
Επηρεάζοντας θετικά τη χρηματοοικονομική 
παιδεία και το επιχειρηματικό δυναμικό των νέων
Κατανοήστε τα οικονομικά σας!

ΚΎΡΙΑ  
ΟΜΑΔΑ - ΣΤΟΧΟΣ: Nέοι 
ηλικίας 19 έως 29 ετών

ΔΕΎΤΕΡΕΎΟΎΣΑ 
ΟΜΑΔΑ - ΣΤΟΧΟΣ:  
Χρηματοοικονομικοί 
και επαγγελματικοί 
σύμβουλοι, εκπαιδευτές, 
οργανώσεις νεολαίας κ.α.

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι μια βασική δεξιότητα ζωής και προϋπόθεση για 
τη συμμετοχή στη σύγχρονη κοινωνία. Οι νέοι μεγαλώνουν σε έναν όλο και πιο πολύπλοκο 
κόσμο, διαθέτοντας ελάχιστες γνώσεις για το πως να διαχειριστούν τα οικονομικά τους.

ΦΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ INTERNET 

BANKING ΔΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΤΑΜΙΕΎΣΗ

Το έργο FinFluencers στοχεύει να υποστηρίξει τους νέους να: 

• κατανοήσουν τη λειτουργία του οικονομικού πλαισίου στο οποίο ζουν

• κατανοήσουν τους οικονομικούς κινδύνους και τις ευκαιρίες

• είναι σε θέση να λαμβάνουν ορθολογικές και τεκμηριωμένες 
αποφάσεις σε προσωπικό, επαγγελματικό και επιχειρηματικό επίπεδο

• γνωρίζουν πού μπορούν να λάβουν πληροφορία σχετικά με θέματα 
οικονομικής παιδείας

• σχεδιάζουν και υλοποιούν αποτελεσματικές ενέργειες προς όφελος 
της ευημερίας τους



Επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας!

Ακολουθήστε μας 
στο Facebook!

 FinFluencersProject www.finfluencers.org

• 3-μηνα πιλοτικά εργαστήρια  
για τη μεθοδολογία του FinFluencers

• Ταχύρρυθμη εκπαίδευση εκπαιδευτών 
• Εκπαίδευση νέων Financial Influencers  

στην Πορτογαλία 
• Συμμετοχή FinFluencers από τη Βουλγαρία, την 

Ελλάδα, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και 
την Πορτογαλία σε 8ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

• Οι Νέοι Financial Influencers γίνονται πρέσβεις

ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗ

Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε τέσσερεις χώρες

Νέοι FinFluencers, αλλά και οργανισμοί και ειδικοί που 
συμμετείχαν στο έργο μοιράζονται τις εμπειρίες τους.
Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών για τη βελτίωση 
των οικονομικών γνώσεων των νέων, με στόχο τη λήψη 
τεκμηριωμένων και ορθολογικών αποφάσεων. 

Μετά την εκπαίδευση, οι FinFluencers εφαρμόζουν τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές τους για την ανάπτυξη δικτύων 
στις χώρες τους. 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Δείτε πώς το FinFluencers θα βοηθήσει τους νέους να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι 

Συνεντεύξεις με νέους, 
αλλά και ειδικούς

Online έρευνες 
σε 4 χώρες

Ομάδες συζήτησης και 
εστίασης με νέους και 
με οργανισμούς

Ανάλυση 
ελλείψεων (GAP)

FLiST  
Online Διαγνωστικό 
εργαλείο αυτό-
αξιολόγησης

Ελκυστικό online 
περιβάλλον μάθησης 

Δημιουργία δικτύου και 
κοινότητας FinFluencers 

Εκπαιδευτική 
πλατφόρμα 
FinFluencers 

Οδηγός για Νέους 
FinFluencers για την 
ανάπτυξη και διατήρηση 
δικτύων  FinFluencers 

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΚΙ ΣΎΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ!


