PARA HAKKINDA HER ŞEY

İlkokul çağında çocukları olan ebeveynler için bilgiler
Çocuklar kendi akranlarının sahip olduğu șeylere sahip olmak ve kendilerini de bu gruba dahil olarak
görmek isterler. Alıșveriște iken ve reklam vasıtası ile sahip olabilecekleri herșeyi gündelik yașamlarında
görürler.
Çocukların parayı nasıl harcamaları gerektiğini öğrenmeleri gerekir. Bu konuda yetișkinlerin desteğine
ihtiyaçları vardır. Onlar, paralarını bölmeyi, harcama planları yapmayı ve belirlenen öncelikleri
öğrenmelidir. Cep harçlığı uygulaması bunun iyi bir yoludur.
Cep harçlığı
Harçlık, çocuğunuza pratik olarak kendi «küçük» bütçesini yapmasına ve parasını kullanmasına olanak
sağlar. Harçlık, çocuğun kendi kișisel kullanımı içindir (șekerlemeler, defter gibi). Harçlık, çocuğun paraya
ilgi duyduğu andan, kural olarak da çocuğun okula bașlamasından itibaren verilmesi önerilir.
Bazı ipuçları:
• Paranın doğru kullanımı hakkında çocuğunuzla konușunuz. Fakat çocuğunuz cep harçlığını serbestçe
harcama hakkına sahiptir.
• Cep harçlığını düzenli olarak veriniz.
• Cep harçlığını belli koșulları sağlamak için kullanmayınız (çocuğun hoș görünmesi için vb.).
• Eğer cep harçlığı çocuk için yeterli değilse ayrıca para vermeyiniz. Belki de çocuğun daha fazla parası
olması için iyi bir fikri olabilir (yaz mevsiminde çalıșmak gibi).
• Çocuğunuza para kontrolünün nasıl olacağını gösteriniz, örneğin; kumbara gibi.
• Aile içindeki kuralların aynısı cep harçlığı konusunda da geçerlidir (örneğin; yemeklerden önce tatlı
yenilmemesi, kendi cep harçlığı ile satın alınmıș olsa bile).
Cep harçlığı kuralları (İsviçre Bütçe Danıșmanlığı)
Birinci-Dördüncü Sınıf: Haftalık		

Beșinci Sınıftan itibaren: Aylık

1. Sınıf:
2. Sınıf:
3. Sınıf:
4. Sınıf:

5./6. Sınıf: 		
7./8. Sınıf: 		
9./10. Sınıf:
11. Sınıftan itibaren:

CHF 1.00		
CHF 2.00		
CHF 3.00		
CHF 4.00		

CHF 25.00 to CHF 30.00
CHF 30.00 to CHF 40.00
CHF 40.00 to CHF 50.00
CHF 50.00 to CHF 80.00

Harçlık miktarı ailenin mali kaynaklarına bağlıdır. Cep harçlığı, çocukların parayı öğrenmesi için olumlu bir yol olmasına rağmen sadece tek bir fırsat değildir. Önemli olan; çocukların deneyimlerini kendi
bașlarına yapabilmeleridir.
Daha fazla bilgi için:
www.projuventute.ch
www.schulden.ch
www.budgetberatung.ch
www.elternbildung.ch
www.caritas-schuldenberatung.ch
Çocuklar ve gençler için:
www.147.ch

