
Финансиска писменост и претприемачки потенцијал 
кај младите луѓе | Научете ги сопствените финансии!

ПРИМАРНА ЦЕЛНА ГРУПА: 
Млади луѓе (19-29) и 

СЕКУНДАРНА ЦЕЛНА 
ГРУПА: стејкхолдери 
(како што се: финансиски 
консултанти и 
професионалци, граѓански и 
младински организации).

Финансиската писменост е клучна животна вештина во модерното 
општество. Младите луѓе растат во се’ покомплексен свет, каде што 
брзо ќе треба да ја преземат личната финансиска иднина во свои раце.

ДАНОЦИ КРЕДИТНИ 
КАРТИЧКИ ИНВЕСТИЦИИ Е-БАНКАРСТВО КРЕДИТИ БУЏЕТИРАЊЕЛИЧНИ 

ЗАШТЕДИ

Финансиската писменост на младите им овозможува да:

• го разберат функционирањето на општеството во контекст на 
финансиите

• ги разберат финансиските ризици и можности

• носат рационални одлуки, врз база на релевантни информации

• знаат каде може да добијат помош во врска со финансиите

• преземаат чекори за зголемување на личната благосостојба

• стекнат финансиска независност



Откријте како проектот FinFluencers ги подготвува младите луѓе 
да научат самостојно да функционираат во финансискиот свет

Посетете ја нашата 
веб-страна!

РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ И ВКЛУЧЕТЕ СЕ!
Следете не’ на Фејсбук!  FinFluencersProject www.finfluencers.org

Интервјуа со млади 
луѓе и експерти

Онлајн истражување 
меѓу младите во 
четири држави

Фокус групи со 
млади и стејколдери 
во четири држави

Анализа на потреби

Алатка за 
самооценување 
на финансиската 
писменост – 
достапна онлајн

Стимулирачка онлајн 
средина за учење

Создавање мрежа на 
„Млади финансиски 
инфлуенсери“ 
(FinFluencers network)

FinFluencers 
платформа за 
учење, обука и 
самооценување!

Прирачник „Млади финансиски 
инфлуенсери“ кој служи како 
водич за одржување на мрежата 
„Млади финансиски инфлуенсери“ 
(FinFluencers network)

• Тримесечно пилотирање и тестирање на  FinFluencers 
методологијата за време на работилници

• Обучи ги обучувачите (Train-the-trainers) кратка обука за 
обучувачи/фасилитатори во врска со методологијата

• Обука за млади финансиски инфлуенсери во Португалија
• Младите финансиски инфлуенсери од Бугарија, Грција, 

Португалија и Северна Македонија ќе учествуваат на обука 
со времетраење од 8 академски часови

• Младите финансиски инфлуенсери стануваат амбасадори

ОБУКА

Настани за вмрежување во четири држави

Младите финансиски инфлуенсери зборуваат за искуствата 
од учеството во проектот.
Споделување и размена на знаења и искуство за подобрување 
на финансиската писменост и зајакнување на младите да 
носат информирани и сигурни финансиски одлуки.

По обуката, младите финансиски инфлуенсери ќе се 
вратат во своите земји и ќе ја тестираат методологијата со 
пилотирање на мрежите на национално ниво.

Поддршката на Европската Комисија за изработката на оваа публикација не претставува одобрување на нејзината содржина која ги одразува 
единствено гледиштата на авторите и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во истата.


