Støtte til at få hold på økonomien og styr på livet

Økonomimentor er et individuelt forløb rettet mod borgere, hvor økonomi og rod i denne er en forhindring for
at komme videre. Unge med manglende indsigt i egen
økonomi f.eks. enlige mødre og borgere med længere
tids sygdom er også i målgruppen. Mentor sikrer, at mentee får overblik og styr på økonomien, bl.a. ved hjælp af
simple budgetmodeller og overbliksværktøjer.

Indhold i forløbet

Målet er at borgeren får overblik over økonomien og styr
på tingene. Sammen med mentor udarbejdes der et holdbart budget. Gennem hjælp til selvhjælp sikres det, at
mentee får indsigt i og forståelse for egen økonomi.

• Plan for hvordan der skabes balance mellem indtægter

Indhold kan bl.a. være:
• Helhedsorienteret afdækning af den enkelte borgers
situation inkl. behov, muligheder, motivation,
ressourcer og barrierer
• Udarbejdelse af privatbudget
og udgifter
• Simple budgetmodeller og overbliksværktøjer
• Hjælp til selvhjælp
• Rådgivning om gæld og opsparing
• Mødedeltagelse ved møde med bank, advokat etc.
• Hjælp til at få lavet afdragsordninger med kreditorer

Fordele for borgeren
• Intet stress som følge af ubetalte regninger og rykkere
• Økonomisk overblik og styr på tingene
• Indsigt i og forståelse for egen økonomi
• Ro og motivation til at flytte fokus og komme videre

Udbytte for Jobcentret
• Borger motiveres til at gå i job, så privatbudgettet
balancerer
• Borger får konkrete værktøjer til at få styr på
økonomien
Økonomimentor er en håndsrækning til borgere med rod i
økonomien. Mentor sikrer gennem hjælp til selvhjælp at mentee
får overblik og styr på tingene.

• Borger får mindsket stressfaktor og overskud til
at flytte fokus
• Borger bliver mere selvhjulpen, behovet for yderlig
støtte minimeres

Individuelle forløb
Økonomimentor er en del af Job4gruppens miomentor program.
Et bredt udbud af forskellige mentorordninger og individuelle
forløb. Find dem alle, download løsblade og få mere information
på www.job4gruppen.dk

- et koncept af

Job

gruppen

Job4gruppen er et landsdækkende samarbejde mellem de 4 virksomheder: Integro, JobsPartner,
Naesborg og TUCJOB. Gennem hvert vores speciale hjælper vi Jobcentre med at hjælpe mennesker
i job - og mennesker med at hjælpe sig selv.

