
G2 Podrobný popis aktivít - 1.2 Základy finančnej a právnej gramotnosti 
 

Názov aktivity 1.2 Základy finančnej a právnej gramotnosti 

Cieľ aktivity Rozvíjať kľúčové kompetencie seniorov v oblasti spoločenské a občianske 

kompetencie, matematická kompetencia a kompetencia naučiť sa učiť 

Popis aktivity Funkcia:  aktivita je realizovaná za účelom rozvoja kľúčových kompetencií, 

konkrétne spoločenské a občianske kompetencie, matematická kompetencia 

a kompetencia naučiť sa učiť 

Čas – aktivita bude vykonávaná počas 7 mesiacov – v trvaní 64 hodín jedno 

školenie pre jednu skupinu 

Vstupy – garant vzdelávania, odborné kapacity (interní lektori), tvorcovia 

vzdelávacej aktivity, koordinátor aktivity, obstarané vybavenie – dataprojektor, 

školiace materiály a pomôcky, tvorcami vytvorené školiace materiály, 

priestory na uskutočňovanie aktivity, 

Metóda: prezenčná metóda – osvojenie si teoretických vedomostí – základy 

finančnej a právnej gramotnosti.  Školenie bude prebiehať v 5 skupinách po 12 

ľudí. 

Výstup: 60 vyškolených seniorov 

 
V rámci aktivity sa budú uskutočňovať teoretické prednášky s cieľom:  

1. Osvojiť si základy finančnej gramotnosti - hospodárenie v domácnosti, ako 

nenaletieť podvodníkom, nekalé obchodné praktiky,  kde a ako peniaze 

vkladať, platobná karta a jej použitie, internet banking, riziká vyplávajúce 

z finančnej negramotnosti, produkty finančných inštitúcií /banky a ich 

produkty, poisťovne a ich produkty, správcovské spoločnosti/, subjekty 

finančného trhu bankové a nebankové subjekty a iné – 20 hodín školenia 

2. Osvojiť si základy právnej gramotnosti - dedičské konanie a iné, najčastejšie 

otázky, s ktorými sa dôchodcovia stretávajú na úradoch v rodine, ako sa brániť 

pri najčastejších problémoch z praxe – 20 hodín školenia 

3. Osvojiť si základy v oblasti „Projektové riadenie“  pri ktorom sa účastníci 

naučia ako zorganizovať a finančne naplánovať realizáciu spoločenských aj 

rodinných podujatí.- 24 hodín školenia 

 
Cieľom je: získanie znalostí z oblasti finančnej gramotnosti pri správe 

vlastných financií. Získa orientáciu v styku so sprostredkovateľskými 

subjektmi a ich praktikami pri predaji svojich fin. produktov. Získať 

informácie ako sa nestať obeťou neserióznych obchodníkov a podvodníkov. 

 
Aktivita je zameraná na cieľovú skupinu 60 ľudí – seniori nad 50 rokov.  

 

 


