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Nutnost snižování nákladů není nikdy příjemné, ale může být nezbytné v rámci rodiny, v rámci plánování 

rodinného rozpočtu. Vzhledem k tomu, pro významnou část lidí jsou těžké časy kvůli špatné ekonomice, 

rozpočtování (sestavování rozpočtu) se mnohde stává nezbytností, pro to aby se vyšlo s penězi, aby se zabránilo 

nezaplaceným účtům či zvětšování dluhu. Je-li rodinný rozpočet naplánován správně, může to pomoci mnoha 

rodinám žít lépe v rámci svých možností a minimalizovat dopady finanční krize na jejich domov a finance.. 

 

Cíl projektu 

 

Hlavním cílem projektu iFiscus je poskytnout potřebnou podporu a vytvořit webový nástroj pro možnost 

správného plánování rodinných rozpočtů, zejména v situaci, finanční a ekonomické krize. 

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření společného internetového nástroje o výdajích a úsporách. 

Ten poskytne užitečné šablony, stejně jako osvědčené postupy v oblasti rodinné plánování rozpočtu. 

Prostřednictvím webového řešení budou nejen dospělí moci snadno spočítat a plánovat domácí/rodinný rozpočet 

na denní nebo měsíční bázi. Zároveň budou moci spravovat své úspory a najít nejlepší způsob, jak investovat 

uspořené peníze do různých dalších aktivit. Navíc tento internetový nástroj, umožní každému vytvořit si svůj vlastní 

profil s vlastními rozpočtovými položkami a nápady - kde, kdy a jak ušetřit peníze a dále sledovat jejich náklady za 

určitou dobu. 

 

Očekávané výsledky projektu 

 

 webové stránky v češtině, angličtině, bulharštině, slovenštině, italštině, portugalštině, polštině; 

 webový nástroj - program, aplikace pro plánování příjmů a výdajů, které by mohly být staženy na 

osobní počítač; 

 návod k použití - podpora příjemců projektu při používání webové aplikace s potenciálem zlepšení 

počítačových dovedností; 

 analýza potřeb - evropské recepty, návody jak překonat krizi, zjištěné v rámci výsledků národních 

průzkumů, a zveřejněny na webových stránkách projektu; 

 zveřejňování evropských osvědčených postupů pro sledování a správu příjmů a výdajů; 

 výroba tištěných/digitálních atp. materiálů pro šíření osvěty v oblasti správy rodinného rozpočtu; 

 organizace mezinárodního workshopu - závěrečná akce, na které budou výsledky projektu 

prezentovány veřejnosti; 
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AKRONYM: iFiscus 

VEDOUCÍ 

ORGANIZACE: 

Europrojects Foundation 

KONSORCIUM 

ÚČASTNICKÝCH ZEMÍ: 

Bulharsko, Italie, Slovensko, Polsko, Anglie,  Česká republika, 

Portugalsko 

STRUČNÝ POPIS: Správa rodinného rozpočtu - jak řídit domácí rozpočet 

(analýza potřeb, tipy jak čelit ekonomické krizi v každé zemi, jak 

ušetřit, výpočet nákladů na domácnost a různé rozpočtové linie, 

atd.), dále vytvoření webových stránek/platformy ve všech 

jazycích účastníků projektu. 

DOPLŇUJÍCÍ 

INFORMACE: 

Realizace projektu, 6 partnerských setkání v zemích 

konsorcia a závěrečné akce - workshop, kde budou výsledky 

prezentovány veřejnosti, zejména dospělým. 

Pro každou zemi konsorcia je povinné šíření informací 

prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek, atd. 
 

Mapa konsorcia účastnických zemí: 
 

 


