
Cieľom projektu Life Chan-
ger/ JA Základy podnika-
nia, ktorý spoločnosť rea-

lizuje za pomoci organizácie
Junior Achievement nielen na
Slovensku, ale aj v iných kraji-
nách sveta, je zvýšenie finančnej
a podnikateľskej gramotnosti
detí a dopĺňať tak tradičnú sklad-
bu vyučovacích predmetov zá-
kladných škôl.
Tento vzdelávací program po-
skytuje žiakom praktické infor-
mácie o fungovaní firmy v systé-
me slobodného podnikania.
Hravou formou v nich rozvíja
podnikateľské a ekonomické
schopnosti a zlepšuje finančnú
gramotnosť. Pozostáva z piatich
hlavných tém prezentovaných
počas 5 – 7 týždňov.

Dôležitou časťou projektu je an-
gažovanosť zamestnancov a via-
zaných finančných agentov Me-
tLife, ktorí od začiatku februára
tohto roku pôsobia ako lektori
po celom Slovensku.
Vyučujúcimi sú dobrovoľní kon-
zultanti zo spoločnosti MetLife,
ktorí prepájajú teóriu s praktic-
kým svetom ekonomiky a ob-
chodu. Tento, pre školy bezplat-
ný program je určený žiakom 5.
až 6. ročníka základných škôl.

Do programu je v súčasnosti za-
pojených 95 základných škôl
a 2156 žiakov.
„Spoločnosť MetLife je už viac

ako 20 rokov na Slovensku známa
svojím sloganom Finančná istota.
Aj preto nás veľmi teší, že sa mô-
žeme zapojiť do finančného vzde-
lávania detí. Pomoc komunite je
jednou z neoddeliteľných častí kul-
túry našej poisťovne. Aj ja som jed-
ným z dobrovoľníkov a projekt vní-
mam veľmi pozitívne, keďže si

uvedomujem, že deti sú naša bu-
dúcnosť a je potrebné im poskyt-
núť kvalitné vzdelanie aj vo fi-
nančnej oblasti,“ povedal
finančný riaditeľ MetLife Slova-
kia Pavol Dorčák.
MetLife úspešne pôsobí na Slo-
vensku od roku 1995. Spoločnosť
poskytuje široké spektrum pro-
duktov životného a úrazového
poistenia. Spoločnosť sa stala sy-
nonymom finančnej istoty a pro-
fesionalizmu.

Spoločnosť MetLife
v spolupráci
s neziskovou
organizáciou JA
Slovensko pripravila pre
základné školy
vzdelávací program Life
Changer/JA Základy
podnikania, vďaka
ktorému žiaci hravo
vstúpia do sveta
podnikania.

MetLife poMáha zvyšovať
finančnú gramotnosť
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