Трансформиращата сила на JA
Като една от най-мащабните неправителствени организации в света в услуга на младите хора,
JA (Junior Achievement) активира младите хора за бъдещето на пазара на труда. Учениците
развиват своите знания, умения, нагласи и стремежи, като в процеса те изграждат своята успешна
кариера, учат се да преуспяват финансово и се готвят за рисковете и наградите
на предприемачеството.
Чрез предоставяне на иновативно обучение, основано на опита, в тематичните области финансова
грамотност, готовност за работа и предприемачество JA подобрява подготвеността на младите
хора и създава възможности за работа.
Всяка година нашата мрежа от около 470 000 доброволци служи на повече от 10 милиона ученици
в около 100 страни. Резултатът е създаване на овластено поколение от млади хора на глобално
ниво, които са готови да се конкурират за работни места, изискващи висока квалификация,
да управляват своите спестявания и да създават startup компании в своите общности.

Готовност за работа
Програмите на JA за готовност за заетост изграждат сред младите хора жизнено важни умения за
работа, които ги подготвят за университета и пазара на труда. Дали наблюдавайки опитни ментори
на работното им място, или тествайки своите дигитални умения, или пък измисляйки бизнес
решения по време на технически и бизнес предизвикателства, учениците на JA се подготвят да
активират бъдещето на пазара на труда.
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Финансова грамотност
Практическите, базирани на ролеви игри програми за финансова грамотност на JA, разкриват
на младите хора какво значи интелигентно спестяване и инвестиране, разумно харчене и
кредити, ролята на данъците, значението на заетостта и въвличането на общността и
възможностите на международната търговия.
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Предприемачество
Учениците на JA създават реални компании с реални продукти, работят в екип върху развитието
на своя продукт, управляват финансите на своя малък бизнес, извършват маркетинг на продукта
и оценка на собствения капитал и така дават начало на своята кариера в предприемачеството.
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