At være frivillig i PROP
"Det er udfordrende og spændende fordi jeg kan få lov til at
hjælpe der hvor jeg kan bruge
min faglighed og det er med til
udvikle mig til at blive en bedre
rådgiver."

“Det er en god følelse man får,
som frivillig i PROP, når man er
med til at give noget tilbage til
samfundet og gøre en forskel for
andre borgere."

"Det er en god måde at lære,
hvordan man arbejder med
mennesker i det virkelige liv. På
den måde lærer man at se verden ud fra andet end blot teori."

Hjælp til økonomisk overblik
Privatøkonomisk Oprydning, i daglig tale
PROP, tilbyder mennesker med manglende
overblik over deres privatøkonomi et rådgivningsforløb. Gennem forløbet vil brugeren, i samarbejde med en frivillig rådgiver, skabe overblik over sin økonomi, lære
at lægge et budget, navigere på netbank og
evt. lave afdragsordninger.
Mødet med brugerne
PROP er et fleksibelt rådgivningsforløb, der
kan tilpasses den enkelte bruger og dermed
imødekomme individuelle behov.
Alle forløb starter med et indledende møde,
hvor den økonomiske situation bliver kortlagt. Herefter overleveres sagen til frivillige
rådgivere, der, i et forløb over 6 måneder,
får styr på den økonomiske situation. Forløbet slutter først, når bruger og de frivillige rådgivere vurderer, at hovedforløbet er
gennemført, og at bruger er kommet i mål
med det, han/hun ønskede at få hjælp til.

"Som studerende er det spændende at sætte sin teoretiske viden ind i virklighedens verden.
At man så samtidigt hjælper
ens medborgere er jo win-win"

Team på to
Hvert forløb har som udgangspunkt to
frivillige rådgivere tilknyttet, for at man
kan sparre og samarbejde om sagen. Det er
ikke fastlåste teams, og derfor kommer man
til at samarbejde med forskellige frivillige
om forskellige forløb. Som frivillig i vores
Åben Rådgivning kommer man til at sidde
med mange forskellige sager, og sjældent
den samme bruger to gange. Som frivillig i PROP er man en del af længere forløb,
hvor man når brugeren at kende og kan se
den udvikling, de gennemgår, alt imens der
kommer bedre styr på deres økonomi.
Frivilligt arbejde med mening
Har man økonomisk interesse, og stor lyst
til at hjælpe, er PROP et godt sted at lægge
sine frivilligkræfter. Vi hører igen og igen
fra vores frivillige, at det giver meget mening at være en del af PROP. Det er her man
virkelig kan se et resultat fra forløbets start,
til det bliver afsluttet.
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