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Váltsd valóra!  
Állítsd magad mellé a pénzt!  

„A pénz nem oldja meg az anyagi gondokat. 

A pénzügyi műveltség viszont igen.” 

- Robert Kiyosaki 
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PÉNZMÁGNES Alapítvány 

A fiatalok életben való sikeres boldogulásáért 
 
 
Támogatásoddal, a PÉNZMÁGNES Alapítvány munkáján keresztül, lehetővé 

tesszük a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára is, hogy megismerjék a 

pénzügyi műveltség alapjait, az egészséges életmódhoz kapcsolódó szokásokat, 

valamint hogy magukért felelősséget vállaló felnőttekké váljanak. 

 

Felajánlásodat, adományodat kérjük az alábbi  

bankszámla számunkra utald: 

10702332-69447468-5110000 
 

 
 

© PÉNZMÁGNES Alapítvány, 2016. Minden jog fenntartva. Jelen dokumentumot, illetve annak részeit tilos reprodukálni, adatrögzítő 
rendszerben tárolni, bármilyen formában vagy eszközzel – elektronikus úton vagy más módon – közölni a kiadó engedélye nélkül. 
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A fiatalok életben való sikeres boldogulásáért 

 

 
A PÉNZMÁGNES ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE AZ 
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI OKTATÁST KIEGÉSZÍT Ő 
KURZUSAI, MELY SEGÍTI A MAGYAR FIATALOK ÉLETBEN 
VALÓ BOLDOGULÁSÁT, CÉLJAIK ELÉRÉSÉT. 
 
A PÉNZMÁGNES Alapítvány  
Alapítványunk munkatársai az elmúlt évben több mint 1000 gyerekkel tesztelte le 
programjait, kurzusait, mind szabadidős rendezvényeken mind iskolai keretrendszerben 
elsöprő sikerrel. Módszertanunk bizonyított a pénzügyi intelligencia, az 
egészségtudatos életmód és művészeti irányvonalakon egyaránt, valamint könnyen 
használható online nyelvi képzést adó programot ajánl országosan. Azzal, hogy 
gyakorlatorientáltan, játékos formában adjuk át a tudást kurzusainkon, a fiatalok 
tudásának fejlődése garantált, mellyel a hátrányos helyzetű térségekben segítjük a 
fiatalok felzárkóztatását. 
 
Célunk:  Alapítványunk célja a fiatalok kezdő lépéseinek támogatása egy sikeres 
felnőttkor megvalósításához, melynek érdekében oktatást-ismeretterjesztést nyújtunk 
pénzügyi, egészségtudatosság, művészet és idegen nyelvi területeken, nemzetközi 
kapcsolatokat alakítunk ki, elősegítjük, támogatjuk, és e témakörben kiadványokat, 
oktatási tematikákat készítünk. Célunk továbbá a megvalósítást segítő eszközök 
felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Fontosnak tartjuk, és kitűzött 
célunk között szerepel az is, hogy különböző pályázatokat, ösztöndíjakat hirdessünk 
meg a fiataloknak. A felsoroltakon felül célunk minden olyan területen ismeretátadás a 
tizenévesek számára, amelyek az életben való sikeres boldogulásukhoz szükséges 
készségek fejlesztését tartalmazzák, akár mozgásról, művészetről, háztartástanhoz 
kapcsolódó témakörökről legyen is szó. 
 
Alapító:  
         
 

Patvaros István 
       alapító 

 
Képviselő: 

       
 
     Magyar Kitti 
         kuratórium elnöke 
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Pénzügyi Tudatosság  Értékrend  
 
1) A BŐSÉGSZEMLÉLET 
Bőségszemlélettel rendelkezem, szeretem a pénzt. A pénzt, mint eszközt 
használom a céljaim megvalósításához. 
 
2) A PÉNZKEZELÉS 
Pénzügyeimet tudatosan kezelem, menedzselem a hétköznapokban. 
Megtanulom, hogyan kezeljem és fektessem be a pénzemet, azaz 
tudatosan döntök a befektetéseimről. 
Addig nyújtózkodom, amíg a takaró ér, azaz akkor adom ki a pénzt, ha már 
meg is kerestem. 
 
3)  A CASHFLOW A CÉL 
Nem a pénzért, hanem a beáramló Cash Flow-ért tevékenykedem, 
eszközeim folyamatosan pénzt tesznek a zsebembe.   
Törekszem az anyagi biztonság elérésére, amely hozzásegít, hogy havi 
kiadásaimat eszközeimből finanszírozzam. 
 
4) A TUDATOS ÖNFEJLESZTÉS 
Tudásszomjam kielégítése céljából folyamatosan képzem magamat, 
olvasok, hanganyagokat hallgatok. 
 
5) AZ EMBERI, ÜZLETI KAPCSOLATOK 
Embertársaim felé nyitottan, jó indulattal állok, segítem őket, ha segítséget 
kérnek tőlem. 
Az üzleti életben értéket teremtek azáltal, hogy több értéket adok, mint 
amennyit fizetségként kapok érte, ezáltal legendás szolgáltatásra teszek 
szert. 
A pénzről szerzett tudásomat embertársaimmal megosztom, segítem őket a 
tudatos élet elérésében. 
 
6)  AZ ADAKOZÁS, MINT ÉLETFORMA 
Adakozóként a pénzügyi eredményem egy részét folyamatosan a 
szívemhez közel álló célokra adakozom. Támogatom a fiatalok pénzügyi 
tudásbővítésének megvalósítását.  
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TEVÉKENYSÉGEINK: 
 
Alapítványunk alapvetően 8 alkalmas kurzusokat biztosít iskolai 
keretrendszerben, mely programokat igény szerint tudunk 6 vagy 4 
alkalmasra is rövidíteni. Programjainkon lépésről lépésre ismertetjük meg a 
résztvevő fiatalokkal az egymásra épülő tematikákat. 
 
Kurzusaink jelenleg 4 témakörben elérhetők, melyek az alábbiak. 
 
 
Pénzügyi tudatosság kurzus 
A CashFow 101 szimulációs oktatójátékkal a pénzügyi tudatosság 
alapjainak megteremtésére helyezzük a hangsúlyt játékos formában.  
Célunk a társadalom gazdasági gyarapodásának és a pénzügyi tudásszint 
fejlődésének elősegítése. 
 
Energikusan egészségesen kurzus 
Programunk célja a tudatos életmód elsajátítása 12-16 éves résztvevőkkel. 
Megismertetjük őket mind elméletben, mind pedig gyakorlatban az 
egészségtudatosság alapjaival, mindezt interaktív módokkal. 
 
Ha nagy leszek, m űvész leszek kurzus 
A résztvevő fiatalokkal megismertetjük a világot a művészeti irányzatokon 
keresztül. Történelemről, kultúrákról, színekről, formavilágról, stílusokról, 
művészettörténetről kapnak információkat egységes keretrendszerben, 
gyakorlati megoldásokkal. 
 
CLICK 4 SKILL a mobil nyelvtanár kurzus 
A nyelvoktatás vizualissá tételével, online megoldással olyan kurzust 
valósítunk meg, amely játékosan, szórakoztatva juttatja használható 
nyelvtudáshoz a résztvevőket. A rendszer a sikerre ösztönöz és azt méri, 
amely garantálja a sikert a féléves kurzus végére. 
 
Az egyes kurzusaink részletei, leírásai és tematikája a következő oldalakon 
található. 
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Egészségben – b őségben pénzügyi  tudatosság kurzus 
 
A program célja:  a pénzügyi tudatosság 
alapjainak megteremtésére, a társadalom 
gazdasági gyarapodásának és a pénzügyi 
képességek fejlődésének elősegítése. A 
nyitott fiatalság pénzügyi alapismereteinek 
élményalapú fejlesztésével létre kívánjuk 
hozni azt a sikeres gazdasági bázist, 
amelynek szereplői a végbemenő 
pénzügyi, gazdasági változások 
teremtette új lehetőségeket képesek 
lesznek felfedezni, és azokhoz sikeresen 
alkalmazkodni. 
 
Minden gyermek, egy általunk biztosított „Pénzkezelésről fiataloknak” című 
munkafüzetet kap, melyből tanulhat és dolgozhat az oktatás alatt, illetve az otthon 
elvégzendő családi feladatot is ebbe készítik el. 
 
Egészségben – b őségben pénzügyi  tudatosság kurzus 
 
1. Bőséggel teli élethelyzet megteremtéséhez gondolkodás mód kialakítása, a 

célok megfogalmazása 
Pénzzel kapcsolatos alapgondolatok, hatékonyabb, bőséggel telibb helyzet 
kialakítása. Célok kialakításának fontossága. Az egyének gondolatvilágának 
fontossága. 
 

2. Pénzkezelés, papírpiac 
A pénz mint értékmérő eszköz. A tudatos pénzkezelés öt szabálya. Mi a 
befektetés? Mi a részvény és a tőzsde? Hogyan működnek? 
 

 
3. CashFlow, ingatlanpiac 

Hogyan tudjuk áramoltatni a cashflow-t? 
Milyen eszközökkel? Mi a különbség a 
gazdagság és az anyagi biztonság 
között? Az ingatlan, mint eszköz. 
 
 
4. Hitel 

A hitel és a kölcsön fogalma, fajtái, 
működésének megismerése. Mi a 
különbség a jó és a rossz hitel között? 
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5. Önfejlesztés, vállalkozás 
Mit jelent a folyamatos tanulás, 
önfejlesztés? Hivatásról vagy 
karrierről általában. Hogyan 
dönti el az ember, hogy mit fog 
csinálni, mit tesz azért, hogy a 
megfelelő szakmát tudja 
végezni? Alapgondolatok a 
vállalkozásról: Mi a vállalkozás? 
Hogyan működik? 
 

6. Csapatjáték, emberi-, üzleti kapcsolatok 
A csapatmunka, az együttműködés értéke. Mások felé nyitott, segítőkész 
hozzáállás kialakítása. Érték teremtés, mint az üzleti alapja. Emberi kapcsolatok 
szerepe az életben és az üzletben. 
 

 
7. Szabad független élet, adakozás 

Mikor beszélünk anyagi függetlenségről, 
mit jelent ez a való életben? 
Az adakozás fontossága. 
 
8. Sikeres ember szokásai 

A sikeres élet fejben dől el. Szokások, 
melyek megkülönböztetik az embereket. 
Sikeres és sikertelen gondolkodásmódok. 
Gondolatok a pozitív hozzáállásról. 
 

 
 
A kurzuson részt vevő fiataloknak nem csupán a gondolkozása változik meg a pénzről, 
a pénzkezelésről, hanem az aktív részvétel megjutalmazása képpen értékes 
ajándékokat kapnak, melyel szintén közelebb visszük a sikeres boldog élethez. 
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Energikusan - Egészségesen kurzus 
 
A program célja  a tudatos életmód elsajátítása. 
Célunk nem kevesebb, mint interaktívan 
megismertetni a 12-16 éves résztvevőkkel, az 
egészségtudatosság alapjait, a fiatal korosztálynál 
előforduló különböző betegségek kezelésének és 
megelőzésének módjait az egészségesebb és 
tudatosabb életmód kialakítása érdekében! 
 
Az egymásra épülő programok részletesen, és 
érthetően szemléltetik az egészségtudatossághoz 
kapcsolódó legfontosabb témákat, segít a helyes 
életmód kialakításában, az egészség megőrzésében, a koncentrációképesség, az 
energikusság, a fittség fenntartásában. 
 
Programunk által a fiatal résztvevők képesek lesznek a jövőben önállóan olyan 
hatékony eszközöket és módszereket alkalmazni, melyekre támaszkodva egyensúlyba 
és harmóniába hozhatják életüket. 
 
Energikusan - Egészségesen kurzus tematikája 
 
1. Helyes táplálkozás el őnyei, helytelen táplálkozás hátrányai 

Alapanyagok, Helyes táplálkozás előnyei, Helytelen táplálkozás hátrányai. 
Légzéstechnika elsajátítása, Nyers zöldségleves elkészítése friss fűszerekkel, 
Kollektív kóstolás. 
 

2. Élő víz, élő tápanyagok témaköre 
Vízivási szokások, módszerek Vizek összehasonlítása, Vizek kóstolása, ph mérése 
Vizek ízesítése természetesen, Limonádék elkészítése, Hideg gyümölcsleves 
elkészítése, Kollektív kóstolás. 
 

3. Sikeremberek szokásai mozgással – sportolás 
Ki mit sportol, mi a hobbija, állapotfelmérés, Napi szokások, Helybeni 
mozgásgyakorlatok bemutatása, begyakorlása, Energiaszelet elkészítése, Kollektív 
kóstolás. 

 
 
4. Táplálkozási szokások (mikor, 

mennyit, mit eszel-iszol) 
Az étkezések helytelen időzítése, 
módszerei Javasolt 
élelmiszertípusok, mikor milyen 
típusú ételt együnk, Sikertörténet 
video, Zöldséghasábok, 
gyümölcsök, gyümölcssaláta 
elkészítése, Kollektív kóstolás. 
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5. Koncentrációképesség, fittség fenntartása étkezése n keresztül természetes 

módon 
Általános közérzet, alvás fontossága, étkezéssel való összefüggések, Zöldségek 
táplálkozástani jelentősége, Zöldségek felhasználási esetek, Kétféle friss saláta 
elkészítése zöld salátákból csírák használatával, olajos magvak és pelyhek 
bevonásával, Kollektív kóstolás 
 

6. Természetes vitaminpótlás, ásványi anyagok, termész etes zsírok  
(multivitamin házilag – alma, narancs, homoktövis, répa – juice, baby spenót 
saláta, hidegen sajtolt olajokkal - kóstolóval)  
Vitaminok és ásványi anyagok szerepe az egészséges életmódban, Vitaminok 
természetes forrásai és azok kóstolása, Multivitamin turmix készítése, kóstolása 
Baby spenót saláta készítése hidegen sajtolt olajokkal, pelyhekkel, olajkóstolóval, 
Kollektív kóstolás. 
 

7. A fiatalok korosztályára vonatkozó speciális betegs égek prevenciója  
Emésztési betegségek, Cukorbetegség, Cukormentes élelmiszerek kóstolója 
(gyümölcslé, lekvár). Ételallergiák és  gabonák, pelyhek az étkezésben, és az 
ezekből készülő köretek készítése (hajdina, köles, bulgur). Kollektív kóstolás. 
 

8. Egészség tudatosság, alapanyag ismeret 
Napi szintű akcióterv (mikor mire figyelj, heti akcióterv), Turmixok készítése  (zöld 
turmix, céklás turmix, gyümölcs turmix), Kollektív kóstolás, A nap kiértékelése, 
kérdőív visszamérése, a kurzus zárása, oklevelek átadása, Akciótervező, A5-ös 
hűtőmágnes átadása. 

 

Olyan tudást bocsátunk a részvevők rendelkezésére, amelyet a jövőben is 
kamatoztathatnak. A kurzus elvégzése után a résztvevők azonnal használható 
módszerekkel tudnak egészséges életmód és étkezés alapjait elsajátítani, ezáltal egy 
jobb életminőséget megteremteni maguknak. 
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Ha nagy leszek, m űvész leszek kurzus 
 
A program célja , hogy a résztvevő 12-16 éves 
fiatal, a művészeti irányzatokon keresztül is 
ismerje meg a világot. Történelemről, kultúrákról, 
színekről, formavilágról, stílusokról, 
művészettörténetről kaphat információkat 
egységes keretrendszerben, gyakorlati 
megoldásokkal. 
 
Egyedülálló programunkban nem csak 
információkat hall és tanul meg a diák, hanem a 
saját keze munkájából maradandót alkot, értéket 
teremt, növekszik a kreativitása, és az önbizalma. 
 
Minden alkalommal más művészeti ágazatot próbálhatnak ki a résztvevők.  
Az egyes alkalmak között házi feladatokat kapnak, amit a következő alkalommal 
mindig átbeszélnek, kielemeznek, ezzel az együttműködés, csoporthoz tartozás és 
kommunikációs készség is fejlődik. 
 
A program elvégzését követően a záró programban a résztvevők oklevelet és 
gravírozott táblát kapnak. Az egyedi művekből a kurzusokat követően, igény esetén, 
helyi kiállítást szervezünk. 
 
Ha nagy leszek, m űvész leszek kurzus tematikája 
 
1. Alapok 

Személyhez és művészethez kötött áttekintést adunk a művészettörténetben. 
Megtudják, hogyan lehet megélni a művészetből és a sikeres élethez való 
szokások elsajátítását. Interaktív – találd meg a hozzád legközelebb álló stílust – 
általános művészeti intelligencia fejlesztése a cél – bevonjuk őket, hogy mondjanak 
véleményt egy-egy alkotásról. Saját nevük betűjéből segítünk nekik logót, szignót 
tervezni, amit közösen megvitatnak. 
 

2. Akvarell festés 
Játék a fényekkel, színekkel és különböző nézőpontokkal. Ecsetkezelés, az 
akvarell technika bemutatása, színkeverés gyors megismerését követően a 
résztvevők akvarell papírra az általuk választott képet felvázolják (körvonalakat 
átmásolják) majd megfestik. Végül a közösen a szerzett 
élményeket és tapasztalatokat átbeszélik. 

 
3. Üvegékszer 

10 db egyedi, saját tervezésű és kivitelezésű üvegégszert 
készítenek az előzőleg elsajátított 5 féle technikával (medál, 
gyűrű, fülbevaló, kitűző, hajcsatt). A foglalkozás során 
megtanulnak két új eszközzel bánni, és megismerhetik a fusing 
technikát. Alkotásaik kemencben érik el végső formájukat. 
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4. Kerámia öntés 
A kerámiakészítés különféle technikáinak ismertését 
követően az öntés technikájának bemutatása a 
gyakorlatban is megvalósul. Az öntőmassza bekeverése, 
szűrése és választott öntőformákba kerámiaformák öntése 
is része a kurzusnak, végül az öntött formák díszítésével 
zárul a program. 
 

5. Agyag 
Az agyagozás különböző technikáinak megismerése után 
tervet készítenek, hogy mit és milyen technikával akarnak 
elkészíteni. Az agyag előkészítését követően pedig két 
agyag tárgyat megalkotnak.  

 
6. Kerámiafestés 

A kerámiafestés alapjainak bemutatása (rétegek, színkezelés, ecsetkezelés, egyéb 
eszközök) A megfestendő minta megtervezése, színek és eszközök kiválasztása 
után egy választott kerámiaforma megfestése. 
 
 

7. Selyemfestés 
A selyemfestés alapjainak bemutatása után a 
megfestendő mintát megtervezik a résztvevők és a 
festőkeretre történő kifeszítás után elkészítik saját 
kendőjüket.  
 
 

 
8. Vászonfestés 

A vászonra festés alapjainak bemutatása műalkotásokon keresztül (festékek 
viselkedése, színkeverés, árnyékolás, ecsetkezelés). A megfestendő kép 
megtervezése, színek és eszközök kiválasztása, a megfelelő méretű vászon 
kiválasztása és kép megfestése. 
 

 
Ez a kurzus kreativitást, kézügyességet, összpontosítást, önkifejezést, tervezést 
fejlesztő program, ami nem csak a művészet és kézművesség terén hasznos a fiatalok 
számára, hanem a megszerzett képességeket, kompetenciákat a tanulás és az élet 
más területein is hasznosíthatja a résztvevő. 
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CLICK 4 SKILL a mobil nyelvtanár 
Kézzelfogható. Követhet ő. Mérhető. 
 
Magyar kutatók kifejlesztettek egy olyan 
módszert, mellyel bárki, kortól és 
előképzettségi szinttől függetlenül, 
alkalmazásunkkal teljesen kezdő szintről  
7 hónap alatt, napi 1 óra tanulással 
magabiztos tudásra tehet szert. A teljes 
program elvégzésével pedig több, mint 
felsőfokú tudást szerezhet.  
A perceptuális rendszeralapú oktatás  
5 alappillére az észlelés, látás, hallás, 
tapintás, szaglás. A Click 4 Skill nyelvtanulást 
elősegítő szoftver program ezek közül 
csupán a szaglást nem használja, azonban az észlelés-látás-hallás-tapintás négyese 
összefonódva segíti a gyors és eredményes fejlődést. Rendszeres napi 1 óra intenzív 
nyelvtanulással a Click 4 Skill rendszerében alig több mint fél év alatt 10.000 szó, 
kifejezés és mondat sajátítható el. 
 
A Click 4 Skill nyelvtanulási technika 3 előnye: 
 

• Mivel a szoftver interaktív, garantált szórakozást biztosít nyelvtanulás közben, 
így az nem válik unalmassá. 

• Ez a nyelvoktató rendszer folyamatosan motiválja a tanulókat. 
• Nem a sikertelenséget, hanem a sikert méri, így amellett, hogy pontosan nyomon 

követhető a fejlődés, nem riasztja el a nyelvtanulási folyamat elején járókat sem. 
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NYÁRI TÁBOROK SZERVEZÉSE – CASHFLOW TÁBOR 
 

Biztonságos jövőt szeretne gyermekének, unokájának? 
Olyan jövőt, ahol a pénzkezelés ”gyerekjáték”? 

 
A jelenben azt a tudást, hogy miként is kezeljék a pénzt, hogyan lehet hónapról hónapra 
több pénzük, nem kapják meg a fiatalok az oktatási intézményekben! 
 
Gondoljanak vissza gyermekkoruk nyári kalandjaira. Ugye van mit felidézni?☺ 
Azok az Önfeledt véget nem érő nappalok, mikor minden barát és barátnő ráér, az 
iskolát mint délibábot sem látjuk még, véget nem érő hosszú boldog nyár, miénk a világ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Most gondoljanak vissza gyermekkoruk iskolai tanulmányaira , amikor is azt 

tanították: 
 
- Mi a pénz? 
- Hogyan kell kezelni? 
- Milyen lehetőség van rá, hogy munkára fogjuk, és nekünk dolgozzon? 
- Mi a bőségszemlélet? 
- Milyen érzés adakozni? 
- Hogyan boldoguljunk a nagybetűs életben? 

Itt már sokkal kevesebb az, amire emlékezni tudnak, ugyanis sem akkor, sem azóta, az 
iskola ezt nem tanítja! A legtöbbet minderről talán a „Gazdálkodj okosan”-ból, esetleg a 
Monopoly játékokból tanulhattuk meg. 
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Pedig hol lennének most, ha anno a 
fentieket, akár csak nyaranta 
elsajátítják? 
Mennyivel több lehetne most a 
családi kasszában , ha nem csak azt 
tanítják meg, hogyan keressünk pénzt 
alkalmazottként, hanem azt is hogy 
hogyan osszuk be , tartsuk meg , és 
dolgoztassuk  a saját javunkra? 

Ön szerint milyen érzés lehet aktív kereső életünket úgy elkezdeni, hogy tudjuk, hogyan 
lehet kijutni a mókuskerékb ől, amibe csöppenünk? Szerintem NAGYSZERŰ!  

Ha nem lesz elég pénze a felnövekvő generációnak, akkor a lehetőségei lesz űkülnek : 
nem tudja azokat a dolgokat megvenni, amire vágyik, nem tud majd a gyerekeiről 
megfelelően gondoskodni. Gond lesz, hogy merre engedheti meg magának a 
kikapcsolódást, hogy cserélje le az elromlott mosógépet. 
 

Ez a folyamat arra az okra 
vezethető vissza, hogy rosszak a 
pénzkezelési szokásaink . Nem 
mindegy, hogy hogyan bánunk a 
pénzzel. Elköltjük vagy nem? Ha 
igen, akkor mire mennyit költünk… 

 

 

 

„Az iskolában azt megtanítják az embernek, hogyan 
kell a pénzért megdolgoznia. Azt viszont már nem 
mondják el, hogyan kell a pénzt megdolgoztatnia.” 

– Robert Kiyosaki 
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Az emberek többsége abban a tudatban van, hogy a pénzkeresés csak egy módon 
lehetséges: folyamatosan dolgozni érte. Pedig van más megoldás: a pénz is dolgozhat 
nekünk! Pénz generál pénzt! Ugye, mennyire érdekes? 

A pénzügyi tudás alkalmazásához ugyanúgy ”gyakorlat teszi a mestert”  elvet 
szükséges alkalmaznunk, mint például az autóvezetésnél vagy biciklizésnél. A tanulás 
legkönnyebb és leginkább tartós tudást eredményező módja a játék . A gyerekek ezt 
ösztönösen tudják, játék közben készülnek fel a felnőtt élet helyzeteire, kihívásaira. A 
játék során általában különböző szerepeket vesznek fel, hogy minél több irányból 
teszteljék rátermettségüket . Amellett, hogy a játék segít a felkészülésben, egy 
kellemes kikapcsolódás, szórakoztató társasági program is egyben. 
 
 
 
Azok a gyerekek, akik nálunk 
töltenek el egy hetet a  nyári 
táborainkban , már a fenti 
tudással együtt mennek haza , 
miközben ugyanúgy mint anno 
Önök, élvezik a nyár minden 
előnyét. 
 
 
 
 
Ezeket a tudatos  pénzügyi alapokat  egy több országban sikeresen alkalmazott táblás 
játék segítségével  fogják elsajátítani, melynek célja, hogy megtapasztalják a 
pénzkezelés elméleti és gyakorlati részét , az anyagi függetlenség minden előnyét, 
tanulmányozva az odáig vezető utat. A játék során kell számolgatni is, mely 
tevékenység fejleszti a gyerekek számolási képességét,  azonban ez az idejük 
töredékét tölti majd ki. A fennmaradó részben részt vehetnek egy új civilizáció 
létrehozásában, működtetésében és szabadjára engedhetik mindennapi fantáziájukat. 
Egy izgalmas kalandra számíthatnak, folyamatos csapatépít ő- és sportjátékok  
közbeiktatásával, mely fejleszti a gyerekek szociális készségét  és kultúra iránti 
érzékenységét, illetve egymás iránti tiszteletüket , mindemellett minden pillanatban 
tartogat meglepetéseket. 
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Olyan 12-15 éves gyerekeket  várunk a táborba, akiket a szüleik kalandok és élmények 
közepette akarnak felkészíteni a valódi nagybetűs életre! Így lehet őséget biztosítva 
számukra egy sikeresebb, boldogabb feln őtt korra!  

Szakképzett, táboroztatói  gyakorlattal rendelkező moderátorainknak köszönhetően 
nem csupán a gyermekek érzik jól magukat, hanem a szülők is biztosak lehetnek 
abban, hogy gyermekeik jó helyen, biztonságban vannak, és szórakozva sokat 
tanulnak! 

Programjaink a táborban:  
 

• Sportjátékok 
• Pénzkezelési ismeretek, csapatjáték 
• Strandolás 
• CashFlow 101 Társasjáték: kijutás a mókuskerékből 
• Kalandpark 
• Egészséges életmód vetélkedő 
• Meglepetés vendég előadók 
• Zenés buli, csapatépítő programok  
• Kézműves foglalkozások 

 
Tavaly, 2015-ben Balatonszemesen került megrendezésre a több mint 70 főből álló 
tábor eseményünk. A programra Jánoshalma környékén élő és budapesti fiatalokat 
juttattunk el, és szerveztünk élménydús programokat részükre. 
A 2015-ös táborunkról megtalálható videó a következő weboldalakon: 
http://cashflowtabor.hu/videok 
 
Az idei, 2016-os évre már két időpontot is kitűztünk, melyre jelentkezni lehet. Helyszín 
és időpontok: Balatonszemes, 2016. július 18-24., és 2016. augusztus 1-7. 
 

SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGÜNK 
 
Ennek érdekében az alapítvány szakemberei segítségével többek között a szociálisan 
hátrányos helyzetű gyerekeknek nyújt olyan szolgáltatásokat, mellyel nem csak felnőtt 
korukat elérve, de már gyermekként is a pénzhez való hozzáállásukban és a 
pénzkezelésben is sikereket érhetnek el. Szükség szerint támogatjuk őket étel 
adománnyal és a megélhetéshez szükséges javak biztosításával külön pályázati 
elbírálás alapján. 
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Szociális tevékenységünk  
 
Heti rendszerességgel, helyi lakosú hátrányos helyzetű gyermekek számára tartunk 
foglalkozásokat a települések közösségi házaiban. Alkalmanként 6-12 főt oktatunk, a 
foglalkoztató terem befogadóképességétől függően. Egy-egy tematikát többször is 
átismételve, a foglalkozásokon részt vevő nagy szegénységi kockázatú gyerekeknek 
játékos formában adunk lehetőséget, hogy folyamatosan bővítsék, mélyítsék pénzügyi 
tudásukat. 

A 2015-ös évben Jánoshalma adta helyszínét a negyedik negyedévben megvalósított  
heti rendszerességgel tartó klub programnak, melyet próba jelleggel indítottunk el a 
helyi hátrányos helyzetű gyermekek számára. 

A kéthónapos programsorozat alatt minden alkalommal nagy várakozással érkeztek a 
résztvevők a rendezvényre, ahol sokat fejlődött a pénzhez való hozzáállásuk és 
gondolkodásmódjuk. A rendezvény végén a gyerekek beválthatták az oktatások alatt 
összegyűjtött pontjaikat különböző ajándékokra. 

A visszajelzések és tények azt mutatják, hogy ez egy jó kezdeményezés, érdemes a 
jövőben folytatni mind helyben, mind pedig egyéb helyszínekre kiterjesztve. 
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MIÉRT HASZNOS ORSZÁGUNKNAK TEVÉKENYSÉGÜNK? 
 

• A nevelés és oktatás hatással van a társadalomra 

• Még nagyobb hangsúlyt fektetünk a gyerekek korai életútjának támogatására 
már az általános iskolákban, ezzel hozzájárulva sikeresebb felnőttkori 
boldogulásukhoz 

• Helyes pénzkezelési szokások erősítése, az egyén pénzügyi intelligenciájának 
fejlődése  

• Hátrányos helyzetben élők számának csökkentése 

• Személyes, oktatók általi példamutatás 

• Közösségteremtő, közösségformáló hatás 

• Társadalmi integráció elősegítése 

• Idegen nyelvi ismeretek fejlesztése 

• Készség- és képességfejlesztés 

• Felzárkóztatás 

• Esélyegyenlőség 
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A pénzügyi műveltség, a pénz áramlási törvény, és a 
PÉNZMÁGNES Alapítvány egyik legfontosabb alapköve az 

 
ADAKOZÁS . 

 
Először adj, hogy kaphass! 

Aki képes érdek nélkül, önzetlenül adni, adakozni, 
mindig sokszorosát kapja vissza ajándékul életében. 

 
Légy Te is adakozó! 

 

Támogatásoddal, a PÉNZMÁGNES Alapítvány munkáján ke resztül, 
lehetővé tesszük a szociálisan hátrányos helyzet ű fiatalok számára is, 
hogy megismerjék a pénzügyi m űveltség alapjait, az egészséges 
életmódhoz kapcsolódó szokásokat, valamint hogy mag ukért 
felelősséget vállaló feln őttekké váljanak. 
 

Felajánlásodat, adományodat kérjük az alábbi  
bankszámla számunkra utald: 
10702332-69447468-51100005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Amikor több pénz akarok keresni, 
mindössze azt kell megkérdeznem magamtól, 

hogyan szolgálhatok még több embert.” 
Robert Kiyosaki 
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PÉNZMÁGNES Alapítvány  
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Székhely: 3300 Eger, Széchenyi utca 23. 

Ügyfélszolgálati iroda: 1052 Budapest, Galamb u. 4. IV/2. 
Adószám: 18741568-1-10 

Nyilvántartási szám: 10-01-0001134 
Bankszámla szám: 10702332-69447468-51100005 

www.penzmagnes.hu 
info@penzmagnes.hu 

+36 (70) 315 8880 
 

Partnerek: 
Cash Flow Mágnes Kft. 

valamint együttműködő partnerei 
 

“Én sosem tanítom a diákjaimat, csak próbálom megteremteni 
a feltételeket, amelyekben tanulhatnak.” 

Albert Einstein 

Váltsd valóra!  
Állítsd magad mellé a pénzt! 


