KFUM - Cafe Parasollen
”På fode igen” er en åben rådgivning, hvor der er mulighed for at få råd
og vejledning om gæld og økonomiske forhold.
Det er en frivillig med bankuddannelse som varetager denne råd og vejledning.
Parasollens gældsrådgivning er åben Tirsdag kl. 11.00-13.00. Tidsbestilling på tlf. 21 15 60 19

De har desuden er særskilt tilbud til unge, som er målrettet at få et
overblik over deres økonomiske situation, og på den måde være med til
at sikre, at unge ikke havner i bundløs gæld.

Gældsrådgivning
i
Aalborg

Tilbuddet er gratis og online.
https://ungøkonomi.dk/

Frelsens Hær
Frelsens hær har en åben rådgivning, hvor der er mulighed for at få råd
og vejledning om gæld og økonomiske forhold. Det er frivillige Jurastuderende som varetager denne råd og vejledning.
Man kan møde op hver mandag kl 16-19 på skipper Clements gade 9,
9000 Aalborg
Eller kontakt Frelsens Hær for at aftale en tid.
Anne Marie Orry Amby, 30 69 28 63
anam@fhmail.dk
Martin Mader , 98 11 50 62
moellepladscentret@fhmail.dk
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Dansk Folkehjælp

Mødrehjælpen

Dansk folkehjælps økonomiske rådgivning giver mulighed for at få råd
og vejledning om gæld og økonomiske forhold. Det er frivillige Jurastuderende som varetager denne råd og vejledning.

Mødrehjælpen har en åben rådgivning hvor forældre og gravide
kan søge generel råd og vejledning, herunder også om økonomi.

Den hurtigste måde at få en tid på er gennem Facebook
(søg på økonomisk rådgivning, dansk folkehjælp, aalborg)
Man kan vælge at sende en besked (den blå knap hvor der står ”send
besked”) direkte til rådgivningen.
De svarer så hurtigt som muligt og gerne inden for et par dage.
Alternativt så kan de kontaktes på hovednummeret tlf. 70 220 230
https://www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/frivilligt-socialt-arbejde/
oekonomisk-raadgivning/

Derudover har de et tilbud ”råd til livet” som er til forældre, der
både har svært ved at overskue økonomien, har personlige
problemer, og hvor vold er en del af hverdagen.

Kontakt Mødrehjælpen for at bestille en tid ved en af de
ovenstående tilbud. Deres telefoner er åbne
Mandag-Fredag kl. 9.00-12.00.
Om Torsdagen desuden kl. 12.30 – 16.00. Tlf. 69 13 32 00
https://moedrehjaelpen.dk/radgivning-aalborg/

Forbrugerrådet TÆNK

Det Grønlandske hus

Forbrugerrådet TÆNKs økonomirådgivning er en åben rådgivning,
hvor der er mulighed for at få råd og vejledning om gæld og økonomiske forhold.

Det Grønlandske hus har en åben rådgivning i deres sociale afdeling,
hvor de også kan give råd og vejledning om økonomi og deltage som
bisiddere ved møder ved kommunen, banken mm.

Det er frivillige med forskelig relevant baggrund (jurister, socialrådgivere, bankuddannede mm) som varetager denne råd og vejledning.

Kontakt de socialfaglige konsulenter for at aftale en tid.

De kan kontaktes på Hovedbiblioteket, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg (mødelokale 1 eller 3).
Telefonnummer: 25 56 71 07. Telefon- og åbningstid: Onsdag kl. 16-18.

Ane Inuk Lundblad Bengtsen,
al@dgh-aalborg.dk , 30 95 79 68
Per Hjelm Hansen,
phh@dgh-aalborg.dk, 30 95 79 67

E-mailadresse: gaeld-aalborg@fbr.dk
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