
   

 
  

 
FINMAN (Програма за управление на лични финанси) е 
проект за обучение на възрастни с обща 
продължителност 24 месеца по програма Еразъм + 
KA2 
Екипът е съставен от: 
 
• Русенска търговско-индустриална камара, България 

(https://www.rcci.bg/) 
 
• A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Cyprus 

(https://emphasyscentre.com/) 
 
• UPI - ljudska univerza Zalec ,Slovenia (https://www.upi.si) 
 
• COOPERATION BANCAIRE POUR L'EUROPE, Belgium  

(https://cbe.be/) 
 
• FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza), Spain, 

(www.feuz.es) 
 
• ATLANTIS ENGINEERING AE ,Greece (https://atlantis-

engineering.com) 
 
• EUROCREA MERCHANT SRL, Italy 

(http://www.eurocreamerchant.it) 
 
• IDEC S.A., Greece, (https://idec.gr/) 
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 Нашата цел е да предоставим 
финансово образование на хората в 
неравностойно положение, които се 
нуждаят най-много от тези знания, 
преди да вземат важни финансови 
решения. 
Поради тази причина разработваме 
учебно съдържание, инструменти за 
оценяване и ръководство за 
обучители въз основа на 
идентифицираните пропуски в 
знанията и необходими умения в 
сферата на финансовата грамотност. 
Материалите имат потенциала да 
достигне до много хора не само по 
време на проекта, но и извън него, тъй 
като може да се използват и за бъдещи 
инициативи. 
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Методология на обучението FINAMN бе 

разработена, за да предостави по-задълбочен и 

прецизен подход за преподаване на финансова 

грамотност на възрастни.  

Всички партньори проведоха национално 

проучване, целящо: 

• Преглед на съществуващите ресурси 

• Включване на съответните заинтересовани 

страни и целеви групи (фокус групи) 

• Идентифициране на специфичните нужди от 

обучение на национално и европейско ниво. 

По време на това проучване бяха определени 8 

теми за разработване на учебното съдържание:  

- Данъци 

- Спестявания и инвестиции 

- Кредити и ипотеки 

- Онлайн банкиране 

- Кибер сигурност 

- Пенсии, социално осигуряване и планиране на 

бъдещето 

- Лично и бизнес бюджетиране 

- Заплата и елементи на трудовия договор. 

Тяхното съдържание стъпва на заключенията на 

проведените фокус групи, които са основа за 

подготовката на курса за обучение на FINMAN. 

КАКВО СЛЕДВА? 
 
 
 
 
 
 
 

Въз основа на създадената обучителна 

методология партньорите стартираха 

разработването на учебния материал на 

английски език, който се очаква да бъде 

финализиран до края на декември 2021 г. 

Адаптираните версии на учебния материал и 

ръководството за обучители се очаква да 

бъдат готови през февруари 2022 г. 
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