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Проектът „Забавна финансова грамотност“ е насочен към създаване на достъпна
иновативна среда за деца и младежи, подпомагаща придобиването на основни
финансови познания и изграждане на осъзнато потребителско поведение. В хода на
реализирането му 150 деца и младежи ще придобият навици за отговорно отношение
към парите и умения да ги харчат разумно, както и увереност при ползването на
съвременни технологии и услуги от финансовия сектор.
За децата на възраст до 14 години са предвидени забавни и атрактивни занимания в
неформална среда, сред които „Времето на парите – от натурална размяна до Биткойн“,
което да запознае участниците с появата, историята и развитието на парите. Друго
интересно и изключително полезно ателие е „Парите на мама и татко“, насочено към
повишаване на информираността за формирането на семейния бюджет, както и
придобиване на навици за отговорно отношение към парите и умения да се харчат
разумно.
Юношите и младежите на възраст до 24 г. ще научат за финансови продукти и услуги,
включително спестявания и депозитни сметки, дебитни и кредитни карти, кредити и
лихви. Те също така ще научат повече за финансовото планиране, за защитата на
потребителите, както и за услуги и операции, извършвани през банкомат (ATM).
Усвоените в хода на проекта познания са насочени към развиване на умения за
планиране и спестяване, за правилен избор на подходящ продукт, отговарящ на личните
нужди на младите хора. Обученията ще включват използване на софтуер за водене на
семейния бюджет, онлайн банкиране, безопасно използване на мобилни устройства за
извършване на преводи и плащания. Това ще изгради в младежите навици и увереност
при ползването на съвременни технологии и услуги от финансовия сектор...
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