
Εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν οικονομικά άγχη λόγω του COVID-19. Αυτό μπορεί να σας οδηγεί σε εξάντληση, θυμό ή 
διάσπαση προσοχής. Όταν τα παιδιά και οι έφηβοι ζητούν πράγματα, μπορεί να προκύψουν διαφωνίες. Μπορεί να τους βοηθήσει 

πολύ όταν τους εμπλέκουμε στην διαμόρφωση του οικογενειακού προϋπολογισμού

Μπράβο σας! Αυτή η μέθοδος έχει βοηθήσει εκατομμύρια οικογένειες.
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Τι ξοδεύουμε 
τώρα;
Πάρτε ένα κομμάτι χαρτί (ή μια 
παλιά εφημερίδα ή ένα 
χαρτόκουτο) και ένα στυλό.

Ζωγραφίστε όλα τα πράγματα που 
αγοράζετε εσείς και η οικογένειά 
σας κάθε μήνα.

∆ίπλα σε κάθε εικόνα γράψτε πόσο 
κοστίζει το καθένα.

Γράψτε πόσα χρήματα έχετε στη 
διάθεσή σας κάθε μήνα.

Φτιάξτε τον δικό σας 
προϋπολογισμό
Βρείτε μια σακούλα με πετρούλες ή 
μεγάλο αριθμό άλλων μικρών 
αντικειμένων. Αυτά είναι τα χρήματά 
σας για τον μήνα.

Ως οικογένεια αποφασίστε πόσα θα 
ξοδέψετε σε τι, και βάλτε τις 
πετρούλες επάνω στις ζωγραφιές σας.

Αν μπορείτε να αποταμιεύσετε και ένα 
μικρό ποσό για το μέλλον, ή για κάποια 
άλλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
τόσο το καλύτερο.

Μιλήστε για τις 
ανάγκες και τις 
επιθυμίες σας
Ανάγκες: Ποια πράγματα είναι 
σημαντικά ή πρέπει να έχει η 
οικογένειά σας για να επιβιώσει; 
(π.χ. φαγητό, σαπούνι για το πλύσιμο 
των χεριών, ανάγκες μελών της 
οικογένειας που είναι άρρωστα ή με 
αναπηρίες)

Επιθυμίες: Ποια πράγματα θα θέλατε 
να έχετε αλλά δεν είναι απαραίτητα;

Συζητήστε με τα παιδιά σας ποια 
έξοδα θα μπορούσατε να μειώσετε 
σε οικογενειακό επίπεδο.

Μέσω του προϋπολογισμού αποφασίζουμε πώς θα ξοδέψουμε τα 
χρήματά μας, ακόμη και σε δύσκολες εποχές.

Φτιάχνοντας έναν προϋπολογισμό μαζί με τα παιδιά, τα βοηθάμε 
να καταλάβουν ότι όλοι καλούμαστε να πάρουμε δύσκολες 
αποφάσεις όταν οι καιροί είναι δύσκολοι.

Αυτό βοηθά επίσης τις 
οικογένειες να έχουν αρκετά 
χρήματα στο τέλος του μήνα και 
να δανείζονται λιγότερο.

Μπορεί η κυβέρνηση να 
προσφέρει χρήματα ή 
επισιτιστική βοήθεια 
στις οικογένειες κατά 

τη διάρκεια του 
COVID-19.

Ρωτήστε αν υπάρχουν 
μέρη στην κοινότητά 

σας από όπου μπορείτε 
να λάβετε στήριξη.

Μπορεί να 
υπάρχει 

βοήθεια που 
μπορείτε να 

λάβετε.

Φτιάξτε έναν 
οικογενειακό 

προϋπολογισμό 
μαζί με τα παιδιά 

και τους 
εφήβους
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