Ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro

Hur kan ohälsa förhindras
med hjälp av
förebyggande ekonomisk
rådgivning?

Bakgrund
Nätverket för sociala frågor i Örebro
 Behov av ett komplement till kommunal
verksamhet
 Projekt i 2 år
 Egen ideell förening sedan maj 2013
 Arbetsgrupp med representanter från
kommunal och ideell sektor.


Vad är EKSAM?
Ideell förening med anställda och
volontärer
 För boende i Örebro kommun som har
behov av ekonomisk rådgivning och/eller
annan hjälp kring sin privatekonomi
 Kostnadsfritt
 Ingen journalföring
 Tystnadsplikt


EKSAMs mål
Övergripande mål: Att arbeta mot fattigdom och för social inkludering genom
att synliggöra och motverka faktorer och samhällsförhållanden som bidrar till
att skapa fattigdom och socialt utanförskap

Genom att:
 Ge människor metoder, kunskap, ökad självkänsla och stöd för att själva
hantera den egna privatekonomin på ett sätt som minskar risken för
skuldsättning och ekonomisk utsatthet.
 Förebygga hyres- och elskulder och därigenom vräkningar och
bostadslöshet.
 Belysa situationen för samt stödja barn och unga som lever i ekonomiskt
utsatta familjer.
 Samverka, bygga nätverk samt i viss mån underlätta för andra aktörer inom
både offentlig och ideell sektor i fråga om ekonomisk och social utsatthet.
 Med informationsverksamhet och opinionsbildning försöka påverka
lagstiftare och beslutsfattare i fråga om strukturella problem som drabbar
många av dem som besöker verksamheten

Vi erbjuder:
Tips, råd, stöd och praktisk hjälp med:
•

Privatekonomi och bekymmer som följer därav

•

Hushållsbudget / resonera kring utgifter

•

Skulder - Inkasso, Kronofogden, Skuldsanering/avbetalningsplaner

•

Dina rättigheter/skyldigheter som konsument och medborgare

•

Söka fonder/stipendier

•

Att tolka myndighetsdokument / Överklaga beslut

•

Fylla i blanketter/ansökningar

•

Stöd i möten/telefonsamtal med myndigheter och andra
verksamheter

•

Lån av dator och ev stöd kring att betala räkningar via internet

•

Föreläsningar/studiecirklar

•

Pedagogiska verktyg

Vem kommer till EKSAM?
Antal besökare
Tabell 1 Antal unika besökare perioden 1 januari till och med 31 december 2015, totalt samt kön
Antal besökare
Kvinnor
Män
Totalt
323

211

534

Tabell 2 Totalt antal besök perioden 1 januari till och med 31 december 2015, totalt samt kön
Antal besök

Kvinnor

Män

Totalt

1191

658

1849

Vem hänvisar till EKSAM?
Bland annat:


Organisationer i Nätverket för sociala frågor



Övriga föreningar och intresseorganisationer



Vårdcentraler (tex kuratorer, arbetsterapeuter mm)



Psykiatrin



Habilitering



Beroendecentrum (vårdavdelning samt öppenvård)



Socialtjänst (bla Försörjningsstöd)



Personligt ombud



Budget- och skuldrådgivning



Behandlingshem



Stödboenden och boendestöd



Hyresvärdar (Bla Örebro bostäder)



Kronofogdemyndigheten

Samt egen kontakt via information på hemsida samt i lokalpress och evenemang.

Fallbeskrivningar


Kvinna 41-45 år, förskolelärare, skild med enskild vårdnad
Krediter, snabblån, nätshopping , ”lån för att lösa lån”
Skuld och skam – självmordförsök
Ekonomisk stress fölänger sjukdomsperiod
Balans i ekonomin underlättar rehabilitering – lär barnen en sund ekonomi



Man 51-55 år, säljare, delad vårdnad varannan vecka
Försenade hyres- och elräkningar – leder till avhysningsbesked
Spelmissbruk
Psykisk press gör det svårt att vara en närvarande förälder
Behandling parallellt med regelbunden kontakt med EKSAM



Kvinna 66-75 år, ålderspensionär, änka som varit hemma med barnen
Avlidne maken haft hand om ekonomin
Svårt att tacka nej till erbjudanden
Viljan att göra rätt för sig går ut över hälsan
Skuldsanering

Sammanfattning/Förutsättningar








Ekonomisk stress – förlängd sjukskrivning
Krediter och snabblån, inte ovanligt bland
medelålders besökare
Motivation till arbete trots skulder
Behandling parallellt med ekonomisk rådgivning
och praktiskt stöd
Samverkan
Helhetssyn
Mervärden

Kontakt
Ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro
C/O Föreningarnas hus
Slottsgatan 13 A, 703 61 Örebro
Tfn: 019-18 73 33
Telefontid: måndag-fredag 9-10
E-post: info@eksam.se

www.eksam.se

