
Jak skutecznie
zarządzać
domowym
budżetem
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?
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Warsztat odbędzie się w:
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Akademii Rodzinnych Finansów pokażą Ci 
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• Jak efektywnie planować domowe wydatki
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• Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach  

    finansowych

• Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach
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Proste i skuteczne metody planowania domowych wydat ków 
Bezpłatne warsztaty Akademii Rodzinnych Finansów w Futomie 

 
Już 21 września w środę o godzinie 18.00 Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzi eży 
BARKA organizuje w Futomie bezpłatne warsztaty eduk acyjne o tym jak skutecznie 
zarządzać domowym bud żetem. Podczas szkolenia, które odb ędzie si ę w Szkole 
Podstawowej, przy ul. Futoma 168 uczestnicy b ędą mogli pozna ć praktyczne metody 
oszcz ędnego gospodarowania rodzinnym bud żetem.  
 
Po raz pierwszy w najbliższą środę mieszkańcom Futomy umożliwione zostanie zdobycie 
wiedzy z zakresu finansów domowych. W V edycji programu eksperci Fundacji Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży BARKA, organizacji pozarządowej z Futomy przeprowadzą szkolenie 
dla społeczności lokalnych w województwie podkarpackim. Do tej pory na 64 warsztatach  
w całej Polsce uczestniczyło ponad 840 mieszkańców takich województw jak: dolnośląskie, 
lubelskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, świętokrzyskie 
warmińsko-mazurskim oraz mazowieckie. 

Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży BARKA została wytypowana w ogólnopolskim 
otwartym konkursie  „Edukacja finansowa dla społeczności lokalnych” jako jedna z sześciu 
najlepszych organizacji w Polsce. Partnerami programu zostały organizacje pozarządowe, 
które wykazały się największym doświadczeniem oraz potencjałem w realizowaniu projektów 
edukacyjnych dla społeczności lokalnych.  

Akademia Rodzinnych Finansów jest ogólnopolskim programem edukacyjnym prowadzonym 
przez Providenta od 2007 roku. Warsztaty mają na celu zmianę nawyków finansowych oraz 
pokazanie, że można i warto racjonalnie zarządzać domowymi finansami. 
 
W ramach warsztatów każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie materiały edukacyjne,  
w tym książkę „Budżet domowy, czyli co musisz wiedzieć o oszczędzaniu” autorstwa Kamila 
Deptuły oraz świnkę-skarbonkę, dzięki której oszczędzanie może stać się jeszcze prostsze. 
 
Interaktywne warsztaty będą składały się z czterech bloków: 
 

 jak skutecznie zaplanowa ć domowy bud żet,  
 jak oszcz ędzać, nie rezygnuj ąc z dotychczasowego poziomu życia,  
 jak radzi ć sobie w sytuacjach kryzysowych, 
 w jaki sposób wychowywa ć finansowo dzieci. 

 

 
 
- „Do tej pory w V edycji programu eksperci Akademii Rodzinnych Finansów przeszkolili ponad 
840 mieszkańców społeczności lokalnych. Imponująco wysokie wyniki, mobilizują Nas do 
dalszych działań na rzecz zwiększania świadomości finansowej gospodarstw domowych.  
Ze względu na tak duże zainteresowanie, postanowiliśmy poszerzyć obszar warsztatów  

Szkolenie odb ędzie  się: 
 

21 września, w środę, o godz. 18.00, w Szkole Podstawowej w Futomie 
 



 
o województwo podkarpackie, mamy nadzieję, że efekty będą równie zadawalające.” - mówi Piotr 
Janiszewski, koordynator Akademii Rodzinnych Finansów. 
      
Akademia Rodzinnych Finansów jest programem edukacyjnym prowadzonym przez Providenta 
od 2007 roku i jest odpowiedzią na niską świadomość finansową Polaków. Jego głównym celem 
jest szerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania 
domowym budżetem. Eksperci Akademii podczas praktycznych warsztatów pokazują w całej 
Polsce, jak efektywnie i odpowiedzialnie zarządzać domowymi finansami.  
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.arf.edu.pl 
 
 
*** 
 
Podstawowe informacje o Provident Polska S.A. 

Provident Polska S.A. jest częścią grupy finansowej International Personal Finance. Firma jest 
notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie obsługuje klientów w 6 krajach: 
w Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Meksyku i w Rumunii. 
 
W Polsce Provident działa od 1997 roku i jest największą firmą wchodzącą w skład International 
Personal Finance. Firma specjalizuje się w udzielaniu szybkich pożyczek z opcją obsługi w domu. 
 
Provident jest członkiem-założycielem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, członkiem 
organizacji Pracodawcy RP, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” i Brytyjsko-
Polskiej Izby Handlowej. Jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu  
i członkiem Centrum Wolontariatu. Firma angażuje się w szereg inicjatyw społecznych, m.in. prowadzi 
program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam”.  
 
Więcej informacji udziela: 
 
Piotr Janiszewski 
Koordynator programu Akademia Rodzinnych Finansów 
tel. 0 22 455 49 02 
Tel. kom. +48 608 660 442 
e-mail: piotr.janiszewski@provident.pl 


