FIND RÅDGIVNINGSSTEDER
www.kfumsoc.dk/paafodeigen

”Nu kan jeg igen
sove om natten”
Bruger

KFUM’s Sociale Arbejde er en af Danmarks
største sociale organisationer. Over 100 steder
i Danmark tilbyder vi hjælp, støtte og omsorg
til mennesker i udsatte livssituationer. KFUM's
Sociale Arbejde har omkring 850 ansatte og
2150 frivillige.
Læs mere på www.kfumsoc.dk.

GRATIS
gældsrådgivning
PÅ FODE IGEN
FÅ STYR
GÆLD OG PÅ DIN
ØKONOM
I

”Jeg er ikke
længere bange
for at lukke min
post op”
Bruger
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GÆLD & ØKONOMI:
HAR DU BRUG
FOR GRATIS
GÆLDSRÅDGIVNING?
Er din økonomi ude af kurs? Har du gæld, du
ikke kan overskue? Eller har du svært ved at se,
hvordan du kommer videre?
I gældsrådgivningen På Fode Igen kan du tale din
økonomi igennem med en rådgiver.
Du har mulighed for at få overblik over din
økonomi og få styr på eventuel gæld. Desuden
kan du få gode råd om, hvordan du holder styr
på din økonomi fremover.

HVEM KAN FÅ HJÆLP?

HVEM RÅDGIVER?

Alle privatpersoner kan få gratis rådgivning af
frivillige og uvildige rådgivere om privatøkonomi.
Rådgivningen er gratis og ydes af fagpersoner,
som arbejder frivilligt.

Rådgivningen er gratis og ydes af frivillige
rådgivere, der har en faglig baggrund som
bankrådgiver, jurist, advokat, socialrådgiver
eller lignende. Det er mennesker, der har
forstand på privatøkonomi og stor viden om
økonomi og jura generelt.

HVAD KAN DU
FÅ HJÆLP TIL?
• Overblik over din samlede økonomi
• Gæld – overblik, hjælp til kontakt til kreditorer,
omlægning af gæld mv.
• Rådgivning om og hjælp til gældssanering
• Akut pengenød
• Ændringer i din situation – der gør din økonomi
svær
• Budgetlægning
• Hvordan du kan spare og dermed få mest
muligt ud af dit rådighedsbeløb

HVOR KAN DU
FÅ HJÆLP?
KFUM’s Sociale Arbejde har gældsrådgivning
over det meste af landet.
På www.kfumsoc.dk/paafodeigen kan du
se adresser og telefonnumre på vores råd
givningssteder.
Husk at kontakte os for tidsbestilling samt at
medbringe dit NemID til alle rådgivninger – på
den måde kan vi nemmere hjælpe dig.

FÅ STYR
GÆLD OG PÅ DIN
ØKONOM
I
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