Ugens Historie

Sofie – frivillig i PROP - Privatøkonomisk oprydning
Sofie er frivillig i PROP, hvor hun gennem
et 6 måneders forløb hjælper brugerne
med at få styr på deres privatøkonomi.
Hun er 26 år og studerer Cand. Merc.
i global logistics and supply chain
management. Hun fortæller her om,
hvordan det er at være frivillig i PROP.
Hvad var dine forventninger til at være
frivillig i PROP?
“Mine forventninger var, at jeg kunne
anvende min viden fra min uddannelse
som finansøkonom, samtidig med at
jeg kunne hjælpe nogle konstruktivt
med deres økonomi og give dem nogle
værktøjer til selv at kunne træffe de
rigtige beslutninger.”
Hvordan har det været at arbejde
herude?
Det er en skøn arbejdsplads. Folk er altid
glade, lyttende og imødekommende.
Jeg har været glad for mit arbejde i
PROP og det har været meget lærerigt
og givende på det professionelle såvel
som det personlige plan.”

Hvordan er det at sidde i længere forløb
med brugere?
“Det er positivt, at man får lov til at
være en del af brugernes udvikling, og
følge deres livs op – og nedture. Samtidig får man lov til at lære personen at
kende på en anden måde, og man får
skabt en relation der kan være meget
lærerig på mange måder.”
Hvad vil du sige, at du har fået ud af at
være frivillig?
“I mit frivillige arbejde i PROP har jeg
lært rigtig meget om mig selv som person. Derudover har jeg fået mulighed
for at blomstre og give min viden videre
til brugere såvel som kollegaer. Jeg har
lært, at det kan være mere givende at
give end at modtage.
Jeg har også lært, at det ikke altid
nytter at kigge på tallene, men at
mennesket bagved er lige så vigtigt
at fokusere på. Det at skræddersy en
privatøkonomi så den passer til den
enkelte, er ikke altid nemt - der er ikke 2
familier der har en ens økonomi.”

