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За инициативата

Световната седмица на парите 

(Global Money Week – GMW) е ежегодна 
глобална кампания за повишаване на 

информираността относно важността на 
финансовата грамотност за младите хора от 

ранна възраст. 



За инициативата

Въпросите за парите са важни, защото 
децата и младежите трябва да получат 

знания и да изградят умения, за да могат да 
вземат интелигентни финансови решения 

през живота си. 



„Да се погрижим за себе си, да се погрижим за парите си“

Световната седмица на парите се организира от 
Международната мрежа за финансово 

образование на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (OECD/INFE).

В рамките на 9 издания, започвайки през 2012 г., 
Кампанията е достигнала до над 40 милиона

деца и младежи в 175 страни по света.



„Да се погрижим за себе си, да се погрижим за парите си“

Джуниър Ачийвмънт България участва в 
Световната седмица, като организира

национални инициативи и подпомага местните
събития в мрежата си от партньорски училища.

Tемата на инициативата тази година e: 

„Да се погрижим за себе си, да се погрижим за 
парите си“



За Джуниър Ачийвмънт

Световната организация e със 100-годишна история, а 
Джуниър Ачийвмънт България е сред реномираните

български НПО с над 20-годишна история. 

Тя е водеща организация с утвърдена репутация в 
предоставянето на иновативно и модерно

образование от най-ранна възраст до университета.



За Джуниър Ачийвмънт

Портфолиото от образователни продукти и услуги 
включва програми в 3 тематични области: 

предприемачество, финансова грамотност и умения за 
работа. JA използва т.нар. прогресивен или 

надграждащ предишните етапи модел на образование 
(„от АБВ до PhD“), чрез който устойчиво се изгражда

ключовата компетентност предприемчивост и 
инициативност. 



За Джуниър Ачийвмънт

Образователната философия на JA се базира на 
методите на учене чрез правене и смесено обучение 

(blended learning) с използване на дигитализирано
интерактивно съдържание и високи технологии.

Организацията е официален домакин на Световната
седмица по предприемачество в България, както и 
активен участник в Световната седмица на парите.



Сред най-популярните събития и състезания, които JA 
организира са:

Мениджър за един ден
Практични финанси

Учебна компания
Изгряващи звезди

Летящ старт
Виртуално предприятие (JA TITAN)

Иновационен лагер





2021
22-28 март



Проект 
„Практични 
финанси“
2020/21



Обучения 
#Практично 

за финансите
2020/21



Иновационен лагер 
по повод Световната 

седмица на 
предприемачеството 
16-22 ноември 2020 



Обучение «Суровини и кръгова икономика» 
по проект Girls Go Circular, 2020



Трето място в отборното 
класиране в Национално 
състезание „Виртуално 

предприятие“, 
2020



Дистанционен 
финансов 

иновационен лагер 
по проект 

„Практични финанси“ 
Второ място и 

специална награда на     
журито, 2020



Второ място в първия 
дигитален иновационен лагер, 

посветен на социалното 
предприемачество,                  
10-11 април 2020.



Национален финал на 
Международното състезание 
„Социални иновации“, 2020



„Мениджър за един ден“, 
2019



Световна седмица 
по 

предприемачество 
18 до 24 ноември 

2019



Трето място на 
иновационен 

лагер по 
програмата 
„Практични 

финанси“, 2019 



Трети кръг на 
Националното 

състезание 
„Виртуално 

предприятие“, 2019.
Второ място в 

индивидуалното 
класиране и трето 

отборно за Ани



Световна 
седмица на 

парите, 2019



„Мениджър за един ден“, 
2018



Иновационен 
лагер в рамките на 

Световната 
седмица по 

предприемачество 
от 12. до 16. 

ноември 2018



Проект 
„Практични 
финанси“, 
2018/19



Световна 
седмица на 

парите, 2018



„Мениджър за 
един ден“, 

2017



Световна седмица на 
предприемачеството, 

2017



Министър на 
правосъдието за 

един ден в 
„Мениджър за 

един ден”, 
25 март 2015



Финал на 
Националното 

състезание 
„Иновационен 

лагер“, 
14.02.2015 г. 



Финал на 
Националното 

състезание 
„Иновационен 

лагер “, 
08.02.2014 г. 



Световна седмица 
по 

предприемачество, 
12-18 ноември 

2012 г. 




