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 převzal prezident Hospodářské komory ČR dr. ing. Jaromír Drábek.
Tuto vzdělávací aktivitu také podporuje a doporučuje královéhradecký biskup Mons. ThLic. Dominik
Duka O. P.

Nabízí
Základní orientaci v oblasti řízení, práva a ekonomiky. Akcent bude kladen na aplikaci poznatků při
využívání interaktivních výukových metod. Lektory jsou výhradně právníci, ekonomové a odborníci
z praxe.

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.

Obsah
Management v kostce
* Kdo a kdy je manažerem? * Cíl a efektivita * Základní manažerské role * Tým * Organizační
struktury, kultura * Motivace a hodnocení * Etické problémy
Sociální kompetence
* Efektivní komunikace * Empatie, empatické naslouchání, předcházení konfliktům * Řešení konfliktů
* Manipulace a obrana před manipulací * Týmová spolupráce a role v týmu * Dynamika skupiny,
vedení a řízení skupiny * Prevence vyhoření, stres, deprese
Právo
* Systém našeho práva * Občanské a obchodní právo * Rodinné právo * Správní právo * Soudní řízení
* Evropské právo * Pracovní právo * Trestní právo
Ekonomika
* Účetnictví * Daňový systém * Ostatní ekonomické záležitosti * Veřejné rozpočty * Podnikání
* Zaměstnání * Administrativa

Místo a čas konání
V budovách Centra mládeže Křižovatka v Příchovicích a Desné. Kurz bude probíhat vždy v pátek od
18 (prezentace, večeře), výuka od 19 do 22 hod. a v sobotu od 9 do 16 hod. v těchto termínech:
11. - 12. 4., 25. – 26. 4., 9. – 10. 5., 23. - 24. 5., 30. – 31. 5. 2008.

Cena
Kurzovné činí 3 200 Kč. Pro nevýdělečně činnou mládež (do 26 let) a pro osoby v obtížné sociální
situaci, které požádají o slevu, je stanoveno na 1 600 Kč. Příspěvek na stravu a ubytování (pátek,
sobota) činí 250 resp. 125 Kč (mládež) a bude hrazen na místě.

Přihlášení
Elektronicky na adrese: simackova@centrum.cz. Přihláška musí obsahovat jméno, rok narození,
adresu a mailovou adresu (tel.). Kurzovné bude splatné až po obdržení potvrzení o zařazení do kurzu
a informace o způsobu platby. Kapacita kurzu je 25 účastníků. Další informace (propozice, přihlášku
poskytne na vyžádání manažerka kurzu Michaela Šimáčková na uvedené adrese, případně tel. na
731 604 020, více na www.krizovatka.signaly.cz, zde je také možné stáhnout si přihlášku.

