Vill du avsluta prenumeration av nyhetsbrev? Mejla finanskunskap@fi.se

Nyhetsbrev 1 - Nätverk - Februari 2021
Tack för en höst och vinter med aktiviteter som spridit kunskap i privatekonomi. Vi blickar mot våren som
bjuder på fler digitala utbildningar, nätverksträff och Money Week. Läs mer på www.gilladinekonomi.se

Ny digital snabbkurs i
privatekonomi
Gilla din ekonomi har tillsammans med Finansinspektionen lanserat den kostnadsfria e-utbildningen ”Trygga din ekonomi”. Utbildningen är
öppen för alla och tar cirka en timme att genomföra. Genom utbildningen får man baskunskaper
inom en rad ekonomiska områden. Utbildningen
riktar sig till dig som möter personer som du kan
sprida kunskaperna vidare till eller för den som
vill lära dig mer om privatekonomins olika delar.

Läs mer om aktiviteterna för 2021 på
www.gilladinekonomi.se/money-week

Har din organisation idéer eller planer?
Prata gärna med oss på kansliet!

Vårens utbildningar
Nu till våren är flera digitala utbildningar
inplanerade. Bland annat för Svenska
Kyrkans medarbetare, studenter från flera
högskolor, seniorer från några av Sveriges
största seniorförbund och den nya
målgruppen medlemmar från Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare (RFS).
Se vårens schema här:
www.gilladinekonomi.se/handelser

Ett nytt samarbete med Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare (RFS) har startat. Nu ska
medlemmar från RFS utbildas. De möter många människor i sin roll och kan bidra med att
öka kunskapen om privatekonomi i utsatta grupper och till andra medlemmar inom
förbundet. Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare på RFS om samarbetet:
- Utbildningen är gedigen och kunskapen kommer att vara till nytta oavsett om man är biträdande
övervakare, besökare, god man, stödperson eller kontaktperson. Förhoppningen är att brukarnas
ekonomiska förutsättningar ska bli bättre, och här har våra medlemmar en stor möjlighet att stötta
dem i sina uppdrag, säger Joanna.
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P.S Du vet väl att vi har uppdaterat vår webbplats?
Målsättningen är att den nya
webbplatsen ska vara lättnavigerad och tydligare kommunicera vad nätverket är och gör.
Besök www.gilladinekonomi.se!

Under temaveckan Money Week som globalt
arrangeras av OECD/INFE görs en gemensam
kraftsamling för att sätta strålkastarljuset på
vikten av kunskap i ekonomi för barn och unga.
Money Week äger rum den 22-28 mars.
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- Det känns jättebra att vi kan dela med oss av
nätverkets kunskaper till fler än de vi vanligtvis
träffar. Tidigare har vi varit fysiskt
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begränsade av hur många vi möter
men nu kan våra fantastiska
föreläsare nå ut till fler med
sina matnyttiga tips,
säger Sofia Tyréus, FI.

Money Week 2021

