
 

  
 
 

 
                                                          Borne Sulinowo, 29 lutego 2012r. 
 
 
                                        Z A P R O S Z E N I E  
 
                      Borneńskie Centrum  Inicjatyw Społecznych „Universum”  
zaprasza mieszkańców miasta i gminy  Borne Sulinowo – na cykl spotkań 
szkoleniowych  w ramach programu  edukacji finansowej  „Rodzina bezpieczna 
finansowo” w dniach 27 – 29 marca 2012 ; 11-13 kwietnia 2012r./ 2 grupy 
szkoleniowe  x 15 osób kaŜda/  oraz  16-19 kwietnia 2012r./ 2 grupy 
szkoleniowe x 5 osób kaŜda/, które odbędą się na Sali szkoleniowej 
Stowarzyszenia  przy  ul. Lipowej 6 w Bornem Sulinowie  oraz w Kawiarence 
Internetowej  Biblioteki  Miejskiej w Bornem Sulinowie. Zgłoszenia na 
szkolenia przyjmujemy w biurze Stowarzyszenia do dnia 20 marca 2012r. w 
godz. 7-15 lub pod telefonem: 94 37 331-83. 
                       Celem naszego szkolenia będzie przekazanie w przystępny sposób 
osobom zainteresowanym  niezbędnej wiedzy ekonomicznej dotyczącej m.inn. 
zarządzania środkami finansowymi w budŜecie domowym; skutecznych metod 
planowania budŜetu domowego przy uŜyciu nowoczesnych usług finansowych; 
zasad racjonalnego poŜyczania pieniędzy ,omówimy teŜ  sprawy ubezpieczeń , 
wykorzystania komputera do domowych finansów : MS EXCEL w zakresie 
domowych finansów: wyszukiwanie lokat, kont oszczędnościowych, 
przeglądanie oferty banków, karty, kredyty, kursy walut; ponadto pokaŜemy jak 
robić zakupy  przez Internet. 
                      Obok  prowadzonych szkoleń zaplanowaliśmy równieŜ 
działania dodatkowe  wspierające upowszechnianie edukacji finansowej 
poprzez:  1/ zaproszenie na szkolenie przedstawiciela banku, który  przedstawi 
usługi bankowe oferowane dla mieszkańców ; 
2/ Konkurs dla dzieci i młodzieŜy szkolnej z terenu gminy na najładniejszy 
plakat, rysunek/technika dowolna/  o tematyce związanej z domowymi 
finansami. 3 najładniejsze plakaty/rysunki  wyłonione przez Komisję 
Konkursową  zostaną wyróŜnione nagrodami, natomiast wszystkie prace zostaną 
udostępnione w formie wystawy w  sali szkoleniowej Stowarzyszenia .Konkurs 
będzie trwał od 01 marca do 30 kwietnia 2012r.Zapraszamy do  udziału w 
konkursie dzieci i młodzieŜ ze Szkół z terenu gminy, Świetlic Wiejskich  czy 
Biblioteki Miejskiej . Prace moŜna dostarczyć osobiście lub pocztą  w okresie 
wskazanym powyŜej  na adres:  B C I S „Universum”; 78-449 Borne Sulinowo; 
ul. Lipowa 6. 
                                                                                    Prezes  Stowarzyszenia 
                                                                                        Krystyna   Skwark 


