
  

 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu online pt.:

Budżet domowy uszyty na miarę. Realizuj swoje plany, kontroluj

wydatki i zadbaj o poduszkę finansową na przyszłość

Zapanuj nad swoimi wydatkami! Naucz się oszczędzać i tworzyć poduszkę finansową!

Dzięki temu spokojniej spojrzysz w przyszłość i zrealizujesz swoje plany!

Każda dorosła osoba powinna zadbać o swoje finanse osobiste. Aby to zrobić należy przede wszystkim ocenić

potrzeby własne i swojej rodziny, a także wysokość niezbędnych dochodów. Dzięki prawidłowemu określeniu budżetu

domowego każdy człowiek jest w stanie funkcjonować stabilnie, pod względem finansowym.

W Polsce, w wielu rodzinach, pieniądze nadal są tematem tabu. Większość dorosłych osób nie potrafi rozmawiać nt.

gromadzonych środków finansowych, a przecież każda dorosła osoba powinna zadbać o swoje finanse osobiste,

powinna ocenić potrzeby własne i swojej rodziny,

a także wysokość niezbędnych dochodów. Prawidłowe określenie budżetu domowego pomoże

w tym.

Poza tym warto przygotować się na sytuacje losowe, które pojawiają się w życiu każdego dorosłego człowieka. Często

są one związane z brakiem możliwości zarabiania pieniędzy. Na wypadek takich sytuacji jak np. utrata pracy czy

zdrowia należy się przygotować tworząc „poduszkę finansową”.

Praktyczne podejście do zarabianych pieniędzy ma ogromne znaczenie, przecież niemal każdego dnia wydajemy

pieniądze, chociażby podczas zakupów. Natomiast wynagrodzenie wpływa na konto pracownika przeważnie raz w

miesiącu. W związku z tym zarządzanie finansami ma ogromne znaczenie, dla każdej dorosłej osoby.

Co zyskasz?

poznasz metody prawidłowego zarządzania budżetem domowym,

poznasz sposoby na prowadzenie budżetu domowego,

usystematyzujesz wiedzę o zgubnych przekonaniach i nawykach dotyczących zarabianych pieniędzy,

poznasz sposoby na zaangażowanie wszystkich domowników w prawidłowe zarządzanie budżetem

domowym.

Dla kogo?

dla każdego zarabiającego Polaka, który chce się przekonać, czy tworzenie budżetu domowego jest niezbędne,

dla osób chcących nauczyć się planowania wydatków,

dla każdej osoby, która chce przekonać się, czy oszczędzanie, tworzenie „poduszki finansowej” ma sens,

dla każdej osoby, która uważa, że pieniądze nie powinny być tematem tabu,

dla wszystkich, którzy czują potrzebę zmiany nawyków i przyzwyczajeń podczas robienia zakupów,

dla rodziców, którzy chcą zaangażować swoje dzieci w prawidłowe zarządzanie pieniędzmi.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Dlaczego pieniądze nie powinny być tematem tabu?



2. Określenie niezbędnych potrzeb rodziny/singla.

3. Planowanie finansowe krok po kroku, każdego dnia.

4. Zaangażowanie wszystkich domowników w zarządzanie budżetem domowym.

5. Tworzenie „poduszki finansowej” - konieczność czy zbędne ograniczanie wydatków?

6. Opieranie się pokusom podczas dokonywania zakupów.

7. Nadmierny konsumpcjonizm - do czego prowadzi?

  

Forma szkolenia: Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 590,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

725,70 zł
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