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Podnikatelem za osm dní!
PRAHA – Na konci března 2012 startuje již 4. ročník dotovaných vzdělávacích kurzů
Naučte se řídit byznys! Ty jsou určeny aktivním zájemcům o podnikání, kteří se chtějí
seznámit s teoretickou i praktickou stránkou byznysu. I v letošním roce nabídne obecně
prospěšná společnost Prosperita, která kurzy pořádá za podpory Citi Foundation,
manažerské vzdělání zájemcům v pěti českých městech. Od roku 2009, kdy projekt
začal, absolvovalo kurz přes 250 zájemců, přičemž více než 50 % z nich začalo
úspěšně podnikat.
Vzdělávací kurzy jsou rozděleny do osmi tematických dnů. Zájemci se seznámí
s tvorbou finančního plánu, naučí se základy marketingu a účetnictví a získají praktické
zkušenosti z českého obchodního práva. Kurzy startují v Praze 26. 3., v Příbrami 4. 4.,
v Brně 12. 4., v Liberci 16. 4. a v Jihlavě 24. 4. Pokračovat poté budou až do června
letošního roku. Díky podpoře nadace Citi Foundation uhradí účastníci za jeden den
výuky osmidenního kurzu pouze administrační poplatek 200 Kč.
„Kurzy jsou připraveny tak, aby pomohly všem, kteří plánují rozjet svůj vlastní byznys,
ale neví, jak začít. Pomohou však i podnikatelům, jejichž firma se dostala na slepou
kolej, či potřebuje oživit. Účastníky jsou často maminky na mateřské dovolené, studenti,
či čerství absolventi a aktivní nezaměstnaní, kteří chtějí rozjet vlastní podnikání,“
upřesňuje Kateřina Röschová ze společnosti Prosperita a dodává: „Kurzy vedle
teoretického vzdělání přinesou účastníkům i praktické poznatky. Z tohoto důvodu jsou
lektory odborníci z praxe, kteří jsou připraveni během přednášek s lidmi diskutovat,
vznášet konkrétní dotazy a individuálně s účastníky konzultovat jejich záměry.“
Cílem kurzů je především pomoci lidem s uplatněním na trhu práce a ve společnosti,
což je důležité zejména v regionech s vyšší nezaměstnaností a v dobách ekonomické
nestability. Právě proto je stěžejním bodem kurzu praktická část. Účastníci si budou
moci vytvořit vlastní podnikatelský plán, včetně plánu cash-flow, naučí se odhadnout
svůj obrat či získají praktické tipy pro propagaci vlastních aktivit. Tyto kurzy aktivním
lidem dokazují, že mohou vzít svůj osud do vlastních rukou a ze snů vytvořit skutečnost.

Zájemci o kurz „Naučte se řídit byznys!“ se mohou registrovat přes formulář na
webových stránkách obecně prospěšné společnosti Prosperita (www.prosperita-ops.cz)
či přes email kurzy@prosperita-ops.cz. Na webových stránkách naleznou zájemci také
podrobné informace o kurzu a termíny, ve kterých se koná výuka jednotlivých témat.
###

Citi
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů
a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím
širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního
a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a wealth managementu.
Pro více informací navštivte www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog:
http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/ | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall
Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou
obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem
na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 a je spřízněnou společností Citigroup, Inc.
Citi Foundation
Citi Foundation se zaměřuje na posilování ekonomických znalostí jednotlivců a jejich rodin, zejména těch,
jež jsou v nouzi, a to v komunitách, v nichž podnikáme, aby mohli zlepšit svůj životní standard. Globálně
se Citi Foundation zaměřuje na tyto strategické oblasti: mikrofinance a mikropodnikání, malé a rozvíjející
se firmy, vzdělávání a finanční vzdělávání. Citi Foundation úzce spolupracuje se svými partnery z oblasti
mikrofinancí, mikropodnikání a malých a rozvíjejících se firem na rozvoji programů a inovací na ochranu
životních prostředí. Více informací je k dispozici na www.citifoundation.com
Prosperita, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Prosperita je nevládní nezisková organizace. Vytváří a realizuje kurzy pro
střední management a pro zájemce o vlastní podnikání. Mezi stěžejní aktivity kromě realizace
tréninkových kurzů patří: shromažďování myšlenek, znalostí a zkušeností klíčových pro řízení firem a
projektů, tvorba pomůcek pro výuku podnikatelství na školách, produkce dokumentů o úspěšných
podnikatelích a natáčení rozhovorů se zajímavými osobnostmi. Multimediální produkce je k dispozici na
portálu http://videa.erudia.cz/. Za 9 let působení o.p.s. Prosperita přímo podpořila více než 4 000 klientů a
natočila více než 500 video případových studií o podnikání a 20 krátkých filmů o českých podnikatelích.
Více informací na www.erudia.cz nebo www.prosperita-ops.cz.
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