ПРОГРАМА FINLIT
Финансовата грамотност (FIN+LIT) е една от ключовите компетентности за 21-ви век. Тя
представлява комбинация от финансови познания, умения и поведение, които ни
подпомагат да вземаме разумни финансови решения, така че да постигнем финансово
благополучие. Без значение колко добре управляваме личните си финанси, дали някога сме
използвали кредитни или застрахователни услуги, докъде се простират познанията ни за
финансовите системи и еврозоната, колко опит имаме в онлайн пазаруването или онлайн
банкирането, всички ние се нуждаем от повече знания и повече умения за да защитим себе
си и своите семействата в бързо променящата се и много сложна съвременна финансова
среда, в която финансовите продукти и услуги стават все по-сложни и по-рискови.
Образователната програма FINLIT предоставя знания, развива умения и стимулира
прилагането им в онлайн среда или в реалния живот. Тя e разработена като смесена форма
на обучение, съчетаваща присъствени обучения с онлайн курсове и се предоставя в
обществените библиотеки от обучени и сертифицирани библиотекари. Програмата е
достъпна на 5 езика – английски, полски, български, румънски и словенски и се състои от
две нива – за начинаещи и за напреднали, достъпни в два онлайн курса със сценарии за
фасилитиране на обученията в библиотеките.
Ниво 1 от програмата се състои от 6 модула:
1. Финансово планиране и личен бюджет
2. Финансовата система
3. Кредити и заеми
4. Застраховки
5. Защита на потребителите на финансови услуги
6. Централната банка – само на полски и румънски

Ниво 2 от програмата се състои от 6 модула:
1. Онлайн банкиране
2. Онлайн пазаруване
3. Сигурност при финансови операции онлайн
4. Спестяване и инвестиране
5. Наследство
6. Пенсиониране и допълнителни доходи

Образователното съдържание е богато и поднесено по много интересен начин, с
професионален дизайн, пълно с практически примери, интерактивни упражнения,
индивидуални или групови задачи, видео и аудио ресурси. Всички модули са адаптирани
към финансовата система на страната и предлаганите продукти и услуги на конкретния
финансов пазар.
Ето няколко примера:

Как да започнете курс по финансова грамотност?

1. Регистрирайте се на платформата FINLIT – следвайте стъпките в ръководството за
потребителя https://finlit.eu/edu/mod/page/view.php?id=42
2. Свържете се с една от библиотеките, които предоставя обучение по FINLIT в България и
получете информация за предстоящите курсове.
3. Определете нивото си и започнете курс – препоръчваме да започнете с основното ниво
и след това да надградите знанията си с модулите за напреднали.

Курсовете по FINLIT са безплатни и се предоставят в обществените библиотеки от
образователни и финансови експерти като се подпомагат от сертифицирани библиотекариобучители.
След успешното завършване на курса всеки обучаем получава автоматично генериран

сертификат с уникален номер.

ЖЕЛАЕМ
ВИ УСПЕХ!

Проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки“ се изпълнява в Полша, Словения,
България и Румъния с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз, договор
№ 2018-1-PL01-KA204-050839

