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Tack för en vår med aktiviteter som spridit kunskap i privatekonomi. Nu blickar vi mot en höst fylld av
kurser och nya initiativ. Håll dig uppdaterad på gilladinekonomi.se. Glad sommar!

Kunskap i privatekonomi
gör konsumenterna starkare

Nätverksträff om hållbarhet, miljö
och privatekonomi

Kursen Trygga din ekonomiska framtid är en bred
tvådagarskurs i privatekonomi med experter som
föreläser om allt från familjens juridik till skuldsanering. Kursen arrangeras för olika yrkesgrupper och
senast arrangerades den för anställda inom Svenska
kyrkan. Sofia Bjursell från Finansinspektionen är
projektledare för kursen. Hon berättar att kursen är
viktig för att öka kunskapen i privatekonomi för de
personer som i sitt arbete möter människor i
ekonomisk utsatthet.

En hållbar finansmarknad för konsumenter, fondsparande med låg koldioxidexponering och hållbarhet,
miljö och försäkringar var fokus på Gilla Din Ekonomis nätverksträff den 7 maj. Se föreläsarnas presentationer här: https://gilladinekonomi.se/natverkstraff-om-hallbarhet-miljo-och-privatekonomi/

– På den senaste kursen berättade en diakon att det varje dag
kommer minst ett mejl eller samtal med frågor som rör privatekonomi, därför känns det viktigt
att diakonerna har kunskap som
frågorna i deras vardag kräver.
Tanken är inte att de som går
kursen ska bli ekonomiska rådgivare utan att de i sin
tur kan visa var det finns oberoende information och
verktyg för att lösa olika frågor, säger Sofia.

Vem sprider kunskapen vidare?
Gilla Din Ekonomis kurser
riktar sig inte till privatpersoner
utan konceptet är att utbilda
utbildare för att få en större
spridning på kunskapen med
hjälp av andra. Folkuniversitetets anställda är en av de
målgrupper som gått Gilla Din
Ekonomis kurs Trygga din ekonomiska framtid. Nu
har en fortbildning för de anställda genomförts.
Tanken är att fortbildningen ska inspirera Folkuniversitetet att arrangera fler studiecirklar för privatpersoner. Läs mer på www.gilladinekonomi.se.

Sommarstängt

Från den 8 juli har kansliet sommarstängt. Mejla oss
på finanskunskap@fi.se så svarar vi dig från den
8 augusti då vi är på plats igen. Beställningar av
broschyrer under juli har 3-4 veckors leveranstid.
Glad sommar!

Höstens utbildningar
Till hösten planeras flera kurstillfällen, bland annat
för anställda inom svenska kyrkan, budget- och
skuldrådgivare och konsumentvägledare, högskolestudenter, TCO samt en kurs för LO Mellansverige.
Se höstens schema här:
https://gilladinekonomi.se/nyheter/kalender/

Mer på nästa sida

Medlemmarnas
Medlemmarnas projekt
projekt
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Föräldrarguiden - Ditt barn och dina pengar
I mars lanserades boken Ditt barn & dina pengar – en föräldraguide om privatekonomi. Ett resultat av det projekt som
Finansinspektionen startade i höstas för att öka blivande föräldrars ekonomiska kunskaper.
Föräldraguiden riktar sig främst till förstagångsföräldrar och är
indelad i tre kapitel: Gravid, Förälder och Familj. Den fysiska boken kan spridas via personer som möter förstagångsföräldrar i sitt
dagliga arbete. Boken finns också att läsa som pdf-fil på
www.dittbarnochdinapengar.se.
I samband med lanseringen av boken släppte FI också ett
specialavsnitt om föräldraguiden i podden Privatekonomi med
Finansinspektionen.

Foto: Bokens redaktör
Therése W. Ekman, FI.

Hem- och konsumentkunskapsdag
Den 20 september anordnar Finansinspektionen
en kostnadsfri utbildningsdag i privatekonomi för
hem- och konsumentkunskapslärare som de kan ha
nytta av i sin egen undervisning. Utbildningen har
sin utgångspunkt i läroplanen med föreläsare från
Konsumentverket, Kronofogden, Konsumenternas
Bank- och finansbyrå och Konsumenternas
Försäkringsbyrå.

Nya poddavsnitt om din ekonomi
Under juni släpper Finansinspektionen tre nya
avsnitt av podden Privatekonomi med Finansinspektionen. Sofia Bjursell, projektledare på FI, pratar
skuld, försäkringar och budget med experter från
Kronofogden, ICA-banken, Konsumentverket och
Konsumenternas Försäkringsbyrå.
12 juni: Skuld – Pengatrubbel runt hörnet?
Kim Jonsson, Kronofogden
19 juni: Försäkringar – Katastrofskydd.
Gabriella Hallberg, Konsumenternas Försäkringsbyrå
26 juni: Om budget med Magnus Hjelmér,
Ica Banken och Helena Olofsson, Konsumentverket
Lyssna här: soundcloud.com/privatekonomi eller
Itunes/Podcaster/Castbox.

Det har varit stort intresse för utbildningsdagen och
kursen är nu fullsatt. Det går att skriva upp sig på
reservlistan genom att mejla finanskunskap@fi.se.
Läs mer om utbildningsdagen på www.fi.se/hkk.

Överskuldsättningsprojektet
Konsumentverket fick tillsammans med Finansinspektionen och Kronogoden ett regeringsuppdrag
att tillsammans verka för en fördjupad samverkan
mot överskuldsättning. Idag är överskuldsättning ett
samhällsproblem. Ekonomisk stress och skuldproblem orsakar ohälsa samtidigt som ohälsa kan bidra
till en problematisk ekonomisk situation.
Fyra konkreta insatser har gjorts för att hjälpa personer med sin ekonomiska situation som har - eller
riskerar att få - problem med skulder: Utbildning
och kompetenshöjning, nationell vägledningstjänst
för budget- och skuldfrågor, vräkningsförebyggande
arbete och metodstöd för lokal samverkan. Läs mer
om projektet på Konsumentverkets webbplats.

