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RYCHLE V BALÍKU NEBO RYCHLE NA ULICI ?? 
 

první letní dvoudenní kurz se zaměřením na tvoje finance 
 
 

Co se dozvím?  
1. Svět peněz a finanční gramotnost - Základní pojmy a bankovní termíny 
2. Odmalička a na vlastní účet - Hodnota a cena, Moje a cizí, Příjmy a výdaje, Odložená spotřeba, 
Spoření, Kapesné, Odměna za domácí práce a za školní známky… + Běžný a spořicí účet, Spoření 
3. Jistota a bezpečí - Pojištěné a nepojištěné vklady, Bezpečnost hotovostních a internetových plateb 
4. Na prahu dospělosti a sám za sebe - Účty a účetnictví, Když peníze dojdou, Půjčování a vracení, 
Zodpovědnost a samostatnost, Úvěry a splácení, Podnikavost, Brigády, Škola a příprava na 
zaměstnání, Samostatné bydlení… + Dlouhodobé spoření a investování, Půjčky a úvěry, Financování 
bydlení 
 
Průvodci celým víkendem:          Aleš a Monika Dietrichovi 

  Amy a Roman 
  
Odborné lektorské zajištění:       PhDr. Ivan Matějů, psycholog a kouč 

                Jana Gorová, bankovní poradkyně a manažerka 
Datum: 4.8. + 5.8.2018 
 
Místo: Hodějovická 2163, Pelhřimov 
 
Cena: 2300 Kč (možno hradit z dohody o výkonu pěstounské péče jako dlouhodobý odlehčovací 

pobyt tzv. respitní pobyt), v ceně je zahrnuto – ubytování, strava, vzdělávání a sobotní zážitkové 

odpoledne.  

Platba:  možno hotově i na fakturu. Nutno zaplatit do 15.6.2018 rezervaci v částce 500 Kč na č. účtu 

247830604/0300 (platbu je třeba identifikovat jménem dítěte s označením 8.2018). 

Začátek v sobotu 4.8.2018 v 9.30 hodin.  

Ukončení v neděli 5.8.2018 v 16 hodin. 

Kurz je vhodný pro děti a mladé lidi od 13 ti let výš. Pro zážitkové odpoledne je třeba mít vhodnou 

sportovní obuv a oblečení. 

Všichni účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu finanční gramotnosti. 

                Na setkání s vámi se těší  

    Aleš a Monika         Amy a Roman 

                       A&M      A&R      
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