Kódex lektora CSR projektu OVB
na zlepšenie ﬁnančnej gramotnosti
LEKTOR CSR projektu OVB je spolupracovník OVB Allﬁnanz Slovensko, ktorý:
1. má oﬁciálny certiﬁkát spoločnosti KFP, s.r.o. pre kompetentné moderovanie hry Finančná sloboda
2. je zmluvne oprávnený hrať hru na školách, s verejnosťou aj v rámci spoločnosti OVB Allﬁnanz Slovensko a. s.
(v ďalšom texte „OVB“), dodržiava všetky ustanovenia zmluvy
3. je uvedený v zozname lektorov na webe projektu www.ﬁnacnagramotnost.sk
4. bez uvedenia v zozname certiﬁkovaných lektorov podľa bodu 3. nemá dovolené poskytovať
ani moderovať hru v akejkoľvek škole, ﬁnančnej inštitúcii ani štátnej inštitúcii za akýmkoľvek účelom
5. používa krabicu Finančná sloboda OVB spolu s Pravidlami hry, pripravené scenáre, Metodiku dobrého hrania
(interný materiál OVB) a ostatné pomôcky na moderovanie
6. hráčom hry rozdá na konci hry dohodnuté podklady
7. pedagógom na školách poskytuje Metodické listy - podporný materiál pre učiteľov k vyučovaniu
ﬁnančnej gramotnosti, koordinuje túto aktivitu s OVB
8. na školách používa základnú verziu hry, v ostatných skupinách môže hru obohatiť o moduly Reality a Biznis
9. krabice hry Finančná sloboda nesmie ďalej predávať ani odovzdávať žiadnej tretej osobe, nenecháva
školám krabice s hrou, chodí k nim moderovať hru osobne
10. z krabice ani akýchkoľvek súvisiacich materiálov nesmie vyhotovovať kópie
11. na školách moderuje hru zásadne bezplatne
12. pred moderovaním – hraním hry na škole zabezpečí podpísanie Vyhlásenia školy o zapojení sa
do projektu a poskytne jej všetky relevantné informácie
13. každé hranie na škole nahlási podľa interných pravidiel spoločnosti OVB a splní dohodnuté kroky
a úlohy, vrátane získania štandardizovanej spätnej väzby
14. priebežne sa vzdeláva a zúčastňuje sa raz ročne aktualizačného stretnutia lektorov
15. na školách nerekrutuje do spolupráce študentov ani pedagógov, pre tento účel môže využiť
samostatné stretnutie s plnoletými účastníkmi na základe ich dobrovoľnej účasti
16. na stretnutiach s hrou Finančná sloboda nepredáva žiadne produkty ani nerobí ﬁnančné sprostredkovanie

18. na stretnutiach sa správa a vystupuje po všetkých stránkach kultivovane a profesionálne
19. hru s účastníkmi hrá a moderuje s maximálnou kompetentnosťou a spoluvytvára tak dobré meno spoločnosti
OVB Allﬁnanz Slovensko a. s..

OVB 10/2017

17.neoslovuje školu, na ktorej už pôsobí iný lektor zo zoznamu podľa bodu 3., pričom zoznam škôl,
ktoré na projekte spolupracujú, je tiež uvedený na webe www.ﬁnancnagramotnost.sk

