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Jste migrant či migrantka?
 

Kurz „Jak podnikat v ČR“ 
je ZDARMA

Vhodné i pro maminky s dětmi: 
hlídání dětí zajištěno

InBáze, o.s. ve spolupráci s GLE 
nabízí migrantům a migrantkám s 
pobytem v Praze možnost účastnit se 
kurzu „Jak podnikat v ČR“. V průběhu 
10 workshopů se dozvíte základy 
podnikání v ČR. Budete mít možnost 
sestavit si vlastní podnikatelský plán a 
konzultovat ho se specialistou. 
Agentura GLE patří k předním 
odborníkům při poskytování 
poradenství v oblasti podnikání pro 
migranty a migrantky.  

Podmínky účasti: znalost češtiny 
motivace, pravidelná docházka

Témata jednotlivých workshopů:
29.9.   Povinnosti v začátcích podnikání I.
06.10. Povinnosti v začátcích podnikání II.
13.10. Marketing pro malé podnikatele
20.10. Možnosti internetového marketingu
27.10. Úspěšná obchodní komunikace
03.11. Finanční plánování a možnosti financování
10.11. Podnikatelský plán není věda
24.11. Povinnosti zaměstnavatele a pracovní smlouvy
01.12. Administrativa podnikání a spotřebitelské 
           minimum
08.12. Základy účetní evidence

29.9.2014 – 8.12.2014

Každé pondělí od 15.00 do 19.00

Podmínka ukončení kurzu: 
vytvoření podnikatelského plánu

Chcete začít podnikat a nevíte jak na to? 
Náš kurz „Jak podnikat v ČR“ Vám může pomoci!

www.gle.cz

Projekt Podpora migrantům při vstupu na trh práce v Praze 
je financován Operačním programem Praha Adaptabilita
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Jste migrant či migrantka?

Všechny služby 
projektu 
jsou poskytovány 
zdarma

Vzdělávací kurz 
“Jak podnikat v ČR”

Pracovní poradenství

Rekvalifikační kurzy 
nebo řidičský průkaz

Podpora podnikání

Projekt InBáze, o.s. „Podpora 
migrantům při vstupu na trh práce v 
Praze“ je určený pro 
migranty/migrantky s bydlištěm v 
Praze včetně občanů EU. 

Projekt je vhodný také pro matky s 
dětmi či ženy na mateřské dovolené – 
hlídání dětí jsme schopni zajistit. 

Praxe v Ethnocateringu

Hledáte práci nebo chcete podnikat? 
Chybí Vám praxe nebo vzdělání?

www.inbaze.cz

Projekt Podpora migrantům při vstupu na trh práce v 
Praze je financován Operačním programem Praha 
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