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Kulturní zařízení Ostrava -Jih pečuje o své občany seniorského věku a připravuje pro ně
každoročně spoustu zajímavých společenských, kulturních, sportovních akcí, výletů i
přednášek. Nabízí také dvouleté studium Univerzity třetího věku, jejíž třetí běh bude
zahájen 11.9.2018 v 16.30h v Kulturním domě K-TRIO. Ke studiu se mohou přihlásit
občané starší 55 let. Doprovodným programem Univerzity třetího věku je projekt s
názvem MLADÝ SENIOR. Jedná se soubor proseniorských aktivit zaměřených na
zkvalitnění života občanů Moravskoslezského kraje.

A o jaké aktivity, že se jedná?

Program je rozdělen do dvou bloků. Jeden je vzdělávací, ten už běží a potrvá do prázdnin
a druhý zábavný, zaměřený na mezigenerační propojení poběží v podzimních měsících.
Jsou připraveny celkem tři přednášky a konzultace na téma finance s odbornicí Ing.
Ivanou Karkoškovou. Minulý týden úspěšně proběhla první z nich. Hlavním tématem bylo
Co dělat, když peníze přebývají - kde a jak mohu zhodnocovat finance. Náplní druhé
přednášky, která se bude konat 21.5. v zeleném salonku Kulturního domu K-TRIO bude
povídání naopak o tom, Co dělat, když peníze chybí, jak se nedostat do úvěrových pastí,
co jsou mikropůjčky, rozdíl mezi půjčkou a úvěrem, probereme nový zákon o
spotřebitelském úvěru v praxi a spoustu dalšího.

V červnu, konkrétně 7.6., se zaměříme na problematiku virtuálních peněz a karet.
Dozvíme se, že Není karta jako karta, na co si dát pozor a čeho se naopak nebát.Proč
bychom se měli chovat ke kartám, jako k hotovostním penězům a jaké karty skutečně
vlastníme a k čemu je využívat.

V září mohou mladí senioři navštívit workshop Umění lidem. Budeme si povídat o módě,
aktuálních trendech a inovacích napříč generacemi s módní návrhářkou. Poslední
závěrečnou aktivitou projektu MLADÝ SENIOR je zábavný galavečer plný humoru a hudby
s názvem Smíchem ke zdraví, který se uskuteční v říjnu ve velkém sále Kulturního domu
K-TRIO v Ostravě – Hrabůvce. Pro pobavení vystoupí Ostravská comedy skupina
HumorOva a k poslechu zahrají studenti Ostravské univerzity, fakulty umění.

A kdo že je ten mladý senior?

Mladý senior je člověk aktivní, toužící po dalším vzdělání, poznání, s chutí objevovat nové
možnosti, využívat příležitosti, věnovat se svým zájmům. Jste to Vy???

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a je určen
současným i potencionálním studentům U3V, ale také široké veřejnosti.

Více o projektu Mladý senior a ostatních aktivitách Kulturního zařízení Ostrava – Jih se
dozvíte na stránkách www.kzoj.cz nebo na telefonním čísle 608 812 796.
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