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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
за проекта за финансова грамотност по Програма ЕРАЗЪМ+
Let’s talk about money – Като част от световната глобална седмица на парите (GMW
https:globalmoneyweek.org) от 21 до 27 март 2022 г., ще представим първите резултати от
европейския проект за финансова грамотност „Let’s talk about Money“ по Програма
ЕРАЗЪМ+ .
30 процента от европейците в момента нямат спестявания. Институциите за консултиране на
дългове са по-популярни от всякога и се оплакват от голяма липса на познания при
боравенето с пари. Къде се учат хората как да управляват пари? Преподаването на
компетентността липсва в училищните програми, въпреки че е толкова екзистенциална.
Проучванията на ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) показват,
че хората с по-ниска финансова грамотност са по-склонни да теглят скъпи заеми, да
надхвърлят кредитните си линии по-често и да спестяват по-малко за старост.
Продължаващите кризи в Европа засилват проблема.
На тази тема е посветен европейският проект „Да поговорим за пари“ – учебна програма и
предизвикателство за обучение и прилагане на финансова грамотност. Институции от
Германия, Австрия, България, Белгия и Испания разработиха учебна програма, която в
момента е в тестова фаза. В нея се разглеждат следните области, обработени в лесен за
употреба начин: доходи, финансови рискове в интернет или с мобилни телефони, заемане на
пари, как пазарувам, пари и платежни операции, аз и моите пари, регулиране на дългове,
боравене с пари – управление на семейните средства, превенция и застраховки.
Учебната програма е насочена към професионалисти или обучители, които искат да
преподават на възрастни знания по основна финансова грамотност.
Завършената учебна програма ще бъде достъпна на уебсайта www.lets-talk-about-money.eu
от май 2022 г. Ако проявявате интерес да участвате в теста, моля свържете се с:
lernwerkstatt.eu@gmail.com или ibi@ibi-bg.com.

До края на юли ще бъде достъпно т.н. предизвикателство – настолен календар с 90
интерактивни задачи за всеки, който иска да подобри финансовите си умения. Ако се
интересувате от предизвикателството, не се колебайте да се свържете с нас.

ЕКИПЪТ на проекта Еразъм+
С финансовата подкрепа на на Европейския съюз чрез програма ЕРАЗЪМ+ на Европейската комисия.
Отговорност за съдържанието на настоящата публикация носи единствено нейният автор;
Комисията по никакъв начин не отговаря за използването на съдържащите се в нея данни.
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ЕКИП проекта на Еразъм+
Координатор:
Recht in Europa e.V., Германия
www.recht-in-europa.eu

Учебна работилница Европа, България
www.lernwerkstatt-bg.eu
Международен банков институт, България
www.ibi-bg.com

Schuldnerberatung Oberösterreich, Австрия
www.schuldenberatung.at

Sambucusforum vzw, Белгия
www.sambucusforum.be

Miteinander in Europa, e.V., Германия
www.miteinander-in-europa.eu

Asociación Sodioeducativa Eduplus, Испания
www.tenerifecourses.com
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