Kedves Támogatónk!

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes Közösség
(CFM) alapítója.
Hírlevelünk 2017/07-es számában beszámolunk: Dunaszerdahelyi táborról, Moderátorvizsgánkról,
Click4Skill termékünkről, továbbá a Gyakornoki pályázati programunkról, blogunk friss
bejegyzéséről, illetve önkénteseinkről.

Barátsággal: Patvaros István
alapító

"Tudod, engem nem a pénz, hanem a tudás hajszolása tesz gazdaggá.
Az a vágy hajt, hogy többet tanuljak, többet tegyek, többet teljesítsek,
és segítsek azokon, akik tanulni akarnak."

– Robert Kiyosaki

II.Életmód Tábor
2017. július 7.-9.
Nagy sikerrel zárult II. Életmód Táborunk Királyfiakarcsán. A Vulkán Társulással közösen szervezett
három napos táborunk felejthetetlen élményeket adott a résztvevő gyermekeknek, valamint
rengeteg hasznos és szükséges tudást sikerült megszerezniük.

Már tapasztalt csapatunk összeállt egy új Életmód Tábor
szervezésére, ahol a fiatalok Pénzügyi Intelligencia fejlesztés mellet
gyakorolták a pozitív gondolkodást, illetve egészségtudatosságukat
is építhették. Tábor kezdetén az ismerkedés után a gyerekek egy
Önismereti előadáson vettek részt, ahol ki lett hangsúlyozva hogy
az őszinteség mindenek előtt, amely előadás után a gyerekek
nyitottabbak és együttműködőbbek voltak. Később pedig kezdetét
vette a várva várt Cashflow játék és a hozzá tartozó előadások.
Másnap egy érdekes előadás várta a fiatalokat Álmokból Célokat
címmel, ami akkora inspirációt adott némely gyermeknek, hogy
már délután alkalmazta a tanultakat a CashFlow játék során.
Vasárnap az egészségtudatosságról szóló előadás után készítettünk
három féle turmixot gyümölcsökből és zöldségekből, mindenféle
mesterséges adalékanyag nélkül. Végül átadtuk a jól megérdemelt
Okleveleket és ajándékokat.

Jánoshalmi Moderátor vizsgáról:
E hónap elején Moderátor vizsga volt Jánoshalmán, ahol leendő ifjú moderátoraink igyekeztek
megfelelni a Cashflow 101 pénzügyi intelligencia fejlesztő játék gyakorlati oktatási feltételeinek. A
rendezvényen emelkedett volt a hangulat és a fiatalok élvezték a játékot. Ezt követően örömmel
tudattuk ifjú moderátorainkkal, hogy sikeres vizsgát tettek, oklevelet nyújtottunk át részükre, és
mától kezdve hivatalosan is oktathatnak.

Önkéntesekkel bővülünk:
A hónap elején végre eljutott alapítványunk egy újabb mérföldkőhöz, amely alapján megkötöttük a
hónap folyamán önkénteseinkkel a keretmegállapodásokat. Ehhez hozzájárult, hogy bejegyezték az
önkéntes nyilvántartási jegyzékbe alapítványunkat az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. Így már a
dunaszerdahelyi táborban és más nyári táborokban is önkénteseinkkel veszünk részt, amire büszkék
vagyunk. Amennyiben szeretnél az önkéntes programban részt venni Te is, kérünk jelentkezz
ügyfélszolgálatunknál.

Ha szeretnél önkéntesünk lenni kattints a képre.
Ha pedig szeretnél Moderátorunk lenni kattints IDE

Gyakornoki program pályakezdőknek:
A hónap elején beadtuk a gyakornoki
program
pályakezdők
támogatására
címmel kiíródott pályázatot, melynek
sikeres elbírálását követően lehetőségünk
lesz 4 fő gyakornokot alkalmazni közel 1
éven át egri irodánkban. Így akár hosszú
távú elkötelezettséget alapozhatunk meg
a 25 év alatti jó képességű fiatalokkal,
akik tettre kész hozzáállással, fiatalos
lendülettel,
magas
munkabírással
érkezhetnek
hozzánk
küldetésünk
beteljesítésének
érdekében.
A
gyakornokok
munkavégzéséhez
szükséges infrastrukturális eszközök
biztosítására is lehetőségünk lesz ebből a pályázatból.
pályázatból finanszírozzuk.

CashFlow Mágnes Észjárás Mentoring:

A mentoring nagyszerű lehetőség, hogy megismerjük önmagunkat. Megtanuljuk kifejezni,
felvállalni érzéseinket és gondolatainkat, miközben képessé válunk arra, hogy elfogadjuk
egymás egyedi nézőpontját és felismerjük a mögöttük lévő közös emberi értékeket.
Megtanulunk nyitottá válni egymásra, megtanuljuk felismerni a különbözőségeinkben rejlő
lehetőséget, ami által mi magunk is teljesebben, színesebben élhetjük az életünket.
Ha moderátorunk vagy és még nem vagy részese e programnak, jelezd részvételi
szándékodat az ügyfélszolgálatunknak telefonon vagy e-mailben, hogy a következő
csoportba biztosan Te is bekerülj!
Ha szeretnél Te is egy olyan csapat tagja lenni, ahol ilyen, és még sok más hasonló témakörű
eredmény születik,

jelentkezz CashFlow Mágnes Moderátornak,
majd jelezd mentoring program részvételi szándékodat az ügyfélszolgálatunknak telefonon vagy emailben, hogy a következő csoportba biztosan Te is bekerülj!

Click4Skill mobil nyelvtanár
Mai világban elengethetetlen a nyelvtudás. Mi sem támasztja ezt jobban alá mint a frissen
született kormány rendelet, miszerint nyelvvizsga nélkül nem lehet egyetemre jelentkezni.
Sajnos a drága magántanárokat nem mindenki engedheti meg magának. Viszont ha van egy
okosterefonod és akaraterőd akár 7 hónap altt nyelvizsgát szerezhetsz. Részletekért katitnts
a képre:

CashFlow Mágnes BLOG

Legutóbbi blogunkban a Mobil nyelvtanárról írtunk, aminek segítségével játszva, mobiloddal
tanulhatsz meg gyorsan angolul vagy németül, közép foknak megfelelő nyelvtudásra tehetsz szert.
Blogunk itt folytatódik.
Kellemes olvasást kívánunk

Cash Flow Mágnes Kft.
3300, Eger Széchenyi utca 23
Adószám: 23898116-2-10
+36 (70) 315 8880
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