
ПОКАНА
За учество на обука

“Финансиска писменост за возрасни и млади“
- Управување со лични финансии-

Фондација Евро Центар во соработка со Општина Крива Паланка а финансиски
поддржана одФООМ, ќе започне со реализација на четири, дводневни обуки за
управување со лични финансии.

Обуката е составена од два модули: “Планирај ја својата иднина“ и “Управување со
долгови“. Учесниците на обуката ќе имаат можност да се запознаат со:

 Семеен буџет, финансиски цели, сезоналност на приходи и расходи;
 Итни трошоци, начини на штедење, крадливци на пари, паметно позајмување;
 Видови на кредити-основица, камата, депозит, провизија, трансакциски

трошоци, трошоци на позајмувањето, колкав долг може да си дозволите;
 Планирање на пензија, осигурувања, персонален данок на доход;
 Деликвентност, опасности од презадолженост и неплаќање; повеќе опасности

од презадолженост, Водење контрола на Вашиот долг ;
 Алатка - Snowballing;

Обуките се бесплатни.

Обуките ќе се реализираат во Салата на Општината, на 26 и 27 јуни 2012, со почеток
во 15:00 часот.

Пријавување за учество на обука преку пополнување на Пријава.

Повеќе информации на телефоните за контакт:
372 – 130 – Одделение за ЛЕР на Општина Крива Паланка
Или на моб: 076-236-557 / 076 337 445/ 077-978-363

Лица за контакт:
 Душко Арсовски
 Лидија Митовска
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