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Care sunt preocupările tale?
FII DEȘTEPT!

De ce înveți?

De ce ai nevoie? Ce îți dorești?

Ai o pușculiță? Pentru ce economistești?

Ce reprezintă nota 10?

Îți plac călătoriile?

Ce meserie vrei să ai?

La cine te duci când ai nevoie de ceva?

Ce reprezintă banii pentru tine?

Care sunt preocupările tale?
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Cheltuieli cu privire la persoana mea:
1. Hrană
2. Delicii culinare
3. Îmbrăcăminte
4. Educaţie
5. Cărţi, muzică, filme, jocuri
6. Sport
7. Distracţii
8. Tabere, concedii
9. Dezvoltare personală
10. Cadouri
11.Telefon, internet, imprimantă, scaner
12. Altele
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R esponsabilitate – P OT ȘI EU:
-

-

Îmi țin socoteala economiilor mele
Nu cer părinților mai mulți bani decât au să îmi dea
Prioritizez ceea ce îmi doresc să am
Pot și eu participa la un buget al familiei mai bun:
- pot face ordine în camera mea, pot să îmi ajut părinții la treburi,
- pot să îmi ajut părinții la planificarea activităților comune,
- voi acorda mai multă importanță școlii, deoarece este o investiție a părințil
or mei în viitorul meu
Voi învăța cum să câțtig mai mult timp folosind calculatorul
Voi învăța să mă informez mai bine în legătură cu prețurile
Voi fi mai atent la riscuri și cum să le previn
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Bugetul familiei

Cheltuieli

Alternative economisire (acoperire risc)

Venituri

Profit
Pierdere
ECHILIBRU

Cum economisim
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-

bursă de la școală
banii pe care ni-i dau părinții
cumpăr lucruri de calitate care sunt
mai rezistente
cumpăr de unde este mai ieftin
nu cumpăr ceea ce nu îmi trebuie
am grijă de lucruri, să nu se strice și
să nu le pierd
planific atent acțiunile viitoare

-

am grijă de cheltuielile familiei:
-îmi ajut familia la curățenie
-nu las lumina aprinsă
-nu las apa să curgă la robinet
-nu cer mereu părinților câte ceva
- acționez preventiv pentru a evita pierderi
sau accidente
- asigur riscurile ce nu pot fi evitate sau a
căror producere conduce la pierderi mari

Riscul
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Ce este riscul?

Riscul este incertitudinea unui rezultat
– poate fi un eveniment neprevăzut car
e conduce la pierderi sau daune

Asigurare riscului este acțiunea prin
care te protejeazi împotriva riscului.

Riscul
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Cum administrăm riscul?
1. Se evită: alegem să nu participăm într-o activitate din cauza riscurilor
posibile (ex. alegem să nu avem carnet de conducere);
2. Economisirea: economisim bani pentru eventualitatea unei pierderi viitoare
sau pentru cazuri neprevăzute (ex. economisim bani pentru eventualitatea
unui accident de mașină);
3. Transferăm riscul: transferăm riscul unei societăți de asigurare (ex. plătim o
sumă de bani – primă – într-un contract de asigurare și dacă riscul se
produce, societatea de asigurare preia plata sumei întregi care acoperă
paguba produsă).
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Exemple
Risc

Cauze ale producerii riscului

Cum ne protejăm

Pierderea vieții

Accidente, calamități, boală etc.

Atenție, îngrijire a sănătății

Accident, boală

Afectarea sănătății, infecții, acțiuni
ale altora, neatenție, etc.

Atenție, îngrijire a sănătății,
vaccinare, tratamente medicale
adecvate

Distrugere și pierdere de bunuri

Furt, vandalim, neatenție, accidente,
acțiuni ale altora etc.

Comportament preventiv

Pierderi financiare

Evenimente neprevăzute, neatenție,
împrumuturi exagerate, cheltuieli mai
mari decât veniturile etc.

Planificare financiară,
diversificarea oportunităților
financiare, cheltuirea resurselor
în mod rațional

De a suferi din cauza acțiunilor
altor persoane

Riscul se produce în viața altor
persoane dar consecințele ne
afectează

Asigurare

Ce este asigurarea
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Asigurarea este contractul încheiat între asigurător și asigurat,
prin care asigurătorul preia riscul asiguratului în cazul
producerii unui eveniment.

Prima de asigurare
Asigurător

Despăgubirea

Ce este asigurarea
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Ajută la limitarea
pierderilor
financiare atunci
când se produce
un accident

Ajută un
individ/familie să
fie pregătit/ă
pentru un
eveniment
neașteptat

Joacă un rol
important în
majoritatea
planurilor
financiare

Este important să te gândești la viitor
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Sfaturi importante
1. Economisește – nu-ți cheltui banii pe lucruri de care nu ai neapărat nevoie
2. Înainte de a lua o decizie, gândește-te la consecințele posibile – planifică înainte de a
cheltui
3. Fă-ți mereu un plan
4. Gândește-te în viitor - și atunci vei avea dorințe și cheltuieli
5. Împrumuturile își vor aduce și mai multe cheltuieli în viitor
6. Folosește metode care conduc la o cheltuială mai mică pentru același lucru cumpărat
7. Compară prețurile, fă o listă de cumpărături
8. Scrie un jurnal de cheltuieli
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Sfaturi importante
9. Dacă poți evita un risc, evită-l
10. Transferă riscul
11. Cheltuiește mai puțin decât câștigi
12. Cumpără doar de la vânzători autorizați
13. Cere sfaturi – părinții tăi sunt cei mai buni prieteni pe care îi ai
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Planificarea financiară este importantă pentru
felul în care va arăta viitorul tău!
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Planificarea financiară este un proces prin care ajungi de la situația
financiară actuală la o situație financiară viitoare așa cum ți-ai propus.
Y
viitor

Succes
financiar
Obiective
financiare

Oportunități
financiare

Planificare
financiară

X
acum
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Vârstă

Copilărie

Adolescență

Adult

Pensionare

Evenimente în viață

Jocuri
Dorințe

Dorințe
Studii
Distracție

Familie
Casă
Loc de muncă
Vacanțe

Pensie
Nepoți

Evenimentele neașteptate în viață includ pierderea locului de
muncă, accidente, îmbolnăviri

- - - - - - - - Elemente comune – importanța planificării financiare - - - - - - - - Venituri -

- Cheltuieli -

- Risc -

- Responsabilități -

- Dorințe -
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