
КОНКУРС ЗА 
УЧЕНИЧЕСКИ ЕКИПИ 

„ФИНАНСОВ #LIFEHACK ЗА МОЕТО 
БЪДЕЩЕ“



COVID-19 кризата се отразява на всички ни, но за завършващите ученици тя 

създава несигурност и риск от дългосрочни финансови и кариерни последици.

Какво се случва, когато:

1. Трябва да започнем първа работа в условията на пандемия?

2. Трябва да се пренесем в нов град, за да учим и работим?

3. Никой не предлага сезонна работа и летни стажове?

4. Трябва да намерим ново жилище на добра цена?

5. Трябва да организираме личните си разходи?

… и още предизвикателства, свързани с планиране на време и пари, през 

първото ни лято извън училище и след пандемията.

Изобщо, как да организираме живота си след училище?

ПРОБЛЕМЪТ:



Обявяваме предизвикателство за ученически отбори: 

Как ще хакнете първото си лято след завършване на училище? 

1. Измислете хитро решение (life hack) за:

 финансово планиране;

 намиране на нови доходи;

 спестяване и съкращаване на разходи.

2. Запознайте се с реални финансови life hack-ове, споделени и приложени 

от екипа на JA Bulgaria и NEETs Hub. Изгледате видеото тук и ще 

разберете:

 Как спестява Апо?

 Как планира финансите си Ирина? 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО:

Хакни лятото!

https://www.youtube.com/watch?v=2qCTAaXQ6HU


1. Разработете решението в рамките на вашия отбор и го 

разкажете под формата 90-секундна видео-презентация.

2. Запишете своето креативно видео и го качете в профила си 

в YouTube като unlisted.

3. Регистрирайте екипа си за участие в конкурса, на следния 

линк: https://forms.gle/USHXbXK2r47sMA6i9 , като 

приложите линк към Вашето видео-решение.

Как да се включа?

https://forms.gle/USHXbXK2r47sMA6i9


 Най-добрите 3 екипни решения от всяка категория ще получат 
материална, логистична и промоционална подкрепа на стойност до 500 
лв. за пилотно тестване на решенията си. 

 Завършващите дванадесетокласници, които вземат участие в конкурса, 
независимо от класирането си, ще могат да участват в допълнителни 
летни и обучения и стажове в рамките на проект NEETs in 
Entrepreneurship (NEETs предприемачи), подкрепен от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки 
финансов механизъм.

 Всички участници в конкурса ще получат сертификати.

Ще има ли награди?



Хакни лятото!

Проектът NEETs in Entrepreneurship (NEETs
предприемачи) се изпълнява от
организациите на Junior Achievement в
България, Испания, Италия и Румъния и е
подкрепен от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и
Норвежки финансов механизъм.


