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Ποιο είναι το υπόβαθρο του έργου μας;
Ο αυξανόμενος αριθμός χαμηλού εισοδήματος
και άνεργων νέων ενηλίκων (18-35) αποτελεί ένα
σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αυτή η ομάδα αποτελεί έως και το 40%
του συνόλου των νέων ενηλίκων στην Ευρώπη. Ο
ΟΟΣΑ δηλώνει ότι οι θέσεις εργασίας χαμηλού
εισοδήματος και η ανεργία αφήνουν μια
«τραύμα στο εισόδημα», που σημαίνει ότι τα
άτομα που είναι άνεργοι όταν πρέπει να
βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους μπορεί
να υποφέρουν από χαμηλότερους από το μέσο
όρο μισθούς για δεκαετίες μετά. Η ανεργία των
νέων και το χαμηλό εισόδημα προκαλούν
περαιτέρω ζημίες υπονομεύοντας τις
αποταμιεύσεις συντάξεων, θέτοντας
εκατομμύρια νέους σε όλη την Ευρώπη σε
κίνδυνο να έχουν ανεπαρκές εισόδημα όταν
είναι μεγαλύτεροι.

προϋπολογισμός» ή «συμμετοχή στο
χρηματιστήριο». Πιστεύουμε ότι πρέπει να
αναφερθούμε σε πραγματικές καταστάσεις
αυτών των νέων, εάν θέλουμε να γίνουν πιο
ικανοί.
Επομένως, οι ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης θα
καλύψουν πτυχές όπως
▪

το πρώτο αυτοκίνητο

▪

παντρεύομαι

▪

ενοικίαση διαμερίσματος

▪

αγορά σπιτιού

▪

περιμένοντας μωρό

▪

διαζύγιο

▪

χάνοντας τη δουλειά

▪

συνέβη ατύχημα

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι;

▪

χρήση των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Η βελτίωση των δεξιοτήτων χρηματοοικονομικής
παιδείας μιας τέτοιας μειονεκτικής ομάδας στην
κοινωνία της ΕΕ θα έχει σημαντικά οφέλη για
όλους, καθώς οι καλές δεξιότητες
χρηματοοικονομικού γραμματισμού βοηθούν, σε
συνδυασμό με άλλες οικονομικές «δεξιότητες
ζωής», τα άτομα να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις
ευκαιρίες, να επιτύχουν τους στόχους τους, να
διασφαλίσουν την οικονομική τους ευημερία και
συμβάλλουν στην οικονομική υγεία της
κοινωνίας.

▪

αποταμιεύσεις σύνταξης / ασφάλιση ζωής

▪

αλλαγή αερομεταφορέα, νέες ικανότητες

▪

πώς να οργανώσω τα έξοδα μου

▪

βοήθεια για ηλικιωμένους συγγενείς

▪

πλάνο υγείας

▪

πηγαίνω διακοπές

▪

έχω κατοικίδιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να
εφοδιαστούν αυτοί οι νεαροί ενήλικες με
δεξιότητες για τη διαχείριση του (ελάχιστου)
εισοδήματός τους με τρόπο που θα διατηρήσει
την ποιότητα ζωής τους και τις οικονομικές και
πολιτικές τους ικανότητες σε αξιοπρεπή επίπεδα.
Ωστόσο, οι τρέχουσες διαθέσιμες εκπαιδεύσεις
χρηματοοικονομικού γραμματισμού
διαρθρώνονται με θεωρητικούς όρους όπως

Συνοψίζοντας, πιστεύουμε, ότι το πρόγραμμά
μας θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της
αριθμητικής,
της
ψηφιακής
και
της
χρηματοοικονομικής ικανότητας των νεαρών
ενηλίκων που είναι οικονομικά μειονεκτούντες
είτε είναι άνεργοι είτε εργάζονται με εισόδημα
χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ
έμμεσα θα βελτιώσει επίσης γλώσσα και
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δεξιότητες ανάγνωσης των χρηστών.

Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα του
έργου;
Το έργο θα αναπτυχθεί πλήρως μέσω
διαδικτυακών εργαλείων ανοιχτής και δωρεάν
πρόσβασης, όπως μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης, εφαρμογή για κινητά, κοινωνικά μέσα,
εφαρμογές πολυμέσων και δικτύωση.

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:
• Money & Life Skills Οδηγίες
• Money & Life Skills Εκπαιδευτικές
Ενότητες
• Money & Life Skills e-Learning υπηρεσία
και μάθημα
• Money & Life Skills εφαρμογή για
κινητά.

