
ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ и ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ 
ПОТЕНЦИАЛ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА 
ОПОЗНАЙТЕ ФИНАНСИТЕ СИ!

ОСНОВНА ЦЕЛЕВА ГРУПА:  
Млади хора (19-29) и

ВТОРИЧНА ЦЕЛЕВА 
ГРУПА: заинтересовани 
страни като финансови и 
професионални консултанти 
или организации, младежки 
организации.

Финансовата грамотност е основно житейско умение за участие в съвременното 
общество. Младите хора израстват във все по-сложен свят, където в крайна 
сметка ще трябва да поемат отговорността за своето финансово бъдеще.

ЛИЧНИ 
СПЕСТЯВАНИЯ

КРЕДИТНИ 
КАРТИ ЗАЕМИ ИНТЕРНЕТ 

БАНКИРАНЕ ИНВЕСТИЦИИ БЮДЖЕТИРАНЕ 
БЮДЖЕТДАНЪЦИ

 Финансовата грамотност подпомага младите хора да: 

• разберат как функционира финансовия свят, в който живеят

• идентифицират финансовите рискове и възможности

• вземат правилни и информирани решения (включително за 
развитие на предприемаческия си потенциал)

• предприемат ефективни действия за повишаване на тяхното 
благосъстояние

• Да станат независими 



Разберете  какво предвижда FinFluencers  за да подпомогне младите хора, да се развиват сами.

Посетете нашия уебсайт!

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ И СЕ ВКЛЮЧЕТЕ!
Харесайте ни във Фейсбук!  FinFluencersProject www.finfluencers.org

Интервюта с млади 
хора и експерти

Онлайн проучвания 
сред млади хора в 
четири държави

Фокус групи от млади 
хора и заинтересовани 
страни в четири 
държави

Анализ на нуждите

FLiST  
инструментът за 
самооценка на 
финансовата грамотност, 
достъпен онлайн Симулираща онлайн 

среда за обучение

Създаване на мрежа 
и общност от млади 
финансови инфлуенсъри- 
FinFluencers

FinFluencers Платформа 
за обучение, 
практикуване, 
самооценка

Ръководството за млади 
финансови инфлуенсъри-
FinFluencers, което ще 
служи като наръчник за 
организиране и поддържане 
на мрежи FinFluencers

• Тримесечно пилотно тестване на методологията - 
FinFluencers чрез работни срещи

• Обучение на обучители - кратко обучение за обучители/
фасилитатори по методологията на проекта

• Обучение на млади финансови инфлуенсъри в Португалия
• FinFluencers от България, Гърция, Португалия и Северна 

Македония ще участват в 8-часово обучение
• Младите финансови инфлуенсъри ще станат посланици

ОБУЧЕНИЕ

Събития за разпространение на резултатите от 
реализирането на проекта в четири държави

Младите финансови инфлуенсъри FinFluencers и 
заинтересованите страни ще говорят за опита си от 
участието си в проекта.
Споделяне и обмен на знания и опит за подобряване на 
финансовата грамотност и овластяване на други младежи 
да вземат информирани и уверени финансови решения.

След обучението, младите финансови инфлуенсъри –
FinFluencers, ще се завърнат в своите страни и ще изпробват 
методологията, като поставят началото на мрежите от млади 
финансови инфлуенсъри на национално ниво.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки 
само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


