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Męskie Zmagania z Finansami

Warsztat o mądrym zarządzaniu pieniędzmi oraz … sobą.
UWAGA ZMIANA TERMINU!!!
Podczas zajęć warsztatowych „Męskie Zmagania z Finansami” :
poznamy zasady Bożej Ekonomii, czyli co Słowo Boże uczy o zarządzie dobrami
- kim jest wierny zarządca i jak się nim stawać,
- jak wzrastać w ufności do Boga poprzez zawierzenie mu swoich finansów
nauczymy się posługiwać praktycznymi narzędziami do zarządzania finansami
- jak planować budżet domowy
- jak wyznaczać długoterminowe cele finansowe i jak do nich dochodzić
- jak oszacować swoje finansowe potencjały (majątek oraz zasoby)
- jak unikać zadłużania i jak radzić sobie z długami
- jak nadać kierunek swoim pieniądzom na wydawanie, oszczędzanie i darowanie
- ile pieniędzy oddawać „Cezarowi” a ile Bogu
pokażemy jak można zwiększyć efektywność zarządzania, oszczędzania, inwestowania
- jak rozwijać w sobie ducha przedsiębiorczości,
- jak wzmacniać w sobie siłę uczciwości,
- gdzie szukać rady,
porozmawiamy o finansach w małżeństwie i w rodzinie
- jak unikać konfliktów na tle finansowym
- jak wychowywać dzieci do obchodzenia się z pieniędzmi
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będziemy się modlić za siebie
Grupy warsztatowe mają ograniczoną ilość miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania warsztatu w przypadku zbyt małej ilości
zgłoszeń.
Tylko do Wielkiej soboty koszt udziału 90 zł, zgłoszenia późniejsze będa już tylko droższe.
Przy określaniu kosztu udziału w warsztacie liczy się data wypełnienia formularza, więc jeśli
jesteście zdecydowani - wpisujcie się jak najszybciej.
Wiem, że warsztat tani nie jest - jeśli więc macie tu problem - dajcie znać - będziemy szukać
środków by Wam pomóc.
Jeśli też macie możliwość wsparcia kogoś - wpiszcie to w uwagach formularza
zgłoszeniowego - będziemy się jakoś umawiać w miarę zgłaszanych potrzeb i ofert pomocy.
Plan warsztatów:
PONIEDZIAŁEK 8 czerwca: 19:30 - 22:00
PONIEDZIAŁEK 15 czerwca: 19:30 - 22:00
PONIEDZIAŁEK 22 czerwca: 19:30 - 22:00
Grupy warsztatowe zamknięte - tylko dla zgłoszonych uczestników.
Koszt udziału:
100 zł / osobę dla zgłoszeń do 8 czerwca
120 zł / osobę dla zgłoszeń po 8 czerwca
Wpłaty prosimy kierować:
51 2130 0004 2001 0687 5363 0001
Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa
ul. Zamoyskiego 2, 30-523 Kraków
Tytułem: Męskie zmagania z finansami - Imię i nazwisko
Wpłata online poprzez DOTPAY
Prowadzący:
Wojciech Nowicki. Doradca finansowy osób z zadłużeniem.
Prowadzi programy szkoleniowe w zakresie zarządzania finansami oraz Kompas Kariery.
Prezes Fundacji Edukacji Finansowej CROWN. Przedsiębiorca w firmie szkoleniowej InPlus
Edukacja.
Współautor książki „Uzdrowienie Finansów”.
Krzysztof Najdowski. Autor i trener programów szkoleniowych z zakresu komunikacji,
wystąpień publicznych, przywództwa. Trener Kompasu Kariery.
Twórca platformy elearningowej.
Organizator Internetowego Kursu Zarządzania Finansami „Z Wiarą o Finansach”.
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Przedsiębiorca w firmie szkoleniowej InPlus Edukacja.
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