
Milijonai žmonių COVID-19 metu nerimauja dėl pinigų. Nuo to galima pavargti, imti pykti ir negebėti susikaupti. Kai vaikai ar paaugliai 
ko nors prašo, dėl to gali kilti barniai. Visgi, kai ką padaryti galime, kad ištverti nerimą dėl pinigų būtų lengviau.

Milijonai šeimų sako, kad tai padeda. 
Daugiau informacijos žr. paspaudus nuorodas:

Kiek dabar 
išleidžiame?
Pasiimkite popierėlį (arba seną 
laikraštį ar kartono dėžę) ir rašiklį

Nupieškite viską, kam jūs ir visa 
šeima leidžiate pinigus kiekvieną 
mėnesį

Greta kiekvieno piešinėlio parašykite, 
kiek tas dalykas kainuoja

Sudėkite, kiek pinigų turite išleisti 
kiekvieną mėnesį

Suplanuokite 
savo biudžetą
Susiraskite maišelį su akmenukais 
ar bet ką, kas sudaryta iš daug 
dalių. Tai – mėnesio pinigai.

Visa šeima nuspręskite, kam kiek 
išleisite, ir dėliokite akmenukus ant 
piešinėlių

Jei galite bent truputį sutaupyti 
ateičiai ar kitai juodai dienai – puiku!

Pasikalbėkite apie tai, 
ko reikia, o ko norisi
Reikia: Kurie dalykai yra svarbūs ar 
būtini, kad šeima išgyventų? (kaip 
maistas, muilas rankoms plauti, 
sergančių ar neįgalių šeimos narių 
poreikiai)

Norisi: Kurių dalykų turėti smagu, 
bet nebūtina?

Pasikalbėkite su vaikais, kam visa 
šeima galėtumėte pasistengti išleisti 
mažiau.

Biudžetas yra būdas nuspręsti, kam leisime pinigus, net ir 
įtemptais laikais.

Kartu planuojant biudžetą, vaikams lengviau suprasti, kad 
sunkiais laikais visiems tenka priimti nelengvų sprendimų.

Taip pat tai padeda šeimai turėti 
pakankamai pinigų mėnesio 
gale ir mažiau skolintis

Lietuvoje COVID-19 
metu šeimoms 

skiriamos 
papildomos išmokos 

ir maisto paketai

Pasidomėkite, ar 
jūsų bendruomenėje 

nėra vietų, kur 
teikiama parama

Galbūt yra 
pagalbos 

galimybių, kurias 
galite gauti.

Planuokite 
šeimos biudžetą 
kartu su vaikais 

ir paaugliais 
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Vaikų auginimas COVID-19 metu
Šeimos biudžetas f inansiškai 
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