FELHÍVÁS MOST
CASHFLOW – AVAGY GAZDÁLKODJ
JÁTÉKOSAN
A BEFEKTETÉSEK MŰKÖDÉSE, PASSZÍV JÖVEDELEM NÖVELÉSE, KÖLTSÉGVETÉS,
BEVÉTEL TERMELÉSE, PÉNZÜGYI MŰVELTSÉG
EL SE OLVASD, AVAGY MIKOR NE JELENTKEZZ!








Ha nem szeretsz társaságban lenni.
Ha nem érdekel a pénz.
Ha elszórod a pénzt, és ez maradjon is így.
Ha nem érdekelnek a mindennapi pénzügyek, vállalkozások működése.
Ha nem akarsz félre tenni az álmaidra, a jövődre, a sulidra, a nyugdíjas éveidre.
Ha nem szeretsz játszani.
Ha nem akarsz fejlődni.

FELHÍVÁS MIRE IS? AVAGY TOVÁBB JUTOTTÁL AZ ELSŐ PONTON.
Csapatot szervezünk. Játszva tanulunk, fejlődünk, kicsit felnőttesek leszünk.
A résztvevők tréningen, rövid tájékoztatókon vesznek részt, valamint 3 alkalommal játszanak a Cashflow
társasjátékkal. A társasjáték során megtanulnak kiszabadulni a mókuskerékből és megtanulják az üzleti
látásmódot elsajátítani, valamint olyan új fogalmakat, mint a gazdaság, anyagi függetlenség és a tőke. A
résztvevők életéből körülbelül alkalmanként 5-7 órát veszünk el, és életre szóló gyakorlatias tudást, jóérzést,
kapcsolatokat és iskolában el nem érhető tapasztalatot adunk.

KI SZERVEZI A PROGRAMOT? KI KERES RÉSZTVEVŐKET?
A Regionális Ifjúsági Szolgáltató Központ (RISZK), és együttműködő partnere a Suliklub Alapítvány. A RISZK az
ERASMUS+ programok, önkéntes akciók, rendezvények, fiatalok képzése terén jártas. A Suliklub iskolán kívüli
oktatásban penge, és van egy saját oktatási klubja, ahol játszani fogunk. (Buborék szöveg, és részünkről elvárás:
Ezen a ponton már rá is keresel a szervezetekre.)

MIKOR JELENTKEZZEK?
Ha meg akarsz tanulni bánni a pénzzel.
Ha ismerni akarod azokat a pénzügyi fogalmakat, amelyeket az iskolában nem tanítanak meg.
Ha szeretnéd megtanulni a tervezés folyamatát, szeretnél sikeresebb lenni.
Ha van egy jó ötleted.
Ha érdekel az üzleti élet.
Ha akarsz többet. Akarsz több tudást, tapasztalatot, több kapcsolatot.
Ha akarsz mást. Akarsz fejlődést, akarsz jót.
Ha kell valami plusz.
Ha kíváncsi vagy.
Ha 17-25 közötti vagy.
Ja, és hogy időben mikor? Most, de legkésőbb 2016.január 22.

HOGYAN JELENTKEZZEK?
Küldj egy EUROPASS önéletrajzot, és egy nem sablon motivációs levelet a riszk.miskolc@gmail.com címre.
Úgy jelentkezz, hogy az e-mailt amelyet elküldesz nekünk, ne csak csatold a kért kettő darab doksit. A levél is te
vagy, amit küldesz. Légy egyedi! Figyeljünk fel már a leveledre is.

MIT VÁRNAK TŐLEM?
Mielőtt jelentkezel, nézz utána a szervezeteknek, akik szervezik a programot.
Akarj tervezni, légy kitartó.
Ne sajnáld az időd a fejlődésre.
Szeresd a kihívásokat.
Légy vidám, szeress újat tanulni.

MIT FOGOK CSINÁLNI?
Társasjátékozni fogsz 3 alkalommal 5-7 órán keresztül. A játékon keresztül megtanulod a befektetési lehetőségek
működését és működtetését, közben pedig növekszik a pénzügyi műveltséged. A maradék időben csapatot
építünk és az üzleti életben sikeres emberek mondják el : miért fontos a tervezés, hogyan indíts el egy
vállalkozást, mi az a startup, hogyan alapíts céget és mindeközben hogyan bánj a pénzzel, hogyan vegyél lakást
és egyéb gazdasági ismereteket.

MIT BIZTOSÍT PROGRAM? MIÉRT JÓ EZ NEKEM?
Infót és tapasztalatot kapsz, amelyek életedhez és a mindennapokhoz hasznos.
Megtanulsz bánni a pénzzel és pénzügyi folyamatokat átlátni.
Megtanulod mi az a vállalat, mit jelent az, hogy anyagi függetlenség, a befektetés, a tőke és egyéb hasznos
fogalmakat ismerkedsz meg, játék közben pedig alkalmazod.
Olyan tudás birtokába jutsz, amit nem tanítanak máshol.
Új élménnyel gazdagodsz, jó csapatba kerülsz és lehet, hogy itt találod ki álmaid foglalkozását, start-up cégét,
vagy csak azt, hogyan kell beosztani a zsebpénzed.
Érdekes emberek ismerkedsz meg, kapcsolatot építesz.

HELYSZÍN
Suliklub
Miskolc, Széchenyi utca 54. I/3.
2015.december hó 18-19-20

IDŐPONT
2016. Február 12-13-14.

Légy részese. Legyél a csapat tagja.
Összegezve:
Ha tetszett amit olvastál, küldj e-mailt. Hova?
riszk.miskolc@gmail.com
Meddig?
2016.01.22-ig.

