
   

 
  

 
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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 Naš cilj je zagotoviti finančno 
izobraževanje najbolj prikrajšanim 
ljudem, ki to znanje najbolj potrebujejo, 
preden sprejmejo pomembne odločitve, 
in jih podpreti, da sprejmejo odločitve, ki 
so najboljše za vsakega posameznika 
posebej. 
 
Na podlagi ugotovljenih vrzeli v znanju in 
potrebnih spretnosti nameravamo razviti 
učne vsebine, orodja za ocenjevanje in 
priročnik za trenerje. 
 
Poleg tega ima vso gradivo potencial, da 
doseže še več ljudi ne le med projektom, 
temveč tudi zunaj njega, saj ga je mogoče 
uporabiti tudi za nadaljnje pobude. 
 

Ta projekt je financirala Evropska komisija. To sporočilo odraža le stališča avtorja in Komisija ni 
odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.  »Program upravljanja osebnih 
financ« številka projekta: 2020-1-BG01-KA204-079069 
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Za poglobljen in natančnejši način poučevanja 

udeležencev v okviru projekta FINMAN je bila razvita 

metodologija usposabljanja. 

Najprej so partnerji izvedli nacionalno raziskavo, 

katere cilj je bil: 

- preučiti obstoječe vire, 

- vključiti ustrezne zainteresirane strani in ciljne 

skupine (fokusne skupine), in 

- opredeliti posebne potrebe po usposabljanju na 

nacionalni in evropski ravni. 

Med to raziskavo so bile določene različne teme, 

ki jih je treba razviti. Te teme so: 

- Davki, 

- Varčevanje in naložbe, 

- Posojila in hipoteke, 

- Spletno bančništvo, 

- Kibernetska varnost, 

- Pokojnine, socialna varnost in zgodnje razmišljanje 

o prihodnosti, 

- Osebni in poslovni proračun, in 

- Plača, elementi pogodbe o zaposlitvi. 

Rezultati fokusnih skupin predstavljajo ključni 

prispevek pri pripravi gradiva za usposabljanje za 

tečaj usposabljanja FINMAN. 

 

 

Naslednji koraki 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na podlagi metodologije usposabljanja so 

partnerji začeli pripravljati gradivo za 

usposabljanje v angleškem jeziku, ki naj bi 

bilo dokončano decembra 2021. 

Nacionalne različice gradiva za usposabljanje 

in priročnika za izvajalce usposabljanja pa naj 

bi bile pripravljene do konca februarja 2022. 

 

Ta projekt je financirala Evropska komisija. To sporočilo odraža le stališča avtorja in Komisija ni 
odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. »Program upravljanja osebnih financ« 
številka projekta: 2020-1-BG01-KA204-079069 
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