 

párbeszédre, műhelymunkára, további partne-

rekre lesz szükségünk.

– Mit ad ez a program a résztvevőinek?

Azt gondolom, nagyon sokat. Azoknak is, akik 

segítenek, és azoknak is, akik segítségre szo-

rulnak. Ha valaki túlvállalja magát egy kölcsön 

felvételekor, sokszor mondja utólag, hogy „ha 

ezt tudtam volna…”. A program egyik fontos 

célja, hogy a résztvevőket előrelátásra, tuda-

tosságra, felelősségre nevelje. A programot 

valamennyi helyszínen nagy örömmel és elis-

meréssel fogadták. A projektek résztvevőire a 

program lezárulta után is igyekszünk odafigyel-

ni, egyfajta szakmai műhelymunka alakult ki a 

projektek között. Ezért, bár a Családi Kassza-

sikerek Programnak még nincsenek több éves 

hagyományai, már most úgy érezzük, hogy nagy 

jövő áll előtte. ■

www.csaladikasszasikerek.hu




