
Милиони луѓе се под стрес за финансиската состојба заради КОВИД-19. Може да нѐ исцрпи, налути и да ни ја намали 
концентрацијата. Деца и тинејџери кои бараат да им се купуваат работи може да доведат до расправии. Mоже многу да им 

помогне кога ќе ги вклучиме во составувањето на семејниот буџет.

Одлично! На милиони семејства овој метод им е од помош. 
Притиснете подолу за повеќе информации:

На што трошиме 
сега?

Земете хартија и молив/ пенкало

Скицирајте ги сите работи на кои вие 
и вашето семејство трошите пари 
секој месец

Напишете покрај секој продукт колку 
чини

Додајте колку пари имате достапни 
за трошење секој месец

Направете го 
сопствениот буџет

Најдете неколку предмети кои ќе ги 
претставуваат вашите пари за 
месецот

Како семејство, одлучете колку и за 
што ќе трошите и ставете ги 
предметите до нацртаните скици

Доколку можете да заштедите и мала 
сума за во иднина или друга итна 
потреба - тоа е многу добро

Зборувајте за 
потреби и желби

Потреби: Кои работи се важни или 
мора да ги имате за преживување? 
На пр. храна, сапун, потреби за 
болни членови на семејството или 
со попреченост.

Желби: Кои работи е убаво да се 
имаат но не се неопходни?

Желби: Кои работи се убаво да се 
имаат но не се есенцијални?

Буџет е начинот на кој одлучуваме на што ќе ги 
трошиме парите и во стресни времиња

Составувањето буџет заедно со децата им помага да 
разберат дека сите треба да донесуваме тешки одлуки 
во тешки периоди

Проверете дали 
владата овозможува 

финансиска или 
материјална помош 

за време на 
КОВИД-19 

Проверете дали 
други локални 
организации 

доделуваат помош

Mожеби 
постои 

помош што 
ви е 

достапна.

Вклучете ги 
децата и 

тинејџерите во 
составувањето 

на семејниот 
буџет
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Семејно буџетирање во време на финансиски стрес
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Исто така им помага на 
семејствата да имаат доволно на 
крајот од месецот и помалку да 
позајмуваат

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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