Kedves Támogatónk!

Köszöntelek, Patvaros István vagyok, a PÉNZMÁGNES Alapítvány és a CashFlow Mágnes Közösség
(CFM) alapítója.
Hírlevelünk 2017/09-es számában beszámolunk: Egerben történő ténykedéseinkről, Gyermekesély
program állapotáról, Élményfutásról Dunaszerdahelyen, Jánoshalmi Klubalkalmainkról, Click4Skill
termékünkről, továbbá blogunk friss bejegyzéséről.

Baráti üdvözlettel: 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

Egri jelenlét

Több hónapos kitartó munka eredményeként eljutottunk odáig, hogy
Egerben is felvesszük a kapcsolatot a helyi iskolákkal. Célunk, hogy
programjaink segítségével minél több fiatallal tudjunk foglalkozásokat
végezni, és megtaláljuk azokat a leendő fiatal moderátorainkat is, akikkel
hosszú távon tudunk együttműködni helyi szinten.
A következő hónapokban kialakításra kerül helyi klubunk is, melyben mind
a pénzügyi mind egészségtudatos programjainkat megvalósítjuk.

Pénzügyek oktatása iskolákban
Végre országosan elindul a tudatos pénzkezelésre vonatkozó
ismeretanyag oktatása, mind az általános mind a
középiskolákban, mely a Pénziránytű program keretében fut.
Részletesen megismerve a programot és annak részelemeit
örömmel tapasztaltuk, hogy azokat az alapfogalmakat,
összefüggéseket tartalmazza a tananyag, ami ahhoz szükséges,

hogy sikerrel tudják a diákok játszani a pénzügyi szimulációs játékokat foglalkozásainkon. Ennek okán
ebben a tanévben ismét előtérbe kerül a 8 alkalmas iskolai kurzusunk az egészségben - jólétben
kurzus.
Amennyiben tudsz olyan iskolát, ahol szívesen kipróbálnák az általunk menedzselt pénzügyi
szimulációs játékot, jelezd felénk
az info@cashflowmagnes.hu email címre az iskola nevének,
címének, iskola igazgatójának és elérhetőségének megnevezésével, hogy mielőbb felvehessük a
kapcsolatot velük.

A Gyerekesély program végre indul az ősz folyamán
Nagyon vártuk már, hogy majd két év szünet után a
Gyerekesély program következő 5 éves ciklusa ismét
elinduljon. A résztvevő járások többségében októbertől
elindul a program, melyben igyekszünk a járások
igényeinek megfelelően program tematikát biztosítani
mind a pénzügyi mind az egészségtudatos területeken.
Az online nyelvi szoftverrel is segíteni kívánjuk a
szociálisan rászoruló fiatalokat, ezen projektek
előkészítését is e hónap folyamán megkezdtük leendő
partnereinkkel.

Élményfutás csapatban program Dunaszerdahelyen

Második alkalommal került megrendezésre a Vulkán Társulásnak köszönhetően szeptember 23-án ez
az egyszerű, mégis annál élvezetesebb program. Felvidéki partnerünkkel közösen bonyolítottuk le a
programot. A reggeli regisztráció és a köszöntés után a gyerekeknek villámgyorsan sikerült
csapatokat alkotniuk és kezdődött is a terepfutás. Az 5 fős csapatoknak először egy akadálypályán
kellett áthaladni, majd ezt követték a kvízállomások. A megállókon logikai feladatok, egészség
tudatos és pénzügyi tudással kapcsolatos kérdésekre kellett választ adniuk.
Délelőtt, miután minden csapat célbaért, számos egyéb program várt a résztvevőkre. Volt kötélhúzás,
szerencsekerék, ugrálóvár, majd Mikóczi Feri előadása ez alkalommal a megfelelő szokások
kialakítását tette a középpontba. A finom marhagulyás ebéd után a gyerekek két csoportra oszlottak
és felváltva kidobósoztak, illetve Levi bűvész előadásán vettek részt.

Persze a délutáni időszak főszereplője most is mint mindig az egész társaságot felölelő, hét asztalon
zajló CashFlow 101 játék volt. A hangulat leírhatatlan volt, az első óra után folyamatosak voltak a
tapsviharok a mókuskerékből való kijutás dícséreteként.

A nap végén az eredményhirdetés előtt minden résztvevő átvehette oklevelét, valamint az első
három csapat elfoglalhatta méltó helyét a dobogón.

Végezetül egy óriási táncpartival zárult a program és diadalittasan indultak haza a résztvevők, ki
Dunaszerdahelyre, ki Jánoshalmára, ki Győrbe, ki Székesfehérvárra, ki Szegedre, ki Egerbe és ki tudja
még merre, annyi helyről érkeztünk. Legközelebb ugye Te is velünk tartasz?

Új tanév, újra CashFlow Ifjúsági klub Jánoshalmán
Szeptemberben
a
tanévkezdést
követően ismét heti rendszerességgel
működik a jánoshalmi klubunk, mely
ebben a hónapban Cashflow 101
szimulációs
játékkal
és
csoportfoglalkozásokkal
örvendeztette meg a klubtagokat. Az
alkalmakon a klubtagjaink jól érezték
magukat, és a helyiekkel közösen mi
is örülünk, hogy van egy hely, ahol
játékos megoldásokkal tanulhatnak,
fejleszthetik készségeiket,
képességeiket a tizenévesek.

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 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!

Blog bejegyzésünkből érdekességként

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