
Nezisková organizace AGAPO, o.p.s. pořádá bezplatný kurz základního právního povědomí

 

              PRÁVO PRO CELÝ ŽIVOT
který proběhne

od 6. října - 9. října 2014
Kurz se zaměří na jednoduchý, praktický a názorný výklad práva. Diskutovány budou konkrétní příklady 

z oblastí práva sociálního, rodinného a ekonomické obezřetnosti: 

- co je státní podpora a pomoc, kam se obrátit, jak vyplnit formuláře,

- více o důchodech, manželství, rodinných vztazích a dědictví,

- o ochraně nás spotřebitelů při nákupu, nebo na co si dát pozor při vyřizování úvěrů, půjček a exekucí.

Právo pro celý život se skládá ze čtyř lekcí,  které se konají  od pondělí  do čtvrtku, vždy od 9:00 do 15:00.  

Kapacita kurzu je omezená, proto doporučujeme včasné přihlášení. 

Zájemci se mohou hlásit buď přímo v neziskové organizaci AGAPO (Zelný trh 1), na telefonních číslech 

541 210 549, nebo na e-mailové adrese: m.matyska@agapo.cz.

Těšíme se na Vás! 
 

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraj“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského 
fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
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