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Školení finanční gramotnosti pro dospělé. 
Dovolujeme si Vás pozvat na školení finanční gramotnosti, které vám objasní veškerá zákoutí 
finančního trhu a připraví vás na finančně – zajištěnou budoucnost.  

Pro členy České asociace sester je toto vzdělávání ZDARMA. 

Jednotlivá témata 

1) Jak správně na rodinné finance (termín 10.11.2015 od 10:00 – 12:00 a 11.11.2015 od 17:00 – 19:00) 

a. Rodinný rozpočet, jeho hrozby a druhy rezerv. 

b. Supermarketová sebeobrana. Jak neohrozit svoje finance.  

2) Jak se správně pojistit a proč (termín 24.11.2015 od 10:00 – 12:00 a 25.11.2015 od 17:00 – 19:00) 

a. Životní rizika a jejich pojištění, základní pojmy. 

b. Investiční životní pojištění. Cenové triky. 

3) Jak správně financovat bydlení (termín 8.12.2015 od 10:00 – 12:00 a 9.12.2015 od 17:00 – 19:00) 

a. Vlastní bydlení nebo nájem. Způsoby financování bydlení a nástroje na jeho financování. 
Investiční nemovitosti. 

b. Důležité pojmy. Co rozhoduje při výběru banky. Co ovlivní schválení/neschválení úvěru. 

c. Kdy je rozumné se ještě zadlužit a kdy ne? Čemu se při řešení vyvarovat a na co si dát pozor. 

4) Jak správně na dluhy (termín 5.1.2016 od 10:00 – 12:00 a 6.1.2016 od 17:00 – 19:00) 

a. Příjmy/výdaje, aktiva/pasiva, bohatství/chudoba. Jak mohou i úvěry vydělávat peníze. 

b. Kdo a jak nám nabízí peníze. Jak si kdo ustele – nastavení úvěrů a platební schopnost.  

c. První odložená splátka. Osobní bankrot či exekutor u dveří.  

5)   Jak se zajisti na stáří (termín 19.1.2016 od 10:00 – 12:00 a 20.1.2016 od 17:00 – 19:00) 

 a.   Výměry starobního důchodu. Z čeho jsou placeni současní penzisté. 

 b.   Tři pilíře českého důchodového systému. Jaké změny přinesla důchodová reforma. 

 c.    Proč je nutné se včas zajistit na stáčí. Alternativy zajištění se na stáří.  

6)    Investice v kostce (termín 2.2.2016 od 10:00 – 12:00 a 3.2.2016 od 17:00 – 19:00) 

 a.   Základy investování a investiční horizont. Investice a emoce.  

 b.   Jednotlivé investiční nástroje, proč investovat? Co nám o investicích říkají slavní?  

Absolvováním všech lekcí účastník získává certifikát, schválený ministerstvem školství.  

Semináře probíhají na adrese: Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1, 5. patro. 

Další informace získáte na http://www.denfinancnigramotnosti.cz/ nebo můžete kontaktovat přímo 
níže uvedeného školitele. 


