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Kaj je ozadje našega projekta? 

Naraščajoče število brezposelnih mladih odraslih 

(18-35 let) je resen socialni problem v Evropski 

uniji. Ta skupina predstavlja do 40 % vseh mladih 

odraslih v Evropi. OECD poudarja, da zaposlitve z 

nizkimi dohodki in brezposelnost pustijo 

"brazgotino", saj lahko ljudje, ki so brezposelni na 

začetku svoje poklicne poti, desetletja pozneje 

trpijo zaradi povprečne plače. Brezposelnost 

mladih in nizki zaslužki prav tako škodijo, saj 

ogrožajo pokojninsko varčevanje, zaradi česar je 

na milijone mladih v Evropi izpostavljenih 

tveganju, da bodo imeli nezadostne prihodke, ko 

bodo starejši. 

Kateri so glavni cilji in naloge? 

Izboljšanje finančne pismenosti tako prikrajšane 

skupine v družbi EU bo zelo koristilo vsem, saj jim 

bo dobra finančna pismenost v povezavi z drugimi 

ekonomskimi "življenjskimi znanji" pomagala kar 

najbolje izkoristiti priložnosti za doseganje ciljev, 

zagotavljanje finančne blaginje in prispevanje h 

gospodarskemu zdravju družbe. 

V tem okviru je nujno treba mlade odrasle 

opremiti z veščinami za upravljanje njihovega 

(minimalnega) dohodka na način, ki ohranja 

kakovost njihovega življenja ter finančne in 

državljanske kompetence na ustrezni ravni. 

Vendar pa je trenutno razpoložljivo usposabljanje 

o finančni pismenosti teoretično strukturirano, na 

primer "proračun" ali "udeležba na borzi". 

Menimo, da se moramo sklicevati na resnične 

situacije teh mladih, če želimo, da postanejo bolj 

složni. 

Zato bodo naši moduli e-učenja zajemali 

naslednja področja: 

Aspekte unter anderem: 

- Prvi avtomobil 

- Poroka 

- Najem stanovanja 

- Kupujemo hišo 

- Pričakujemo otroka 

- Razveza zakonske zveze 

- Izguba službe 

- Nesreča ali bolezen 

- Pravice potrošnikov 

- Pokojninsko/življenjsko zavarovanje 

- Nov mobilni telefon 

- Stroški gospodinjstva 

- Pomoč za starejše sorodnike 

- Zdravstveni načrt 

- Počitnice 

- Hišni ljubljenček. 

Če povzamemo, menimo, da bo naš projekt 

močno osredotočen na izboljšanje matematičnih, 

digitalnih in finančnih spretnosti finančno 

prikrajšanih mladih odraslih, ki so bodisi 

brezposelni bodisi zaposleni z dohodki pod 

povprečjem EU, ter posredno na izboljšanje 

jezikovnih spretnosti in pismenosti teh 

uporabnikov. 

Kateri so najpomembnejši rezultati 

projekta? 

Projekt se v celoti izvaja z odprtimi in 

brezplačnimi spletnimi orodji in mediji, kot so 

platforme za e-učenje, mobilne aplikacije, 

družbeni mediji, multimedijske aplikacije in 

mreženje. 

.

Spremljajte nas na spletnem mestu 

www.MoneyLifeSkills.eu 

http://www.moneylifeskills.eu/
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Ta projekt je financirala Evropska komisija v okviru programa Erasmus+. 

Ta bilten v zvezi s projektom, ki ga skupaj ali posamično pripravijo upravičenci v kakršni koli obliki in na 

kakršen koli način, navaja, da odraža samo stališča avtorja ter da nacionalna agencija in Evropska komisija 

nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

Projekt v okviru programa Erasmus+ Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih izvaja sedem 

organizacij iz naslednjih evropskih držav: Avstrije, Grčije, Italije, Poljske, Slovaške, Slovenije in Španije: 

  

Koordinator: 

Partnerji: 


