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RÅDGIVNINGGENERELT OM FRIVILLIGCENTERGENERELT OM FRIVILLIGCENTER

Få økonomisk råd 
og vejledning  
Et frivilligt tilbud til alle borgere, der har behov 
for økonomisk råd og vejledning  baseret på 
hjælp til selvhjælp

Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12C,
3400 Hillerød
Tlf.: 4824 1907       
info@frivilligcenter-hillerod.dk

Åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 10-16
Fredag lukket
- og ellers ifølge program, booking og aftale.

Overblik over aktiviteter og  
muligheder i Frivilligcenter 

Hver måned udgiver vi et program med overblik 
over kommende lukkede såvel som åbne - 
arrangementer og de faste aktiviteter i 
frivilligcentret.

Alle foreninger og netværk-/ selvhjælpsgrupper, 
der afholder møder/arrangementer hos os, kan få 
omtale i månedsprogrammet. 

Du kan hente det i frivilligcentret eller et af de 
mange steder rundt om i Hillerød.

Du kan også se det på vores hjemmeside:
www.frivilligcenter-hillerod.dk

Du kan også læse nyheder på vores 
Facebook side: 
Facebook.com/Frivilligcenter.hillerod

Frivilligcentret er et væksthus for foreningsliv og 
frvilligt socialt arbejde i hele Hillerød Kommune.
Vi giver plads, mulighed og inspiration til, at du 
kan engagere dig i dit lokalsamfund.

Vi er en forening af foreninger. Som medlem får 
du mange fordele, bl.a. hjælp og sparring til at starte 
eller idéudvikle din forening eller sociale gruppe og 
meget mere.

Som borger kan du også få hjælp til at finde stedet, 
hvor du vil lægge din frivillige indsats.

Alt dette og meget mere info kan du finde på
www.frivilligcenter-hillerod.dk

Velkommen til Frivilligcenter  
Hillerød - her favner vi bredt  

Et væksthus for foreningsliv og frivilligt socialt arbejdela
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Hvem er vejlederne?
Gruppen består af personer, som på frivillig basis 
har organiseret sig om dette tilbud. Du vil  
møde personer, der er eller har været ansat i et 
penge institut, revisionsfirma eller er vant til  
at arbejde med økonomi.   

Det skal understreges, at de økonomiske råd er 
vejledende, og Frivilligcenter Hillerød og de frivil-
lige vejledere påtager sig intet juridisk/økonomisk 
ansvar for de dispositioner, du som bruger vælger 
at foretage.

Træffetid og sted

Du kan træffe/kontakte os for økonomisk råd  
og vejledning hver tirsdag i Frivilligcenter Hillerød  
fra kl. 16.30 - 18.30.

Adressen er: 
Frivilligcenter Hillerød, Kulturværkstedet 
Fredensvej 12C  
3400 Hillerød (bag biblioteket)

Hvordan foregår det?

Vejledningen vil foregå som et uformelt møde mellem 
dig og en vejleder. I tager en snak om den udfor-
dring eller problemstilling, du konkret står med – I vil 
her afklare, om en enkelt snak er tilstrækkelig, eller 
om der er behov for et efterfølgende møde. Husk at 
medbringe relevante papirer ift. det spørgsmål/den 
udfordring, du står med. 

Vi kan ikke tilbyde at rådgive om selvstændig virk-
somhed, køb af fast ejendom og investering. 
Og vi går ikke ud som bisiddere i konkrete sager. I  
sådanne situationer henviser vi til Bisiddergruppen 
Nordsjælland.

Tavshedspligt og anonymitet

Vi skal understrege, at vejlederne altid har tavsheds-
pligt og er absolut neutrale. Hjælpen er anonym, og 
der vil ikke foregå nogen form for registrering/journal-
førelse. Frivilligcenter Hillerød vil dog registrere antal-
let af henvendelser til dokumentation af brugerfladen 
i frivilligcentret. 

Få økonomisk råd og vejledning…

Et frivilligt tilbud til alle borgere, der har behov for 
økonomisk råd og vejledning baseret på hjælp til 
selvhjælp - eller med andre ord, en medmenneskelig 
samtale om din økonomi.

Vi tilbyder råd og vejledning inden for følgende 
områder:
•	 Opstilling	af	budget	
•	 	Udregning	af	hvad,	du	har	til	rådighed,	når	dine	

faste udgifter er betalt
•	 	Er	du	ved	at	flytte	hjemmefra		/	flytte	sammen	med	

eller fra en ven/kæreste eller ægtefælle, og har du 
behov for en snak om budgetlægning 

•	 	Skabe	et	overblik	over	din	økonomi	f.eks.	i	forbin-
delse med skilsmisse, dødsfald, gæld, ændrede 
pensionsforhold, m.v.

•	 	Hjælp	til	at	forstå	og	ændre	årsopgørelse/forskuds-
opgørelse fra SKAT  

•	 	Evt.	bistå	med	udformning	af	et	brev	til	relevante	
personer/myndigheder

  
I det hele taget store og små spørgsmål om din 
økonomi og budgetlægning.
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