
Potřebujete poradit, jak nejlépe zhodnotit své peníze a jak se zbytečně nezadlužit? Či již zadluženi jste a potřebujete tuto situaci řešit? Nevíte jak na osobní bankrot?  
 ·························································································································································································· Navštivte naše semináře v oblasti FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 

Potřebujete zvýšit znalosti práce na PC? Dozvědět se více o využití aplikací v mobilních telefonech? Potřebujete či chcete s úřady komunikovat elektronicky a nevíte jak   
na to?  ········································································································································· Navštivte naše semináře v oblasti PC DOVEDNOSTI A DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

Potřebujete se zorientovat v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)? Seznámit se se změnami, jež se týkají běžného života každého občana (dědictví,     
pracovní smlouvy, společné jmění manželů apod.)  ······································································································· Navštivte naše semináře v oblasti PRÁVNÍHO VZDĚLÁNÍ 

Zajímají Vás cenové praktiky obchodních řetězců? Potřebujete se seznámit s právy a povinnostmi spotřebitele při běžných nákupech a nákupech mimo prodejnu?          
Potřebujete v této oblasti poradit?  ················································································································· Navštivte naše semináře v oblasti SPOTŘEBITELSKÉ GRAMOTOSTI 

Chcete podnikat a nevíte jaké z toho vyplývají povinnosti? Nebo již podnikáte a potřebujete prohloubit znalosti v oblasti propagace, účetnictví, daní apod.? 

 ································································································································································································· Navštivte naše semináře v oblasti ZÁKLADŮ PODNIKÁNÍ 

PŘÍNOSY: výuka bude probíhat přímo ve vaší obci, výuku doplněnou o příklady z praxe a řešení modelových situací povedou zkušení lektoři 

ZAUJALI JSME VÁS? PŘÍJĎTE ZÍSKAT ČI PROHLOUBIT ZNALOSTI V OBLASTI, KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ! SEMINÁŘ TRVÁ JEN 3 HODINY!!! 

VZDĚLÁVÁNÍ  ZDARMA PŘ ÍMO VE  VAŠ Í  OBC I   
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 

představuje projekt č. CZ.1.07/3.1.00/50.0026 Vzdělávání v regionech Zlínského a Jihomoravského kraje  

a nabízí  vzdělání zaměřené na PRAKTICKÉ VYUŽITÍ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ přímo ve vaší obci  

ZDARMA! 

Pro koho je vzdělání určeno? Pro všechny ekonomicky aktivní občany (zaměstnané, nezaměstnané) ve Vaší obci 

Papírové přihlášky na semináře (kde je uveden úplný soupis témat) jsou dostupné ve vaší obci.  
Přihlásit se rovněž můžete prostřednictvím e-mailu: vzdelavaniobcezl@seznam.cz (pro Zlínský kraj) a vzdelavaniobcejm@seznam.cz (pro Jihomoravský kraj) 
nebo na telefonu: 739 488 715, paní Chmelařová  


