
financijske nesigurnosti

Roditeljstvo u vrijeme pandemije COVID-19 
Planiranje obiteljskog proračuna u vrijeme financijske nesigurnosti 

Uključite djecu i 
tinejdžere u 

planiranje 
obiteljskog
proračuna

Pokušajte saznati 
postoji li netko tko 
vam može pomoći.

Proračun je način odlučivanja o našoj 
potrošnji novaca, čak i tijekom 
nesigurnih vremena

Izrada zajedničkog proračuna pomaže 
djeci razumjeti da svi trebamo donositi 
važne i teške odluke u izazovnim 
vremenima.

Također, pomaže obiteljima da osiguraju 
mjeseca i ddovoljno novaca do kraja 
mjeseca i da manje posuđuju od drugih.

Vaša Vlada može 
donositi financijske 

mjere 
pomoći ili dijeliti hranu 

obiteljima u potrebi 
tijekom pandemije 

COVID-19. 

Raspitajte se u 
svojoj zajednici 
tko vam može 
pružiti pomoć. 

potrebama svih
ukućana

Napravite vlastiti 
proračun 
Napunite vrećicu kamenčićima 
ili drugim sitnim stvarima. Ovo 
je vaš mjesečni novac. 

Kao obitelj, odlučite na što ćete 
potrošiti novac i stavite 
kamenčiće na tu sliku. 

Ako možete čak i malo novca 
ostaviti za budućnost ili za neke 
druge nepredviđene događaje, 
to je odlično!

Razgovarajte o željama i 
potrebama svih ukućana

Potrebe: Koje od ovih stvari su važne 
za vašu obitelj da bi mogla preživjeti? 
(primjerice, hrana, sapun za ruke, 
lijekovi i potrepštine za bolesne 
ukućane ili ukućane s teškoćama) 

Želje: Koje od ovih stvari bi bilo 
lijepo imati, ali nisu neophodne?

Razgovarajte sa svojom djecom na 
koje ćete stvari pokušati trošiti 
manje novaca kao obitelj. 

Što sada 
trošimo? 

Uzmite komad papira (ili stare 
novine ili komad kartonske 
kutije) i olovku. 

Nacrtajte sve stvari koje vi i vaša 
obitelj koristite tijekom jednog 
mjeseca. 

Napišite pokraj svake stvari koliko 
ona košta. 

Napišite koliko ukupno novca 
imate mjesečno na raspolaganju. 

Bravo! Mnoge obitelji su otkrile da ovakav način predočavanja i razgovora pomaže. 
Za više informacija, posjetite poveznice navedene niže:

Savjeti Svjetske zdravstvene 
organizacije 

 Mnogi su pod stresom zbog financijske situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19. Zbog toga se možemo osjećati iscrpljenima, ljutima i lako 
gubimo pažnju. Djeca i tinejdžeri koji imaju vlastite zahtjeve o kupnji stvari koje žele nas mogu uvući u rasprave, no možemo poduzeti određene 

korake koji nam olakšavaju nošenje s financijskim stresom.

Savjeti UNICEF-a Ostali jezici Znanstveni članci

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.covid19parenting.com/
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



