
Kurz občanského minima III 

 
Pořadatel 
Pořadatelem je Křižovatka o. s., Příchovice 38, 468 48 Kořenov, IČO: 60253011,  
č. ú.: 0961523329/0800, ČS Tanvald. Partnery jsou Nadační fond Křižovatka a Nadační fond 
Josefa Luxe. Osobní záštitu nad projektem převzali: královéhradecký biskup Mons. ThLic. 
Dominik Duka O. P. a dlouholetý prezident Hospodářské komory ČR dr. ing. Jaromír Drábek.  

Nabízí 
Základní orientaci v oblasti řízení, práva a ekonomiky. Lektory jsou výhradně právníci, 
ekonomové a odborníci z praxe. Na kurz budou v jarních měsících navazovat další 
prohlubující a doplňující jednodenní kurzy. Kurz je koncipován jako ucelený cyklus 
přednášek. Je však možné se přihlásit i pouze na jednotlivé dny.     

Komu je určen? 
Především mladým lidem, kteří chtějí zvýšit své možnosti uplatnění na pracovním trhu 
v rámci zaměstnání nebo podnikání. Dále pro ty, kteří si potřebují doplnit znalosti 
v uvedených oblastech pro zvýšení kvality své práce (jejího řízení) a dosažení pracovních  
a společenských cílů. Absolventi celého kurzu obdrží studijní materiály. 

Obsah 
Management A 

* Kdo a kdy je manažerem? * Cíl a efektivita * Základní manažerské role * Tým * Organizační 
struktury, kultura * Motivace a hodnocení * Etické problémy 
 
Právo B 
* Systém našeho práva * Rodinné právo * Občanské a obchodní právo * Soudní řízení * Evropské 
právo * Pracovní právo * Trestní právo 

Ekonomika C 
* Účetnictví * Daňový systém * Podnikání * Zaměstnání * Administrativa  

Místo a čas konání 

V budovách Centra mládeže Křižovatka v Příchovicích a Desné. Kurz bude probíhat vždy 
v sobotu od 9:30 (snídaně od 8:30) do cca 17 hod. v těchto termínech: 9. 10. (A), 23. 10. (B),  

7. 11. (B) a 21. 11. 2009 C. 

Cena 

Kurzovné činí 2 500 Kč. Pro nevýdělečně činnou mládež (do 26 let) a pro osoby v obtížné 
sociální situaci, které požádají o slevu, je stanoveno na 1 400 Kč, ve zvláštních případech je 
možno cenu dojednat i odlišně. Zajištěno je stravování a možnost přespání z pátku na 
sobotu a ze soboty na neděli (za dobrovolný příspěvek). V případě účasti pouze na 
vybraných přednáškách činí cena alikvotní část kurzovného. 

Přihlášení 

El. na adrese: kom@fondlux.cz. Přihláška v el. formě je ke stažení na: www.fondlux.cz/kom 
a www.krizovatka.signaly.cz.  Kurzovné bude splatné až po obdržení potvrzení o zařazení do 
kurzu a informace o způsobu platby. Kapacita kurzu je 30 účastníků. Podrobné informace 
(přihláška) jsou k dispozici na uvedených stránkách. V případě potřeby je možné kontaktovat 
koordinátorku kurzu Michaelu Šimáčkovou, tel.: 731 60 40 20.  


