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CSATLAKOZZ VÁLLALKOZÓI ÖNKÉNTESNEK!
A Pénz7 a Global Money Week és a European Money Week

A PÉNZ7-ről

nemzetközi kezdeményezések hazai hivatalos programsorozata.
Célja, hogy pénzügyi tudatosságra nevelje az általános- és
középiskolás korosztályt, formálja gazdasági szemléletüket,
bővítse ismereteiket, és fejlessze vállalkozói kompetenciáikat.
A programsorozat általános és középiskolákban zajlik, kidolgozott
tananyag, a témára felkészített tanárok, valamint banki és
vállalkozói önkéntesek segítségével, akik lehetővé teszik a
pénzügyi és vállalkozói témák élményszerű, gyakorlati
megismerését.

A vállalkozói
témahétről

Üzleti ötlet és együttműködés áll az idei vállalkozói témahét
középpontjában. A diákok ehhez kapcsolódó játékos feladatokkal
fejleszthetik kreatív, kooperációs és vállalkozói készségeiket, a
vállalkozói önkéntesek történeteiből, sikereiből, motivációjából
pedig inspirációra lelhetnek.
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A PÉNZ7 PARTNERE A VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIAFEJLESZTÉSBEN
A JUNIOR ACHIEVEMENT MAGYARORSZÁG

Kik csatlakozhatnak?
A programra olyan vállalkozók jelentkezését
várjuk, akik lelkesek a munkájuk iránt és szívesen
elmesélik saját történetüket márkanév említése
nélkül. Munkájukról, sikereikről büszkén, a
buktatókról, kudarcokról kellő őszinteséggel
hajlandóak beszélni egy osztálynyi diák előtt.

Miért csatlakozz?
Inspiráld a diákokat!
Ne becsüld le a másokra tett hatásod!
A történeted segíthet a fiataloknak, hogy jobban
higgyenek saját képességeikben, ötleteikben, és
sikeres, magukkal és a munkájukkal elégedett
felnőttekké váljanak!

Hozz változást!
Segíts te is, hogy a diákok megtalálhassák a
kapcsolódást aközött amit az iskolában
tanulnak, és amire szükségük lesz, hogy
sikeressé váljanak a munkában és az életben!

Mi a menetrend?
Mennyi időt vesz igénybe?
A vállalkozói kompetenciafejlesztés 3 egymást
követő tanórában zajlik, az önkéntesek
bekapcsolódását az utolsó órában kérjük, így
összesen maximum 1 órás elfoglaltságot jelent.

Melyik iskolában?
Törekszünk arra, hogy a hozzád legközelebb
lévő, adott esetben pedig az általad preferált
iskolába delegáljanak.

Hogyan regisztrálhatsz?
E-mailben
Írj nekünk a penz7@ejam.hu e-mail címre, és
kollégánk felveszi veled a kapcsolatot a
regisztráció menetével kapcsolatban.

Regisztrációs űrlapon
Közvetlenül a Pénz7 oldalán
az alábbi kóddal:
73697

Telefonon
A Junior Achievement Magyarország központi
számán, a +36309960359 telefonszámon.

Többet szeretnél tudni?
Más vállalkozói önkéntes
programok is érdekelnek?
A Junior Achievement számtalan
programjához csatlakozhatsz, vedd fel velünk a
kapcsolatot e-mailben, a junior@ejam.hu
e-mail címen, hogy együtt kitaláhassuk, melyek
passzolnak hozzád leginkább!

Többet tudnál meg rólunk?
Látogass el weboldalunkra, és tájékozódj
programjainkról, célkitűzéseinkről, és arról,
kikért, miért és hogyan dolgozunk!

A PÉNZ7 szervezői
A Pénz7-et a Magyar Bankszövetség a
Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködésben
indította el, mint főszervező, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának szakmai
támogatásával. A program bővülését a
Nemzetgazdasági Minisztérium és a Junior
Achievement Magyarország támogatja.

