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Experts

Катаржина Моравска
Фондация за развитие на информационното 
общество. Полша 

Завършила е история във Варшавския университет и следдипломно 
квалификация по преговори и медиация в Университета за социални 
и хуманитарни науки (SWPS). Обучител към Асоциацията на 
обучители на НПО STOP в Полша, член е на няколко асоциации. През 
последните 10 години работи във Фондацията за развитие на 
информационното общество (FRSI) в проектите, насочени към 
местни обществени библиотеки, осъществявайки образователни и 
културни проекти, но също така работи и с училища и учители.

В момента тя е полският координатор на проект FINLIT. 

Елка Златева, България 

има докторска степен по политически науки от Софийския 
университет и богат опит в проучвания, анализи и  изследователски 
дейности в областта на формално и неформално образование. Тя е 
опитен лектор и треньор, модератор на дискусии и фасилитатор на 
семинари, автор на образователни ресурси, помагала, онлайн 
курсове и др. Работи като образователен експерт в центъра за 
върхови постижения на КМНЦ-БАН и като образователен експерт 
към МОН. Г-жа Златева има значителен опит в разработването,  
управлението, оценката и мониторинга на проекти на местно и 
международно ниво.

Координатор на FINLIT за България. 



В този уебинар: 

Представяне на проекта

Каква е ползата за библиотеките

Каква е ползата за потребителите

Дискусия 



Part I

Представяне на 
проекта 



▪ Да повиши уменията на 
библиотекарите като 
обучители на възрастни; 

▪ Да повиши финансовата 
грамотност на 
възрастните хора (50+) 
според техните 
индивидуални 
потребности и знания; 

▪ Да създаде иновативен 
образователен модел и 
платформа

FINLIT – цели на проекта



FIN + LIT = FINLIT

Комбинацията от финансови познания, умения и 
поведение, които ни подпомагат да вземаме

разумни финансови решения, така че да постигнем 
финансово благополучие.

Финансово грамотните хора имат значително по-
големи шансове да постигнат финансово 

благополучие, да предпазят себе си и своите 
близки от финансови измами, неизгодни 

финансови услуги и задлъжнялост. 

Какво е финансова грамотност?



• Финансовата грамотност е едно от ключовите умения 
необходими за живота през 21 век. 

• Статистиката сочи, че само половината (52%) от 
населението в Европейския съюз е финансово 
грамотно. 

• Този показател е доста по-висок от средната стойност 
в скандинавските страни и значително намалява в 
страните от Централна и източна Европа. 

• Полша и Словения са водещи в нашия регион с 40% 
финансово грамотно население, а на последните 
позиции се нареждат България (35%) и Румъния (22%). 

Защо е необходима финансова грамотност?



Още за проекта: 

Програма Еразъм+ 

Ключова дейност: Иновации и 
сътрудничество за обмяна на добри 
практики

Направление: Стратегически 
партньорства в образованието за 
възрастни 

Държави: България, Полша, Румъния, 
Словения 

Обхват: Европа, ЕС

Продължителност: Декември 2018 –
Ноември 2021

Бюджет: EUR 190,731 



Очаквани резултати 

▪ Иновативна платформа за електронно и хибридно 

обучение по финансова грамотност на 5 езика; 

▪ Обучителна програма по финансова грамотност за 
възрастни – ниво начинаещи и ниво напреднали

▪ Обучителна програма за библиотекари и 

проведени обучения;

▪ Събития за популяризиране на проекта във всяка 
страна; 

▪ Мрежа от обучители на национално и 

международно ниво;  

▪ Повишен капацитет на обществените библиотеки; 

▪ Изградено партньорство между организациите, 
участващи в проекта и перспективи за бъдещо 
сътрудничество; 



Моделът FINLIT

▪ Краен резултат от проекта е 
изработването на модел за 
обучение по финансова 
грамотност в обществените 
библиотеки. 



Участвали ли сте до сега в 

обучения по финансова 

грамотност? 



Part 2

Какво предлага 
FINLIT на 
библиотекарите и 
библиотеките



Една от основните цели на проекта е да обучи 
библиотекарите, които са в ролята си на 
обучители на възрастни в своята ежедневна 
работа, да предоставят основни знания по 
финансова грамотност; 

Проектът поставя особен акцент върху 
библиотеките от малките населени места и 
селските региони, в които ученето през целия 
живот е изключително необходимо; 

За библиотекарите и за библиотеките



▪ Онлайн курсове – обучение 
на възрастни (5 модула) и 
финансова грамотност (11 
модула) 

▪ Присъствено обучение -
повишаване уменията за 
организиране и водене на 
групови сесии

▪ Поредица от уебинари: 
представяне на проекта, цели 
и ползи от проекта, работа с 
платформата и др.

Обучителна програма



▪ Библиотеките често са единствените неформали 
образователни центрове в малките населени места;

▪ Практическите умения за обучение на възрастни хора 
не са част от образователната подготовка на 
библиотекарите; 

▪ Библиотекарите, изпълняващи ролята на обучители са 
често самоуки професионалисти без подходяща 
квалификация за работа с възрастни. Те обаче се 
ползват с голямо доверие в общността!

Ползи от програмата



▪ библиотекарите ще придобият нови 
знания и умения, 

▪ библиотеките ще могат да разширят 
обхвата на предлаганите обучителни 
курсове като включат и курс по  
финансова грамотност. 

Благодарение на проекта, 



Foto title long very long foto title

Учене през целия живот – нека да 
го направим заедно!



Part 3

Какво предлага 
FINLIT за 
потребителите 



▪ Възрастни хора без 
професионално 
образование по финансова 
грамотност; 

▪ Хора, които управляват 
семеен бюджет сами или с 
други членове на 
домакинството; 

Целева група на проекта 

▪ Хора, които не са имали възможност да се запознаят с 
финансови продукти, предлагани в интернет, поради 
липса на достатъчно дигитална грамотност; 



Тази възрастова група се нуждае от допълнителна подкрепа 
в бързо променящата се и твърде сложна съвременна 
финансова среда, в която финансовите продукти и услуги 
стават все по-многобройни, по-сложни и по-рискови. 

Целева група на проекта

55+



Благодарение на проекта, потребителите на 
библиотечни услуги ще: 

▪ поучат достъп до безплатна образователна 
програма по финансова грамотност;  

▪ имат потребителски профил на платформата и 
достъп до образователното съдържание по всяко 
време, за да затвърдят знанията си и повишат 
уменията си за управление на личните финанси; 

▪ могат да потърсят от библиотекарите съдействие 
за допълнителни информация по финансова тема, 
която ги интересува; 

Ползи за потребителите



Роля на библиотекарите в обученията

Библиотекарите не са 

експерти по финансова 

грамотност, тяхната роля е да 

направляват потребителите в 

процеса на учене!

ANKIETA



Организирали ли сте 

до сега обучения по 

финансова грамотност 

във Вашата

библиотека?



Дискусия



Следващият уебинар:

„Финансова грамотност на една ръка 
разстояние”

11 февруари 2021 

Очакваме Ви!



https://finlit.eu

Благодаря за вниманието!


