
I samarbejde med

Kære frivillig 
Vil du være med til at skabe håb, tryghed og ro, 

igennem samtaler og økonomisk rådgivning? 

Økonomisk Paraply er et omsorgsprojekt med et fælles formål, der handler om at skabe tillidsfuld 

og uformel rådgivning til borgere, der enten er økonomisk udsatte eller er i overhængende fare for 

at blive det. Vores motto er ganske simpelt: ”Sammen bliver vi stærkere”. 

Paraplyen er en gratis uddannelse til frivillige i alle aldre, der kunne tænke sig at være en hjælp for 

mennesker, som mangler én at snakke med omkring pengesager og økonomiske bekymringer. Ved 

at blive klædt på til at snakke åbent og ærligt om penge – men også om alt muligt andet - kan dine 

gode hjælp komme til at gøre en værdifuld forskel for mange andre. 

Du behøver ikke være en ørn til økonomi for at deltage; det lærer du nemlig undervejs. 

Kom og bliv klædt på, sammen med andre frivillige 

Økonomisk Paraply tilbyder frivillige en gratis grundlæggende uddannelse, som klæder dig på til at 

rådgive mennesker, der kunne have brug for en tillidsfuld relation i deres liv. Vi vil hjælpe folk med 

at finde ro i deres økonomiske situation, på helt uhøjtidelig vis og fra menneske til menneske. 

Uddannelsen har fokus på omsorg og den gode samtale, krydret med økonomi. 

Ved at deltage i vores 3-dages uddannelse, bliver du blandt andet undervist i: 

• Kunsten at skabe en grundlæggende tryghed omkring økonomiske bekymringer

• Kendskab til en række relevante steder, hvor borgere kan få yderligere hjælp

• Samtaleteknik, konflikthåndtering og sund grænsesætning

• Teknikker til at skabe overblik, og praktiske måder at sortere i informationer

• En god stemning med frivillige ”kollegaer”, og et fællesskab omkring erfaringsudveksling

Uddannelsen varer 3 dage, med 4 timers undervisning pr. dag. 

Første dag er 17. maj kl. 09.00 – 13.00, i Frivilligcenter Herning 



Du kan indhente oplysninger og sparre med 

andre frivillige igennem vores netværk, og du 
er derfor aldrig alene med de redskaber, som 

du lærer at bruge via uddannelsen. 

Vil du være med? Der er plads til dig hos os. 

Kontakt Økonomisk Paraply, og hør nærmere: 

+45 81 98 41 93

info@okonomiskparaply.dk

Du kan tilmelde dig telefonisk eller via mail. 

Økonomisk Paraply giver sin viden videre til ildsjæle, som ønsker at lære noget nyt om 

menneskelige relationer, men især også om økonomi. På sigt kan denne viden være med til at 

skabe mere ro og tryghed for personer, der oplever uro i forbindelse med deres økonomi. 

Det er gratis at deltage. 

Ved deltagelse i vores uddannelsesforløb, får du automatisk mulighed for at være en del af et netværk, 
der samarbejder om at rådgive økonomisk udsatte familier og individer, som har brug for hjælp.
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