
Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.

Vás pozýva na bezplatné kurzy

„Finančný manažment“
Rozsah:  15 hod.
Stručný obsah kurzu:  mo�vačný úvod, postup pri založení živnos� alebo s. r. o., neziskovej organizácie alebo občianskeho   
 združenia, podnikateľský plán, časový manažment
 2 skupiny po 10‐15 účastníkov

Termín a miesto  14. ‐ 15. máj 2014 ‐ Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o., Žilina
konania:  11. ‐ 12. jún 2014 ‐ Áno pre život, n. o., Rajec

Absolvent 

získa prehľad o základných právnych, daňových a ekonomických predpisoch súvisiacich s podnikaním na Slovensku; návod na 

založenie živnos�; vypracuje podnikateľský zámer. Po analýze osobnostných predpokladov podnikateľa bude vedieť odhaliť svoje 

slabé stránky, s ktorými by mal vedieť pracovať; absolvent kurzu bude pripravený k naštartovaniu podnikateľskej činnos�. Po 

skončení kurzu získa účastník cer�fikát o absolvovaní vzdelávania.

„Práca s počítačom“ 

Rozsah:   15 hod.
Stručný obsah kurzu:  základy tvorby WWW stránok, propagácia na sociálnych sieťach, crowdfunding, on‐line fundraising
  1. skupina: začiatočníci, 2. skupina: mierne pokročilí po 10‐15 účastníkov

Termín a miesto  30. jún ‐ 1. júl 2014 ‐ Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o., Žilina
konania:   3. ‐ 4. júl 2014 ‐ Áno pre život, n. o., Rajec

Absolvent v skupine "začiatočník" 
získa základy práce v MS‐Word, MS‐Excel a MS Powerpoint. Naučí sa efek�vne používať vyhľadávače na internete, získa základný 
prehľad o možnos�ach propagácie svojich projektov na sociálnych sieťach. Naučí sa ako pridávať články v redakčnom systéme 
a základy práce s e‐learningovým systémom Moodle. Po skončení kurzu získa účastník cer�fikát o absolvovaní vzdelávania.
Absolvent v skupine "mierne pokročilý" 
získa informácie o pokročilejšom užívaní MS‐Word, MS‐Excel a MS Powerpoint, naučí sa základy práce v grafických programoch, 
naučí sa pracovať s e‐learningovým portálom moodle v pokročilejšom rozhraní, bude vedieť pracovať s redakčným systémom na 
tvorbu a editáciu www‐stránok, naučí sa základy op�malizácie webstránky pre vyhľadávače (SEO), bude vedieť ak�vne vyhľadávať 
možnos� financovania svojich podnikateľských ak�vít na internete. Po skončení kurzu získa účastník cer�fikát o absolvovaní
 vzdelávania.

Absolvovať kurzy je pre Vás vhodné, ak ste:
 na materskej/rodičovskej dovolenke
 dlhodobo nezamestnaní 
 ZŤP
 máte viac ako 45 rokov
 potrebujete si rozšíriť vedomos� a zručnos�,

 rozmýšľate ako ďalej s prácou

     Prihlášky a ďalšie informácie získate:
telefonicky na čísle: 

0917 350 156, 041/3211791
e‐mailom na: 

zuzana.dobesova@sluzbymvo.sk 
prostredníctvom registračného formuláru na                

 www.sluzbymvo.sk/accenture
prostredníctvom poradcov na ÚPSVaR Žilina

osobne v kancelárii neziskovej organizácie Centrum 
poradenstva a vzdelávania, ul. 1. mája, Žilina
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