
    Родителска грижа по време на COVID-19

Милиони са стресирани заради финансови проблеми, поради COVID-19. Това може да ни накара да се чувстваме изтощени, 
ядосани и разсеяни. Деца или тийнейджъри, които искат неща, могат да предизвикат спорове. Можем обаче да правим 

неща, които помагат да се справим с финансовия стрес.

Браво! Милиони семейства откриват, че това помага 
За повече информация кликнете върху линковете отдолу:

Какво харчим 
понастоящем?
Вземете лист хартия (или стар 
вестник, или картонена кутия) и 
химикалка

Нарисувайте всички неща, за 
които вие и вашето семейство 
харчите пари всеки месец

Напишете до всяка рисунка 
колко струва всяко нещо

Пресметнете колко пари имате за 
харчене всеки месец

Изградете свой 
собствен бюджет 
Намерете торба с камъни или 
нещо с много парчета вътре. Това 
са вашите пари за месеца

Като семейство, решете за какво 
ще харчите и сложете камъните 
върху рисунката си

Ако можете да спестите дори 
една малка сума за бъдещето или 
за друга спешна ситуация - това е 
чудесно

Говорете за нуждите 
и желанията

Нужди: Кои неща са важни или 
задължителни, за оцеляването на 
семейството ви? (храна, сапун, 
нужди на болни или инвалиди от 
семейството)

Желания: Кои неща е хубаво да 
има, но не са съществени?

Обсъдете с децата си за кои неща 
бихте могли да опитате да 
похарчите по-малко като 
семейство

Бюджетът е начинът, по който решаваме за 
какво ще харчим парите си, дори и в стресови 
времена

Съставянето на бюджет заедно помага на децата 
да разберат, че всички ние трябва да взимаме 
тежки решения в трудни моменти

Това помага на семействата да имат достатъчно 
в края на месеца и да заемат по-малко пари

Вашето правителство 
може да дава пари 

или пакети с храна на 
семействата по време 

на COVID-19

Попитайте дали 
някъде в общината ви 

се предоставя 
подкрепа

Разберете дали 
има помощ, 

която можете 
да получите

Включете деца и 
тийнейджъри в 

правенето на семеен 
бюджет 
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Съвети от Световната здравна 
организация Съвети от УНИЦЕФ Други езици БАЗИСНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЕ 
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Семейно планиране на финансите във времена на 
финансов стрес

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



