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Základní informace o projektu 

 

Operační program: OP LZZ 

Příjemce: Fond dalšího vzdělávání 
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Cíl projektu 
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• Zlepšení šancí na získání a udržení si zaměstnání 

• Získání motivace k obnovení pracovních návyků a 

odborné praxe 

• Zlepšení prezentačních a komunikačních 

dovedností 

• Snazší orientace v osobních financích a 

finančních produktech 
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Cílová skupina 
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• Definovány 2 profily CS: 

 Profil A – účastník základního školení SEKO 

 Fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání 5 měsíců a 

více a/nebo 

 Fyzické osoby opakující se v evidenci ÚP pravidelně 

 

 Profil B – účastník rekvalifikačního kurzu 

 Fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání 5 měsíců a 

více a/nebo 

 Fyzické osoby opakující se v evidenci ÚP pravidelně 

 

 Dále musí vybraný uchazeč splňovat obě následující podmínky: 

 Vzdělání - středoškolské nebo vysokoškolské   

 Praxe  - v ekonomické nebo pedagogické nebo lektorské oblasti 
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Aktivity projektu 
 

 Základní školení SEKO:  

 35 000 účastníků  

 

 Rozsah kurzu: 0,5 dne administrativa 

   0,5 dne měkké dovednosti 

   3 dny finanční gramotnost 

 

 Obsah kurzu: dle Standardu finanční gramotnosti dospělého občana pro účely 

projektu SEKO 

 

 Závěrečný test: vytvoří FDV ve spolupráci s odborníky na danou problematiku 
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Aktivity projektu 
 

 Rekvalifikační kurzy  

 celkem 360 uchazečů  

 vybráni prostřednictvím pracovní diagnostiky 

 

1. Lektor dalšího vzdělávání 

 profesní kvalifikace dle NSK 

 rozsah kurzu: 
 150 hodin teoretická část (100 hodin lektor + 50 hodin finanční gramotnost) 

 24 hodin povinná praxe (pod dohledem mentora) v rámci základního školení SEKO – výuka 

finanční gramotnosti (tj. 3 dny/8 hodin) 

 90 uchazečů o zaměstnání 

 FDV zajistí lektory pro tento kurz 

 obsah kurzu: dle Standardu finanční gramotnosti dospělého občana pro 

účely projektu SEKO 
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Aktivity projektu 
 

2. Konzultant pro prevenci předluţení v osobních financích 

 čistá kvalifikace 

 rozsah kurzu: 
 100 hodin teoretická část (50 hodin občanské poradenství  + 50 hodin finanční gramotnost) 

 270 uchazečů o zaměstnání 

 FDV zajistí lektory pro tento kurz 

 obsah kurzu: dle Standardu finanční gramotnosti dospělého občana pro 

účely projektu SEKO 

 

 

 ţádost o akreditaci rekvalifikačních kurzů u MŠMT podána 

dne 15. 3. 2013 Fondem dalšího vzdělávání  
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Standard FG dospělého občana 

projektu SEKO 

 Definuje soubor znalostí absolventa základního školení a 

rekvalifikačních kurzů v oblasti finanční gramotnosti 

 

 Pracovní skupina: 

 Odborníci z MF ČR, členové Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání 

 Finální podoba Standardu – březen 2013 

 Součást zadávací dokumentace VŘ 001Základní školení v socioekonomických 

kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko - 

organizační zajištění rekvalifikačních kurzů – závazný pro dodavatele/é VŘ 

 Standard je rozdělen do 5 částí/oblastí:  

 Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční trhy, Práva spotřebitele, Další související 

kompetence a zdroje informací a média 
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Standard FG dospělého občana 

projektu SEKO 

• Podoba  „Standardu“: 
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Cílový stav 

Kvalifikační standard 

Způsob ověření 

Hodnotící standard 

Kategorie Téma Podtéma 
Výsledek 

(Profil absolventa) 

Kritéria hodnocení - 

absolvent 

(co bude konkrétně 

ověřováno) 

Kritéria hodnocení 

- lektor 

(co bude 

konkrétně 

ověřováno) 

A. Peníze 

A. 1 

Formy 

peněz 

Hotovostní a 

bezhotovost

ní  

peníze 

  

Dokáže uvést rozdíly mezi 

hotovostními  

a bezhotovostními penězi. 

Vybere správný ze 

tří výroků ohledně 

rozdílů mezi 

hotovostními a 

bezhotovostními 

penězi. 

  

U minimálně tří 

výroků ohledně 

rozdílů mezi 

hotovostními a 

bezhotovostními 

penězi určí, zda 

jsou pravdivé či 

nikoliv. 
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Další aktivity projektu 

 Webové stránky projektu – www.zivot-bez-dluhu.cz 

 v přípravě 

 online poradna 

 flash prezentace/krátký film zaměřený na problematiku finanční 

gramotnosti 

 diskuzní fórum, FAQ 

 anketní a testové formuláře 

 interaktivní kalkulátory finanční situace uživatelů 

 odborné články/příspěvky 

 Vytvoření broţury „Ţivot bez dluhů“ – příručka best practices 

pro cílovou skupinu  
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Děkuji za pozornost! 
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