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Crearea
Comunității Banometru
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Ediții
Programul Parteneri de succes

Bootcamp
Online
Banometru

Train the coach
- Fondul Banometru

BANOMETRU 2020
De la începutul anului am desfășurat o serie de ateliere față
în față sau webinarii online, activități care au avut rolul de a
informa și educa participanții legat de subiecte precum:

•
•
•
•

Cum să preiei controlul asupra banilor
Cum să îți mai rămână bani la sfârșitul lunii
Tot ce trebuie să știi despre un credit
Cum să îți gestionezi bugetul în cuplu.

BOOTCAMP ONLINE
În perioada aprilie-iulie, Banometru s-a extins cu o nouă
componentă: Bootcamp Online Banometru, un program intensiv
de educație financiară desfășurat exclusiv online, pe parcursul a 9
săptămâni.

După înscrierea pe bootcamp.banometru.ro și parcurgerea
unui chestionar de sănătate financiară, participanții primesc
săptămânal pe email cursuri video, fișe de lucru și resurse.
Totodată, pot accesa oricând cele 15 cursuri online de pe
platformă, alături de resursele oferite: model de buget
personal, cât valoreaza o oră din viața ta, cum îți poti
transforma abilitățile în bani, cum îți ții cheltuielile sub control.
În plus, beneficiarii au acces la

de coaching financiar

1-4 sesiuni individuale

cu un specialist, online sau la
telefon, ca să găsească soluții concrete la propriile dificultăți
legate de bani.

BANOMETRU 2020
COMUNITATEA BANOMETRU
Pentru a continua și a dezvolta obiceiurile financiare bune,
participanții la atelierele Banometru sunt invitați în Comunitatea
Banometru, un grup de Facebook unde pot face schimb de
recomandări și au acces la resurse suplimentare de dezvoltare
personală – webinarii, recomandări de cărti, articole, invitatul lunii.
Anul acesta, în comunitate s-a desfășurat programul „Parteneri de
succes”, în cadrul căruia, grupați câte 2, cei înscriși au lucrat
împreună la îndeplinirea obiectivelor financiare propuse.

Programul de grant Fondul BANOMETRU
Tot anul acesta am deschis și un program de granturi: 10 organizații
au primit resurse financiare și suport pentru a organiza ateliere de
educație financiară și coaching financiar cu beneficiarii lor,
persoane ce fac parte din grupuri vulnerabile precum victime ale
violenței, persoane cu adicții, șomaj de lungă durată, familii
monoparentale, persoane aflate în situații socio-profesionale
dificile, persoane instituționalizate.

COMUNITATEA BANOMETRU
Are un rol holistic de sanitate financiară,
integrativ și de împuternicire.

În prelungirea programului Banometru, care are cele 2 componente esențiale:
educație financiară și coaching financiar, am identificat oportunitatea de a
crea un spațiu în care participanții să poată continua procesul de învățare,
oferindu-le experiențe centrate pe dezvoltare continuă:

COMUNITATEA.
Comunitatea este disponibilă atât pentru cei care deja au absolvit programul,
cât și pentru cei care sunt în proces sau tocmai l-au început.

PARTENERI DE SUCCES
Parteneri de succes a început pe 12 mai, ca
inițiativă de a veni în continuarea procesului
de învățare al beneficiarilor care au trecut prin
programul Banometru.

Fiind promovat ca un program dedicat membrilor din
comunitate, este o posibilitate de networking și peer

to peer learning, context facilitat de Community
Manager și Cornel Ionescu.

Ideea de bază a acestui program de parteneriere este următoarea:
•

Timp de 2 luni, se formează perechi constituite din membri ai comunității, care își setează un obiectiv financiar individual pe care

să lucreze. Astfel, se pot susține reciproc în acest proces, creându-se o relație de la egal
de coaching financiar, unde coach-ul are rol clar definit de ghid, nu co-echipier/ partener.

la egal, spre deosebire de relația

8
Nr. participanți
ediția 1.0 - 12 MAI

•

În aceste 2 luni, au loc întâlniri de grup o dată la 2 săptămâni, unde se discută progresul făcut, provocări întâlnite și se
oferă soluții practice sau sprijin din partea grupului. Între timp, partenerilor li se recomandă să se întâlnească/ audă 1 dată pe
săptămână, pentru a se menține resposabili și răspunzători față de ei înșiși, în ceea ce privește obiectivul pe care și-au ales să lucreze.

• Acest context le oferă participanților oportunități de networking, dezvoltare personală și disciplină, care le poate
îmbunătăți considerabil situația financiară sau, dacă nu, perspectiva, ceea ce îi va ajuta să-și modifice anumite comportamente, cu
accent pus pe luarea și respectarea unui angajament asumat. De asemenea, un alt element important ce a reieșit din acest program
este că beneficiarii își doresc să dea mai departe din ce au învățat și din experiența lor, contribuind în comunitatea Banometru.
Două persoane chiar s-au înscris a doua oară în program, ca să continue lucrul cu ei înșiși, cât și să fie sprijin pentru alte persoane.

• La 6 luni de atunci, am ajuns la a 3-a ediție și, cu ajutorul feedback-ului constant colectat din partea participanților,

îmbunătățim design-ul de învățare (caiete de lucru, provocări săptămânale, structura discuțiilor etc), toate cu scopul de
a oferi o experiență cât mai folositoare și pozitivă tuturor.

5
Nr. participanți
ediția 2.0 - 28 IULIE

8
Nr. participanți
ediția 3.0 - 20 OCTOMBRIE

Profil participanți

93.6% din participanți face parte

•

Un procent de
din populația activă.

•

Distribuția din punct de vedere al genului:

63%
feminin

vs.

34%
masculin

DECIZII FINANCIARE

60%

Peste
dintre respondenți se consultă cu cineva, de preferat din
familie, când iau decizii financiare.

Profil participanți

80%
dintre participanții la program
sunt la prima experiență de
educație financiară

prima experienta de educatie financiara

au o baza de educatie financiara

20%

20%
declară că înainte de Banometru
“Am citit cărți de educație
financiară/ Am participat la
cursuri de educație financiară”

80%

Impactul Banometru pe termen lung
- 6 luni cateodata
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AM FĂCUT UN BUGET ÎN
AVANS]

GÂNDESC CHELTUIELILE ÎN
TIMP/ORE DIN VIAȚA MEA]

AM RENUNȚAT LA NIȘTE
ÎNAINTE DE A CUMPĂRA CEVA
AM FĂCUT O LISTĂ CU
PRODUSE/SERVICII SCUMPE ȘI M-AM GÂNDIT DACĂ AM CU
LUCRURI/ALIMENTE
LE-AM ÎNLOCUIT CU
ADEVĂRAT NEVOIE DE ACEL CUMPĂRATE ȘI ARUNCATE LA
VARIANTE MAI PUȚIN
LUCRU]
GUNOI]
COSTISITOARE]

Înainte de Banometru
Am calculat bugetul de venituri și cheltuieli

Înainte de a cumpăra ceva m-am gândit
dacă am cu adevărat nevoie de acel lucru

17%

37%

AM REFINANȚAT O DATORIE
EXISTENTĂ]

> 6 luni în Banometru

Concluzii

84%

După program, procentul celor care
calculează un budget detaliat, cu
venituri și cheltuieli, a crescut cu 67%

96%

După program, procentul celor care
calibrează nevoie vs. dorință atunci
când cumpără a crescut cu 59%

Obiective stabilite pentru cursurile online
După vizionarea primelor 3 filme online, participanții
își propun într-un procent de peste 60% următoarele:
•
•
•
•
•
•
•

Voi calcula achizițiile în ore din viața mea lucrătoare
Voi face un plan pentru a avea grijă de mine când voi fi bătrân
Recuperez valoarea în bani a obiectelor neutilizate
Voi include în buget finanțarea atingerii obiectivelor mele
Voi stabili obiective SMART pentru următorii ani
Voi face un buget detaliat avansat pe mai multe luni
Voi monitoriza cheltuielile

Pentru celelalte module online se observă direcții de
comportament care vizează:
•
•
•

Crearea fondurilor de economii care asigură siguranță
Monitorizarea cheltuielilor
Creșterea valorii muncii

“Ce am învățat din Banometru”
•

După ce am discutat cu colegul dvs., am realizat că cel puțin o parte
din mentalitatea mea vis-a-vis de modul de rambursare a datoriilor
(să rambursez în plus la fiecare rată/datorie pentru a termina mai
repede) și a economisirii banilor pentru investiții fără a vinde
bunurile curente (achiziționezi un imobil nou - credit imobiliar,
după achitarea ratelor la cel curent și plasarea sa în chirie) este una
sănătoasă financiar. Totodată, mi-am dat seama că nu e târziu să
înveți și să continui să lupți pentru un viitor "mai bine". Mi-ar
plăcea să rediscut cu colegul dvs., însă încă nu am dus la capăt ceea
ce mi-am propus după discuția cu el, drept urmare nu îmi permit să
îl recontactez.
•

Să fiu mai conștientă de impactul deciziilor
mele financiare pe termen lung.

•

Când ai oamenii potriviți, se găsesc și soluții salvatoare.

•

Să fiu mai ordonat în viață.

•

Să îmi țin o evidență foarte clară a veniturilor și cheltuielilor.

•

Despre bugetare, despre cum să privești cheltuielile ca timp pierdut
din viața ta.

•

Am învățat cât de importantă e relația cu banii, să identific
concepții adânc înrădăcinate despre bani și puterea lor și, foarte
valoros pentru mine, am înțeles cum funcționează creditul pentru
casă înainte de a face unul.

•

Întâi trebuie să scap de datorii ca să pot face ce îmi doresc
(economii, călătorii etc). E bine să am bani puși deoparte, statistic
echivalentul a sumei pe care o cheltui în mod normal pe o perioadă
de 6 luni. Pot să îmi cresc veniturile. Și totul depinde doar de mine :)

•

Să țin lunar un buget de venituri și cheltuieli.

•

Să îmi propun o altfel de gestionare a banilor.

•

Estimarea valorii în timp muncit.

•

Conștientizarea cheltuielilor.

•

Bugetul lunar de cheltuieli.

•

Întâi pui deoparte, apoi bugetezi ce rămâne.

“Ce am învățat din Banometru”
•

Gestionarea fondurilor.

•

Am învățat că banii câștigați sunt de fapt viața mea lucrătoare și că,
la fel ca sănătatea mea, așa și banii trebuie să fie tinuți în evidență și
să acționez dacă observ că nu se duc unde trebuie. Orice ban
cheltuit are consecințe.

•

•

Să văd dincolo de ziua de mâine și să mă proiectez
în viitorul pe care vreau să îl trăiesc.

•

Să-mi stabilesc obiectivele clar. Acum ele sunt
incluse în bugetul lunar.

•

Cum să drămuiesc banii și că există mai multe
soluții viabile de a crește veniturile.

Ținerea unei evidențe de venituri și cheltuieli, crearea unui fond de
rezervă pentru situații neprevazute, investirea unui procent din
venituri.

•

Să am grijă de mine și de sănătatea mea.

•

Să nu cheltuiesc mai mult decât produc.

•

•

Să mă plătesc pe mine înainte de orice alte datorii.

•

Exercițiul cu 10 idei pe zi trimise pe Whatsapp; indiferent la care
întrebare răspund ideile, e super provocator și misto. Și pentru mine
a funcționat.

Să-mi calculez cheltuielile în ore din viața mea și atunci să-mi dau
seama dacă merită sau nu, să am mai multă încredere în mine și
deschidere să pun suflet în ce fac, să nu mă gândesc neapărat la
bani, să fac tot mai bine ceea ce fac și banii vor veni ca o
consecință. Mulțumesc, Banometru, sunteți The Best!

•

Silvia de la Banometru m-a ajutat să îmi înțeleg mai bine
problemele și să fac un plan pentru a scăpa de datorii. M-a învățat
despre importanța unui fond de urgențe și m-a motivat să fac unul
pentru familia mea.

•

Îmi planific și mai bine bugetul decât o făceam.

•

Cum sa câștig un ban în plus.

Testimoniale despre proiect
Am intrat în grup din nevoia de a fi constantă în gestionarea finanțelor
personale și de a prinde curaj în diversificarea surselor de venit :) O
revelație personală recentă: gestionarea banilor nu o fac doar într-o
anume oră alocată pe lună, ci este un proces zilnic, în care abilitățile
mele decizionale ar trebui activate la maxim.

Am descoperit că eram narrow-minded, deși mă consideram o persoană
inteligentă și deschisă. Am mai descoperit mult entuziasm și speranță că
pot trăi o viață plenară și multă energie și putere de care nu eram
conștientă.

Mie, Banometru mi-a deschis pur și simplu ochii. Pe de o parte, m-a
făcut să-mi urmăresc mult mai atentă cheltuielile, pe de altă parte m-a
scăpat de niște blocaje legate de noi surse de venit. Eu sunt genul care,
dacă mă doare un picior, mă duc la doctor. Când m-a durut buzunarul,
m-am dus la un specialist, adică la Banometru. Și-a fost fain. Că mi s-au
dat soluții personalizate la niște probleme despre care nu mi-e ușor să
vorbesc cu cei din jur. (R.P., București, 41 de ani)

Testimoniale despre proiect
Am ajuns la aceste întâlniri din pură curiozitate, după
ce am urmărit un video pe Facebook de-al lui Cornel și
ne-au fost de folos în primul rând pentru faptul că noi,
ca și familie, nu făcusem până atunci un buget lunar
(acum îl avem în vedere în format Excel de la dvs.) și
nici nu am gândit niște previziuni pentru următorii 10
ani. A fost foarte interesant să luăm în calcul ce putem
face ca să evităm să ne îndatorăm și ne-am dat seama
cât de mult ne completăm noi în familie, o minte de
economist cu una de inginer :) Iar Silvia a reușit să ne
aducă într-un echilibru extraordinar.
Am învățat cum să economisim eficient, cum să ne
organizăm pentru viitoare evenimente, cum să fim
chibzuiți, cum să ținem în frâu cheltuielile, pe principiul
“moft sau necesitate”, cum să ne ascultăm și să ne
înțelegem unul pe celălalt, cum să completăm golurile
ce apar uneori în relație. Am creat fondul de urgență și
după ce va fi acoperit vom începe fondul de economii.
Mulțumim din suflet pentru tot ceea de faceți!
(Dana și Orlando)

În softul meu mental de bază, de om născut în socialism și într-o familie de
umaniști, „banii” au fost un tabu asociat cu demonul materialismului. Am
crescut educată că ambițiile trebuie să te ducă la performanțe profesionale,
dar că pretențiile financiare sunt lipsite de eleganță, că banii nu sunt un
subiect de conversație și un scop în viață. Pe scurt, am pornit în lumea
capitalistă ca un paraplegic într-o cursă cu obstacole.
La Banometru am înțeles că țelurilor de viață (personale sau profesionale)
trebuie să le asociezi și valoarea sau bugetul corespunzătoare. Cu alte
cuvinte, „câți bani vreau să câștig prin…” sau „de câți bani am nevoie
pentru...”. Am învățat să privesc mai creativ diversitatea surselor de venit,
mai departe de salariul pe care ți-l dă un angajator sau tariful facturat unui
client. Să fac diferența între „cheltuială” și „investiție”, între banii dați într-un
scop imediat, volatil, și sumele date cu perspective profitabile.
Mi-a plăcut Banometru pentru că nu mi-a vândut produse sau branduri
bancare, pentru că a fost o experiență interesantă și pentru că bugetul meu
și-a revenit după „tratament”. Perspectivele noi câștigate după discuția cu
Corneliu Ionescu au fost edificatoare. A fost ca atunci când vezi mai mult și
mai clar, după ce ți-ai șters ochelarii. Cred că Banometru poate ajuta pe
oricine se crede condamnat de soartă să nu-i ajungă niciodată banii. (Adriana)

În aprilie am creat pe siteul banometru.ro pagina
Finanțe în vreme de COVID, cu conținut menit să
ajute cu idei rapide despre cum să avem grijă de
sănătatea financiară în contextul crizei.

Mulțumim!

NE VEDEM ÎN 2021

