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FINANČNÍ GRAMOTNOST
Naučíme vás, jak správně hospodařit s penězi, jak nežít na dluh, jak se správně pojistit, jak si co
nejlevněji pořídit bydlení a dáme vám mnoho dalších užitečných rad.
Po skončení kurzu můžete využít poradenství zdarma.
SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST
Poradíme vám, jak odolat „výhodným“ nákupům, jak se bránit „šmejdům“, jak správně nakupovat. Ukážeme vám, že akce a slevy nejsou vždycky výhodné.
Po kurzu můžete využít individuální konzultace s odborníkem.
PRÁVNÍ GRAMOTNOST
Co přináší nový občanský zákoník.
Ukážeme vám, na co si dát pozor při uzavírání smluv, jak postupovat, když vám hrozí exekuce.
Náš lektor se vám bude věnovat i po skončení kurzu.
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CO O NAŠICH KURZECH ŘEKLI STAROSTOVÉ OBCÍ...
Jaroslava Štancová, Stehelčeves
„Kurz se v naší obci setkal s velmi kladným ohlasem od účastníků této akce, zejména ocenili
možnost konzultace osobních problémů s lektorem, který byl velmi empatický a vstřícný.
Myslím, že mnohému účastníku ukázal cestu k možné likvidaci svých problémů, se kterými si dost
dobře neuměli poradit a některým ukázal i cestu k dalším možnostem vzdělání.“
Ing. Lenka Houdková, Sudovo Hlavno
„Seznámení s riziky, která občanům hrozí od nespolehlivých prodejců na praktických příkladech.
Získání většího právního povědomí a orientace v novém občanském zákoníku z pohledu občana.“
Ing. Ivan Kašpar, starosta obce Veltruby
„Tento kurz měl velký přínos pro všechny účastníky v oblasti finanční, spotřebitelské a právní
politiky. Návštěvníci tohoto kurzu se dozvěděli potřebné informace, jak chránit své finance,
nenaletět tzv. „šmejdům“ a jak předejít exekucím.“
Pavel Svoboda, obec Lipová
„Účastníci získali větší přehled ohledně gramotnosti, přístupů, postupů a případných rizik
vyplývajících z jednání s úřady, finančními institucemi.
Pozitivem je především to, že účastníci nebudou jednat impulzivně a případná rozhodnutí budou
zvažovat a radit se o nich v rodině nebo s organizacemi, jakou jsou neziskové organizace.“

