JAK SIĘ UWOLNIĆ Z PĘTLI ZADŁUŻENIA?

Być może jak wiele innych osób aby nie stracić wszystkiego co posiadasz i zyskać nieco na
czasie starasz się spłacać swój dług, lub dług zaciągnięty przez męża zaciągając kolejne
zobowiązania finansowe. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób generują się coraz
wyższe odsetki, które jeśli nie masz realistycznego planu działania będziesz musiała pewnego
dnia spłacić. W końcu dochodzi do sytuacji, że już nikt już nikt nie będzie chciał udzielić Ci
kredytu, a wszyscy wierzyciele będą domagali się natychmiastowej spłaty.
Jeśli masz problem z zaciągniętymi przez siebie długami, lub obciążają Cię długi zaciągnięte
przez inną osobę, nie zwlekaj i szukaj jak najszybciej pomocy. Nie ty jedna znalazłaś się w takiej
sytuacji. W Polsce bardzo dużo osób cierpi na spiralę zadłużenia i jest to problem, z którym
naprawdę ciężko jest sobie samej poradzić.
Jeśli znalazłaś się w trudnej sytuacji, masz problem ze spłatą rat zaciągniętej pożyczki, lub
zostałaś obciążona spłatami nie swoich zobowiązań przyjdź do Centrum Praw Kobiet, a
dowiesz się:
• kiedy warto ratować się wzięciem kolejnego kredytu lub kredytu konsolidacyjnego?
• co możesz zrobić aby wyrwać się z pętli zadłużenia, w którą wpadłaś sama lub zostałaś
wmanipulowana w nią przez męża/ partnera?
• jak i kiedy negocjować z bankami, komornikiem?
• kiedy i kto może ogłosić upadłość konsumencką lub firmy?
• jak przygotować plan wyjścia z zadłużenia, jak zarządzać swoimi pieniędzmi, oszczędzać
aby spłata pożyczki była możliwa i jak najmniej odczuwalna dla budżetu domowego?
Przyjdź do Centrum Praw Kobiet na kolejny warsztat z edukacji finansowej: 27 listopada 2014 r.
w godzinach od 17.00. do 20.00 w lokalu Fundacji przy ulicy Pięknej 66a. Zapewniamy Cię,
że uzyskasz tam odpowiedź na wiele nurtujących Cię pytań. Po spotkaniu istnieje możliwość
odpowiedzi na indywidualne pytania.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy osoby zainteresowane o zapisywanie się w
sekretariacie Fundacji 26520117 lub mailowo : warsztaty_szkolenia@cpk.org.pl. Przy zapisie
prosimy o podanie swojego numeru tel. kontaktowego. Pierwszeństwo mają klientki Centrum
Praw Kobiet. Zapraszamy!!

Zajęcia są wspófinansowane ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy w ramach zadania:
ZAPEWNIENIE POMOCY SPECJALISTYCZNEJ OSOBOM DOZNAJĄCYM RÓŻNYCH FORM
PRZEMOCY W RODZINIE W TYM PRZEMOCY SEKSUALNEJ oraz z Funduszy Norweskich

