P Ř I N E S T E V Z D Ě L Á N Í D O VA Š Í O B C E !
Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština
představuje projekt č. CZ.1.07/3.1.00/50.0204 Individuálním dalším vzděláváním k rozvoji kompetencí
a nabízí vzdělání zaměřené na PRAKTICKÉ VYUŽITÍ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ přímo ve vaší obci
Cílem projektu je posílit celoživotní vzdělávání v obcích do 2 tis. obyvatel prostřednictvím tematických seminářů
(4 vyučovací hodiny na seminář) v těchto oblastech:
• FINANČNÍ GRAMOTNOST semináře jsou pro všechny, kteří se zajímají o rodinný rozpočet, chtějí zjistit, jak

správně investovat, jak se zbytečně nezadlužit aj.
• ZÁKLADY POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ semináře jsou pro všechny, kteří si potřebují osvojit základy práce

na PC s důrazem na využití PC v praktickém životě a pro všechny, jež se zajímají o nové digitální technologie
(využití aplikací na mobilních telefonech, úprava digitálních fotografií) aj.
• PRÁVNÍ VZDĚLÁNÍ semináře budou občany informovat o změnách v novém občanském zákoníku (zákon

č. 89/2012 Sb.) týkající se běžného života
• SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST semináře jsou vhodné pro všechny, kteří se chtějí podrobně seznámit s právy

a povinnostmi spotřebitele při běžných nákupech a nákupech mimo prodejnu, s formami spotřebitelských úvěrů
a jejich riziky, s ochranou spotřebitele aj.
• ZÁKLADY PODNIKÁNÍ semináře jsou vhodné pro všechny, kteří chtějí podnikat či již podnikají (témata: vznik

podniku, marketing a prezentace, účetnictví, daně aj.)

•

•

PŘÍNOSY PRO VAŠE OBČANY:
výuka bude probíhat přímo ve vaší obci pro občany zdarma, výuka klade důraz na praktické
využití, občané získají ucelené informace v dané oblasti, občané se mohou přihlásit jen na to, co je
skutečně zajímá!
PŘÍNOSY PRO OBEC:
zvýšení uplatnitelnosti obyvatel na trhu práce, prevence vzniku problémů se zadlužením občanů,
úhrada nákladů souvisejících s konáním seminářů
Pro koho je vzdělání určeno? Pro ekonomicky aktivní občany (zaměstnané, nezaměstnané)
v obci mimo studentů a důchodců

MÁTE-LI ZÁJEM ZAPOJIT OBEC DO NAŠEHO PROJEKTU, ČI CHCETE ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ, KONTAKTUJTE
NÁS NA E-MAILECH:
• vzdelavaniobcepa@seznam.cz (Pardubický kraj), tel.: 739 488 714
• vzdelavaniobceol@seznam.cz (Olomoucký kraj), tel.: 604 226 252
• vzdelavaniobcems@seznam.cz (Moravskoslezský kraj), tel.: 604 226 253

