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Aké je pozadie nášho projektu? 

Zvyšujúci sa počet mladých ľudí s nízkym príjmom 

a nezamestnaných (18 - 35 rokov) predstavuje 

v Európskej únii vážny sociálny problém. Táto 

skupina predstavuje vyše 40% všetkých mladých 

ľudí v Európe. OECD uvádza, že pracovné miesta 

s nízkymi príjmami a nezamestnanosť nechávajú 

„mzdové jazvy“, takže ľudia, ktorí sú 

nezamestnaní, hoci sú na začiatku svojej kariéry, 

môžu po desaťročia trpieť nižšou 

ako priemernou mzdou. Nezamestnanosť 

mladých ľudí a nízky príjem tiež poškodzujú 

dôchodkové sporenie a vystavujú milióny 

mladých ľudí v celej Európe riziku, že budú mať 

v dôchodkovom veku neadekvátny príjem. 

Aké sú hlavné ciele a úlohy? 

Zlepšenie zručností v oblasti finančnej 

gramotnosti takejto znevýhodnenej skupiny 

v rámci EÚ bude mať významný prínos pre 

každého, pretože dobré zručnosti v oblasti 

finančnej gramotnosti v kombinácii s inými 

ekonomickými „životnými zručnosťami“ 

pomáhajú jednotlivcom čo najlepšie využiť 

príležitosti, splniť si ciele, zabezpečiť si finančný 

blahobyt a prispieť k hospodárskemu zdraviu 

spoločnosti. 

V tejto súvislosti je veľmi potrebné vybaviť týchto 

mladých dospelých zručnosťami na riadenie ich 

(minimálneho) príjmu takým spôsobom, ktorý 

zachová ich kvalitu života a ich finančné 

a občianske schopnosti na slušnej úrovni. Avšak, 

tréningy finančnej gramotnosti, ktoré sú 

v súčasnosti k dispozícii, sú štruktúrované 

teoreticky, napríklad „rozpočtovanie“ alebo 

„účasť na akciovom trhu“. Sme presvedčení, 

že ak chceme, aby sa stali kompetentnejšími, 

musíme hovoriť o skutočných životných 

situáciách týchto mladých ľudí. 

Preto sa budú naše e-learningové moduly, okrem 

iného, vzťahovať na nasledujúce aspekty: 

• prvé auto 

• sobáš 

• prenájom bytu 

• kúpa domu 

• čakáme bábätko 

• rozvod 

• strata zamestnania 

• nehoda /choroba 

• využívanie práv spotrebiteľa 

• dôchodkové sporenie / životné poistenie 

• zmena práce / nové kompetencie 

• ako si zorganizovať výdavky / domácnosť 

• pomoc starším príbuzným 

• plán zdravotnej starostlivosti 

• prázdniny 

• domáce zvieratko. 

Stručne povedané, veríme, že náš projekt prispeje 

k zlepšovaniu numerických, digitálnych 

a finančných zručností mladých ľudí, ktorí sú 

finančne znevýhodnení kvôli nezamestnanosti 

alebo sú zamestnaní s príjmom nižším ako je 

priemer EÚ, zatiaľ čo nepriamo zlepší aj ich 

jazykové a čitateľské zručnosti. 

Čo je hlavným výsledkom projektu? 

Projekt bude plne implementovaný 

prostredníctvom otvorených a voľne prístupných 

online nástrojov a médií, ako napríklad 

e-learningová platforma, mobilná aplikácia, 

sociálne médiá, multimediálne aplikácie 

a vytváranie sietí. 

Výstupy projektu budú zahŕňať: 

• Money & Life Skills sprievodcu 

• Money & Life Skills tréningové moduly 

• Money & Life Skills e-learningovú 

platformu a kurzy 

• Money & Life Skills mobilnú aplikáciu. 

 Sledujte nás na webovej stránke projektu: www.MoneyLifeSkills.eu 

http://www.moneylifeskills.eu/
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