“Toto si budeme pamätať, aj keď budeme
mať 30!”
Nadácia Fáyho Andrása, s ktorou OTP READY Nadácia úzko spolupracuje,
organizuje každý rok tábor finančnej gramotnosti pre žiakov, ktorí sa počas
školského roka zúčastnili školenia v OK Centre alebo priamo na škole. Na
prelome júna a júla navštívili tábor aj lektorky a koordinátor vzdelávania
OTP READY Nadácie. Budúci rok by medzi účastníkmi tábora nemali chýbať
ani žiaci zo slovenských stredných škôl. Nasledujúci článok Vám ponúka
možnosť nazrieť do prostredia tábora v Balatonszemesi.
Učenie sa zábavnou formou je samo o sebe veľmi príťažlivé, nehovoriac o situácii, keď
sa školenia končia kúpaním sa v Balatone. V tábore Fáyho Andrása, ktorý sa uskutočnil
v Balatonszemesi sme sa rozprávali o zážitkoch, plánoch a skúsenostiach so žiakmi,
školiteľmi a organizátormi tábora.
Do hotela OTP Balatonszemes sme prišli poobede, kde nás privítal vedúci tábora Haga
Ferenc. V tábore vládol nečakaný pokoj. Dozvedeli sme sa, že väčšia časť štyridsaťčlennej
skupiny žiakov si užívala pekné počasie na súkromnej pláži hotela. Druhá časť skupiny
uprednostnila kartové hry pri vedľajšom stole. “Toto je náš štvrtý tábor a z roka na rok idú
veci hladšie”- začal vedúci tábora. V druhom turnuse tu máme mládež z miest Mezőkövesd,
Miskolc, Gyula a Kiskunhalas. Z každej školy vyberajú riaditelia 10 žiakov, ktorí sa môžu
zúčastniť tábora. Medzi dôležité kritériá patria dobré študijné výsledky a aktivita. Okrem
týchto kritérií sa snažíme umožniť pobyt v tábore hlavne takým deťom, ktoré si nemôžu
dovoliť dovolenku alebo tábor pri Balatone.”

OK Kapitán nabáda k uvedomelosti
Deti sú rozdelené do štyroch skupín (červená, modrá, žltá, zelená) a do pokladničky zbierajú
žetóny získané z rôznych aktivít, hier a tajných úloh. Každý turnus má 6 dní a okrem prvého a
posledného dňa sa deti zúčastňujú školení s lektormi z OK Centra. Poobede sa venujú
voľnočasovým aktivitám, tie sú však tiež prepojené s rozvojom finančnej gramotnosti. Po
čase sme zistili, že ani pri vedľajšom stole nezabíjali deti čas hraním kanasty ale hrali sa
kartovú hru Banking, ktorú vytvorila Nadácie spolu s Maďarskou národnou bankou.
“Tábor je zameraný aj na rozvoj iných hodnôt nielen finančnej gramotnosti.”- pokračuje Haga
Ferenc. Medzi ne patrí napríklad zdravý životný štýl. Dôkazom je možnosť ranného behu s
dušou tábora- s OK kapitánom, cvičenie jógy, aerobiku či hranie futbalu. Sme šetrní aj k
životnému prostrediu: zbierame vrchnáky a separujeme odpad. Jednou zo zásad je aj rovnosť
šancí a preto je doprava a strava štyrikrát za deň zabezpečená zdarma. Nezáleží na tom z
akého prostredia dieťa pochádza, koľko vreckového dostane, v tábore sú si všetci rovní.

“Tu nie sú steny”
Mózer Jázmin (16), ktorá je mimochodom žiačkou gymnázia v meste Kiskunhalas sa práve
vrátila z pláže, keď si k nám sadla na krátky rozhovor. “Pre mňa toto bolo celé nové. Keď
som sa dozvedela, že je to tábor na rozvoj finančnej gramotnosti, trošku som sa aj zľakla, že

budeme počítať a tvrdo sa učiť. Napriek obavám ma tábor milo prekvapil a prostredníctvom
pestrého programu som sa naučila veľa nového.” Spýtali sme sa, čo sa jej páčilo najviac a
odpoveď usmievajúceho sa dievčaťa nás trošku prekvapila. “Asi to bude znieť drsne, ale boli
to štvorhodinové školenia- naozaj! Boli plné aktivít a pomohli nám aj v tom, aby sme sa
lepšie navzájom zoznámili v skupinkách. Niektoré aktivity boli naozaj náučné a donútili nás
nehľadať vždy vinu v iných ale otočiť zrkadlo aj na seba. Nikdy predtým som si nemyslela, že
sa naučím rozumieť týmto finančným veciam a ešte k tomu zábavnou formou. Máme také
zážitky, na ktoré budeme spomínať, ešte aj keď budeme mať 30!”
Potom sme sa rozprávali o tom, ako vidí ona takýto štýl vyučovania. “Lektori sú nám bližší,
ako učitelia v škole. Mám taký pocit, že tu nie sú steny”- hovorí Jázmin. “Veľa nám pomohlo
aj to, že si s nimi tykáme, že sme sedeli v kruhu a nebáli sme sa pýtať.” Čo bude, keď sa tábor
skončí? “Samozrejme sa nájdeme na Facebooku a Snapchate a budeme sa snažiť udržiavať
kontakt. Sme super tím a nikto z nás nechce ísť domov”- zhrnula nám svoje pocity Jázmin a
už aj bežala ďalej, aby sa stihla pripraviť na večerný program.
Medzičasom sme sa presunuli na pláž, ktorá je lemovaná banermi a slnečníkmi s motívom
OK Projektu, Nadácie a OTP Banky. Zsanett Czeglédi, odborná vedúca tábora sa s nami
porozprávala v peknom prírodnom prostredí. Zsanett prišla z OK Nyíregyháza a prvé dva
týždne viedla program a dohliadala aby všetko prebiehalo tak ako má. “Máme tu troch
lektorov z Nyíregyházi, dvoch z Budapesti a štyroch zo zahraničia. Počas šesťdňových
turnusov máme 4 celé dni, kedy je možné robiť školenia. Učíme sa o evolúcii peňazí,
podnikaní a máme aj modul zameraný na tretí sektor. Počas roka sa so žiakmi stretávame raz
alebo dvakrát. Tu v tábore vieme pracovať s nimi počas šiestich dní, čo je super. Máme čas
lepšie sa spoznať, vieme aké majú potreby, akými vedomosťami disponujú. Z pohľadu učenia
je ideálne aj to, že vieme nadviazať na vyjadrenia, ktoré odzneli v predchádzajúcich dňoch.
Predobedom sme mali posledné školenie, kde mal každý možnosť vyjadriť svoj názor, zážitky
a skúsenosti. Bolo veľmi príjemné počuť, že žiakom sa program páčil a že sme im odovzdali
niečo, čo považujú za prospešné- nielen odborné.”

Os Budapest- Nyíregyháza- Bucureşti - Bratislava
V tábore sa neučia len deti. OK Projekt sa rozširuje aj do zahraničia a práve preto sa tábora
zúčastnili aj lektori z Rumunska a Slovenska. Počas svojho pobytu sa zdokonaľovali v
metodológii a pripravovali adaptácie na domáce podmienky. Kamila a Martina prišli z
Bratislavy, kde projekt beží pod názvom Ready a v septembri budú mať prvé školenia.
“Centrum zatiaľ nemáme- hovorí Tinuš-, takže my budeme dochádzať do škôl. Začíname
strednými školami a neskôr sa budeme venovať aj mladším žiakom. Mám veľmi rada túto
vekovú skupinu. Hneď ako som uvidela pracovnú ponuku som sa prihlásila napriek tomu, že
moja maďarčina nie je dokonalá” –dodala skromne, keďže podobne ako v prípade jej
kolegyne je počuť nanajvýš prízvuk a občasné zaujímavé jazykové zvraty, kvôli, ktorým
vieme, že to nie sú naše domáce kolegyne. Školenia budú prebiehať v slovenčine aj
maďarčine, v pomere pol na pol.
“Začiatok lektorského výcviku sa uskutočnil v Budapešti- pokračuje Kami-, veľmi rýchlo sme
sa stali skvelým tímom a myslím si, výmena skúseností a know-how bude prebiehať ľahko. S
kolegyňami z Rumunska sme sa spoznali až tu v tábore, rýchlo sme sa skamarátili a verím, že
si buďme vedieť pomáhať. V súčasnosti adaptujeme programy na vlastné podmienky s
domácimi príkladmi. Na Slovensku máme euro a rozdiely sú medzi inými aj v bankových

produktoch. Miera finančnej gramotnosti mládeže je podobná, aj z tohto hľadiska máme k
sebe blízko.
V Rumunsku beží OK Projekt už od minulého roka. Dve lektorky vedú školenia v maďarčine
a rumunčine. Henrietta Márton spolu so svojou kolegyňou prišla z Braşova, aby si zdokonalili
vzdelávacie materiály a metodiku. “Z každého školenia a od každého lektora sa dá naučiť
niečo nové keďže všetci používame aktivity inak, iným spôsobom oslovujeme žiakov. Na
základe tunajších skúseností plánujeme aj my zorganizovať podobný tábor, najneskôr budúci
rok. Veľa ľudí sa stavia ku svojej práci takým štýlom, že ach, zase musím ísť do práce. Ja
svoju prácu milujem zo dňa na deň viac a viac. Impulzy prichádzajúce zo strany žiakov ma
úplne napĺňajú a to naozaj stojí za to.“
OK deti sa zatiaľ horúčkovito pripravujú na záverečný večierok: po večeri sa každý tím
odprezentuje produkciou, v ktorej zhrnie svoje dojmy z uplynulých dní. Na záver sa dozvieme
aj to, v ktorej pokladničke je najviac žetónov. Po odovzdaní cien, diplomov a certifikátov
môže nasledovať dlho očakávaná zábava.
Imricha Nagya, riaditeľa Hotelu OTP Balatonszemes, sa nám podarilo telefonicky zastihnúť
až na druhý deň. Od vlaňajšieho roku zabezpečujú priestory pre tábor a obe strany sú veľmi
spokojné so spoluprácou. Hotel poskytuje vynikajúce podmienky nielen pre školenia ale aj na
voľnočasové aktivity. “Tábor je vždy dobre organizovaný a deti hovoria o ubytovaní a
službách v superlatívoch. Do budúcna by sme chceli rozšíriť počet turnusov, sme otvorený
rozširovaniu tábora a ja osobne považujem tento tábor za skvelú iniciatívu. S deťmi z Nadácie
zaobchádzajú zamestnanci ako s vlastnými.”- zhrnul.
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