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Veliler ve eğitimciler için bilgiler

Bir tüketim dünyasında yaşamak
Akıllı telefonlar, elektronik oyunlar, marka giysiler: Çocuk
lar ve gençler piyasa için çok önemli bir hedef oluştururlar.
Çocuklar, küçük yaşlarından itibaren tüketime alışır ve
paraları varsa her şeye sahip olabileceklerini bilirler.

Çocuklar ve anne babalar için
tavsiyeler
Temel kural: İnsan, parası olmadan
para kullanmayı öğrenemez. Okula
başlama yaşı, çocuğa harçlık vererek
parasal konularda ilk sorumluluğu
öğrenip üstlenmesi için uygun bir
zamandır.
-H
 arçlık miktarını çocuğunuzla
birlikte belirleyin.
-H
 arçlığı zamanında ve bir defada
ödeyin.
-Ç
 ocuğunuzun harçlığı nereye
harcayacağına kendisinin karar
vermesine izin verin – satın aldıkları
hoşunuza gitmese de.
-K
 ararlaştırdığınızdan fazla para
vermeyin – harçlığın tamamı bir kaç
günde harcansa bile.
-H
 arçlığı baskı veya ceza aracı olarak
kullanmayın.
-H
 angi harcamaları çocuğunuzun,
hangilerini sizin yapacağınızı
kararlaştırın.
-A
 vans vermeyin.
-K
 ız ve erkek çocuklara aynı
miktarları verin.

- A krabaların verdikleri (doğum
günü, yılbaşı gibi vesilelerle) harçlık
sayılmaz.
- Velilerin parayı nasıl idare ettikleri,
çocuklar için en önemli ölçüttür.
Neden harçlık?
Erken yaşlarda öğrenilen davranışlar,
ileri yaşlarda da uygulanmaları
bakımından kalıcı olurlar.
Çocuklar
- her istediklerini yerine
getiremeyeceklerini,
- büyük istekleri yerine getirmek için
önce para biriktirmeleri gerektiğini,
- farklı seçenekler arasında seçim
yapabileceklerini ve yapmaları
gerektiğini,
- verdikleri kararların
sorumluluğunun kendilerine ait
olduğunu,
- ailenin parasal durumunu göz ardı
edemeyeceklerini,
- olandan fazlasını
harcayamayacakların,
- yanlışlarından ders alabileceklerini,

- bazı işler yaparak para kazanabileceklerini öğrenirler.
Ne kadar harçlık?
Harçlıkların miktarı konusunda
kural yoktur. Miktar, ailenin para
durumuna ve üzerinde anlaşmaya
bağlıdır. Çocuğunuzla para
konularını konuşma fırsatından
yararlanıp miktarı birlikte belirleyin.

Vorarlberg Para Ehliyeti
Yemek pişirmek, İngilizce, araba kullanmak – bunlar gibi parayı kullanmak da öğrenilebilir.
Vorarlberg Para Ehliyeti, çocuk
ve gençler için ücretsiz atölye
çalışmaları düzenlemektedir.
www.fitfuersgeld.at

Yol gösterici olmak üzere
Yaş
6 - 8 yaş
8 – 10 yaş
10 – 12 yaş
12 – 14 yaş
14 – 16 yaş
16 -18 yaş
18 – 20 yaş

Miktar € ne zaman
1,00 – 2,50
haftalık
2,00 – 4,50
haftalık
15,50 – 23,50
aylık
Faaliyet ve bilgi malzemesi için bizi
20,50 – 30,50
aylık arayın:
25,50 – 45,00
aylık
38,00 – 61,00
aylık
61,00 –
aylık
ifs Schuldenberatung
Mehrerauerstraße 3
6900 Bregenz
Telefon 05-1755-580
schuldenberatung@ifs.at

IfS Borçlular için Danışma Şubesi Vorarlberg
Sosyal Fonu tarafından desteklenmektedir..
Die ifs Schuldenberatung wird finanziert aus
Mitteln des Vorarlberger Sozialfonds.

wir helfen weiter

