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FINMAN (Program upravljanja osebnih financ) je 
Erasmus+ KA2 projekt izobraževanja odraslih, ki traja 
24 mesecev. 
 
Ekipo sestavljajo: 

 Ruse Chamber of Commerce and Industry, 
Bolgarija (https://www.rcci.bg/) 

 A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Ciper 
(https://emphasyscentre.com/) 

 UPI - ljudska univerza Žalec, Slovenija 
(https://www.upi.si) 

 COOPERATION BANCAIRE POUR L'EUROPE, 
Belgija (https://cbe.be/) 

 FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de 
Zaragoza), Španija, (www.feuz.es) 

 ATLANTIS ENGINEERING S.A., Grčija 
(https://atlantis-engineering.com) 

 EUROCREA MERCHANT SRL, Italija 
(http://www.eurocreamerchant.it) 

 IDEC S.A., Grčija (https://idec.gr/) 
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Projekt FINMAN je zasnovan za ljudi z nizkim 
finančnim znanjem, da bi izboljšal njihovo 
znanje o finančni pismenosti. 
 
V času trajanja projekta bo konzorcij razvil: 

- Tečaj usposabljanja v obliki 
modulov; 

- Spletno platformo za usposabljanje 
in spletno zbirko podatkov s 
finančnimi strokovnjaki/organizacijami; 

- Priročnik za izvajalce 
usposabljanja; 

- Načrt za sodelovanje FINMAN.  
 

Pripravljena vsebina bo zajemala 
najpomembnejše teme finančne 
pismenosti, ki bodo zagotavljale znanje, 
usmerjeno v resnično življenje. 

 
Ciljni skupini bo omogočila sprejemanje 
boljših, dobro informiranih in 
odgovornejših finančnih odločitev. 
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Da bi razumeli trenutne potrebe in vrzeli v družbi 
na področju finančne pismenosti, je konzorcij v 
vseh partnerskih državah organiziral razprave v 
fokusnih skupinah. 
Razprave so temeljile na osmih glavnih temah: 
davki, varčevanje in naložbe, posojila in hipoteke, 
spletno bančništvo, kibernetska varnost, 
pokojnine, socialna varnost in zgodnje 
razmišljanje o prihodnosti, osebni in poslovni 
proračun ter plače in elementi pogodbe o 
zaposlitvi. Med zanimivimi razpravami so tako 
strokovnjaki kot končni uporabniki delili svoje 
pomisleke in mnenja o finančni pismenosti ter v 
številnih primerih poudarili potrebo po večjem 
številu informacij, ki bi bile na voljo družbi. V 
nekaterih primerih so bile omenjene posebnosti 
partnerskih držav, kot so davčne politike in vrste 
pogodb. 
 
Za več informacij o  naših zaključkih obiščite 

https://bit.ly/2R1fiJa 
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Na podlagi vrzeli v znanju in potrebnih spretnosti, 
ugotovljenih v okviru dejavnosti fokusnih skupin, 
partnerji zdaj dokončujejo metodologijo 
usposabljanja, ki jo bodo uporabili za razvoj 
vsebine usposabljanja. 

 
Konzorcij hkrati opredeljuje odgovornosti 
posameznih partnerjev za module usposabljanja 
o finančni pismenosti, ki bodo kmalu oblikovani! 
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