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Създадена през 2012 г. Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ се утвърди 

като една от водещите организация в областта на  финансовата грамотност в страната.  

Ние вярваме, че ако човек притежава добро ниво на  финансови познания и подхожда 

рационално,  информирано и  отговорно  при взимането на решения, свързани с 

управление на личните финанси,  може да осигури  стабилен и обезпечен живот  за 

себе си и своето семейство. Вярваме също, че финансово грамотният  човек  е полезен 

не само за себе си, но и е в основата на икономическия просперитет на обществото. 

Когато чрез разумен подход и избор  подобрява собственото си благосъстояние, той 

повишава и благосъстоянието на обществото.  

Нашата мисия  е да работим  за подобряване на финансовата грамотност на 

гражданите и за повишаване нивото на защита на потребителите на финансови услуги.   

Три са основните направления на дейността ни – разработване и апробиране на 

иновативни образователни методи за финансово обучение, аналитична и 

изследователска дейност в областта  финансовата грамотност и взаимодействие с 

институции и други заинтересовани лица.  
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ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2019 Г. 

І. ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ  
 
Ресурсен сайт за иновативна финансова грамотност www.finansizadeca.bg 
 
Ресурсният сайт www.finansizadeca.bg“ е разработен от фондация „Инициатива за финансова 
грамотност“ с подкрепата на NN България. Беше публично представен на 17 март 2019 г.  
Основната цел на сайта е да предостави безплатен достъп до ръководствата на двете програми 
за иновативна финансова грамотност „За парите и други важни неща: Първи стъпки“ „За парите 
и други важни неща: Тийн“. Програмите са оценени като изключително ефективни и едно от 
най-добрите иновативни практики в страната. Приложението им в реална учебна среда наред 
със специфичните финансови знания, създава предпоставки за формиране на умения на 21-век 
- креативност, критично мислене, способност за идентифициране на проблеми, анализиране на 
ситуации, формулиране и предлагане на решения, презентационни умения, умения за работа в 
екип, ефективна комуникация и коопериране, способност за себепредставяне и 
себеизразяване, презентационни умения. 
В сайта има полезна информация за широката публика.  
Целта е чрез www.finansizadeca.bg да споделим постигнатото с още повече хора – педагози, 
родители, професионалисти - да го превърнем в място на общност на иноватори в 
образованието, място за споделяне на добри практики и източник на полезна информация. 
 
 

Представяне на финансовата пиеса за деца „Въртележка на парите“ и национално 
турне 
 
Първата по рода си детска финансова пиеса „Въртележка на парите“ бе представена на сцената 
на „Славянска беседа“, гр. София на 17 март от учениците от врачанското СУ „Козма Тричков“ с 
огромен успех. Събитието бе отразено от множество медии, включително и водещи 
национални медии – BTV и Nova TV.  
 
Пиесата е иновативен образователен подход, базиран на концепцията за „урок-спектакъл“. 
Чрез него учениците да излизат от ролята на пасивни участници в учебния процес и да се 
превръщат в негови двигатели – в творци, музиканти и артисти. Така, чрез творческия процес 
учат за парите и  важните неща в живота. „Въртележка на парите“ е част от програмите по 
иновативна финансова грамотност „За парите и други важни неща“ на  фондация „Инициатива 
аз финансова грамотност“, реализирани с подкрепата на NN България.  
 
Две представления на постановката имаше на Врачанска сцена - през  май и ноември 2019 г. , 
също две в гр. Казанлък с участието на третокласници от училище „Мати България“.  
 
През ноември 2019 г. с подкрепата на NN България беше организирано и реализирано 
национално турне с постановката Иновативният спектакъл за финансова грамотност  
„Въртележка на парите“ . Актьорите бяха театрална трупа от ученици от СУ „Козма Тричков“, гр. 
Враца. Спектакълът бе представен в гр. Велико Търново на 5 ноември, на 6 ноември в гр. Русе и 
на 7 ноември във Варна. Резултатите са:  924 изминати километри от 24 малки актьори и певци 
от театралната трупа на врачанското училище „Козма Тричков“, 3 представления, изиграни 
пред близо 600 деца. Но най-ценният резултат за нас са усмивките, позитивните емоции, 

http://www.finansizadeca.bg/
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осмислянето и реакциите на малките ни зрители по повод видяното по време на 
представлението.  Също толкова ценни са и получените покани от различни градове в страната 
да представим и там пиесата „Въртележка на парите“. 
Пиесата „Въртележка на парите е  класирана сред 6-те най-добри детски пиеси на тема 

„Парите“ в България за 2019  в конкурс за нови театрални пиеси на Нов български университет.  

 

Партньорство с Банка ДСК по повод „Национална финансиада“  - дигитална 

образователна инициатива за повишаване на финансовата грамотност на младите 

хора в България  

„Национална финансиада“ е  състезание за деца и родители по финансова грамотност на Банка 

ДСК , което се провежда в дигитална среда и присъствено. В първи кръг участниците – двойка 

дете и родител – трябва да отговорят на серия въпроси от областта на управлението на личните 

финанси. Класиралите се участници се състезават на специално събитие.  През 2019 г. баха 

проведени две издания на „Национална финансиада“ – пролетно и лятно. Фондация 

„Инициатива за финансова грамотност“ е експертен партньор на инициативата и разработи 

сериите въпроси за всички издания на състезанието.  

 

ИФГ представи иновативните си програми пред учители от цялата страна на 

методическо съвещание на МОН: 1 .12.2019 г.  

Над 40 преподаватели по "Технологии и предприемачество" са запознаха с иновативните 

методи за обучение  на фондация "Инициатива за финансова грамотност" по време на 

методическо съвещание на Министерството на образованието и науката. Росица Вартоник и 

Румяна Витньова представиха програмите за финансова грамотност на фондацията, различни 

онлайн инструменти и заедно с преподаватели се "потопиха" в емоцията на една от игрите от 

ръководството "За парите и други важни неща: Тийн".   

 

Участие на ИФГ в работна група по финансова грамотност към Министерство на 

финансите 

Работната група бе сформирана през февруари 2019 г. във връзка със старта на Проект за 

техническа помощ на ОИСР за финансова грамотност с финансовата подкрепа на  

Министерството на финансите на Холандия. ИФГ е една от двете фондации в страната, които са 

част от работната група. ИФГ активно се включи в дейностите и събитията, реализирани  по 

проекта. Предоставена беше информация за текущи и планирани инициативи на асоциацията, 

както и редица експертни мнения относно методологията за картографиране на инициативите 

за финансова грамотност в страната и анализа на резултатите, относно провеждане на 
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национално-представително проучване на нивото на финансова грамотност в България и 

приоритетните насоки на бъдещата национална стратегия. 

 

ІІ. ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА: ФОНДАЦИЯ "ИНИЦИАТИВА ЗА ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ В 

МЕДИИТЕ 

Присъствието на ИФГ в медийното и публичното пространство през 2019г.  беше особено 

интензивно, включително и като резултат от иновативността на проектите и инициативите на 

фондацията.  Над 100 са публикациите в медиите по повод дейности на ИФГ. Част от 

медийните изяви са:  

o „Децата учат за парите с театъра Въртележка на парите“ -  „Знание.бг“, БНТ 2 

o „Как да разпределяме правилно парите си“ - Следобед с БСТВ, телевизия БСТВ 

o „Що е  то финансов театър за деца?“ - "Европа сутрин" на ТВ Европа 

o „ Защо е важно учениците да бъдат финансово грамотни?“ - "Преди обед", БТВ 

o „Ученици направиха първия финансов спектакъл“ -  радио "Дарик" 

o „Финансова пиеса за деца тази неделя“  - "Хоризонт преди всички" на БНР 

o „Въртележка на парите- финансова грамотност за  деца“ – Враца ТВ 

o „Как да управляваме личните си финанси?“ - предаване "Икономика и бизнес", Канал 3 

o „Методът "Въртележка на парите" повишава финансовата грамотност на децата“ – 

предаване "Бизнес старт" на Блумбърг ТВ 

o „Как да закърпим семейният бюджет?“ - предаване Следобед с БСТВ, телевизия БСТВ 

o „Как да въведем лична финансова дисциплина след празниците?“ - Телевизия "Европа", 

13.01.2019 г. 

 

 

 

15 септември 2020 г. 

София 

       Росица Вартоник 

       Изпълнителен директор 

 


