Pressmeddelande
Jobbkrisen pågår och många hamnar utanför. Till de mest utsatta grupperna hör
arbetssökande unga vuxna. Därför genomför Konsumentverket,
Finansinspektionen, Folkuniversitetet och Sparbanksstiftelsen Kronan satsningen
Ekonomismart, en riktad utbildning för just denna grupp. Nätverket SIP har hakat
på satsningen och inbjudit till en lokal privatekonomiutbildning.

16-17 juni kommer Ekonomismart till Växjö!
Utbildningen är på två dagar och tar bland annat upp frågor om konsumenträtt, reklam och marknadsföring,
vardagsekonomi, sparande och samboregler.
– Att bli ekonomismart innebär att vara bättre rustad för att hantera den ekonomiska sårbarhet som följer i spåren
av arbetslösheten, konstaterar Katrin Rundström, utbildningsledare för Ekonomismart.
Utbildningen sker i samarbete med Nätverket SIP som tagit initiativ till att se till att vi får en lokal utbildning här i
Växjö och Kronobergs län. Utvärderingsresultatet visar att utbildningen är mycket uppskattad och har
genomsnittsbetyget 4,6 av 5 möjliga.
”Dom var unga, talade ’vårt språk’, fångade vårt intresse. Sedan fick man information om sådant som hänger i luften
men man ändå inte tänker på, eller pratar om.” Deltagare från tidigare kurser.
”Fantastiskt bra kurs, fått lära mig otroligt mycket som jag inte visste förut. Hoppas att den aldrig tas bort! Nu ser
jag allt annorlunda på hur ekonomisk man kan vara. Toppen!” Deltagare från tidigare kurser.
– Vi tar avstamp i ungas vardag, det tror jag är en framgångsfaktor. Även deltagare som inledningsvis är klart
skeptiska inser att man kommer att ha nytta av de här utbildningsdagarna, säger Katrin Rundström.
Ekonomismart är ett utbildningskoncept som hjälper unga vuxna att bli medvetna konsumenter med verktyg att
göra aktiva val och upprätthålla en hållbar ekonomi. Ekonomismart är tänkt att inspirera och väckan intresse för
frågan lokalt hos både unga, kommunen, föreningar med mera.
– Vi är övertygade om att kommunerna kan spara stora pengar genom att utveckla det förebyggande arbetet och på
så sätt minska överskuldsättningen. Överskuldsättning är ett stort problem som kostar samhället mellan 30 till 50
miljarder årligen, säger Katrin Rundström.
– Ekonomismart har visat sig fylla ett behov som inte tidigare har tillgodosetts och konceptet är här för att stanna,
avslutar Katrin Rundström.
Välkommen att delta under utbildningspasset under utbildningens andra dag och träffa utbildarna från
Ekonomismart samt kursdeltagare fredagen den 17 juni kl 10:00, Aktivitetshuset SIP, Infanterigatan 10, Växjö.
Kontaktpersoner:
Ida Johansson, utbildare, 054-770 58 69, ida.johansson@folkuniversitetet.se.
Stefan Johansson, kontaktperson lokal arrangör Aktivitetshuset SIP, 070-816 53 98, stefan@sip.se.

