
   

 

  
 

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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Екипът на проект FINMAN е е горд да съобщи, че 

приключи разработката на модулите за 

обучение, и скоро те ще бъдат достъпни на 

нашата платформа. 

Разработихме няколко много интересни 

обучителни модула с ясно и разбираемо 

съдържание, за да помогнем на всеки, който иска 

да научи повече за различните теми на 

финансовата грамотност. Те ще бъдат достъпни 

както на английски, така и на всеки от езиците на 

консорциума (български, италиански, френски, 

испански, словенски и гръцки). 

Темите, по които работихме, са следните:  

• Модул 1 - Спестявания и инвестиции 

• Модул 2 - Пенсии 

• Модул 3 - Заеми и ипотеки 

• Модул 4 - Киберсигурност 

• Модул 5 - Онлайн банкиране 

• Модул 6 - Личен и бизнес бюджет 

• Модул 7 - Данъци 

• Модул 8 - Заплати и трудови договори 

В допълнение, чрез допълнителната 
образователна игра и различни инфографики, 
изучаването на тези теми става още по-забавно, 
стимулиращо и интерактивно. 

Следващи стъпки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любопитни ли сте да научите повече? 

Нямаме търпение да ви представим 

виртуалната среда, където можете да 

учите, да откривате нови неща и да се 

забавлявате. 

Нашият консорциум се събира всеки 

месец, за да следи развитието на проекта 

и да бъде постоянно наясно с всякакви 

възникнали проблеми. 
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