Ugens Historie

Projekter i Den Frie Rådgivning
PROP

CYKELSKOLEN FOR KVINDER

I 2014 legede vi med ideen om et alternativt tilbud til

Cykelskolen går helt tilbage til 2003, hvor Fritidsbu-

den daglige rådgivning, hvor brugere med økonomiske

tikkens medarbejdere etablerede det for første gang,

vanskeligheder gennem et længerevarende forløb

og siden 2006 har Den Frie Rådgivning været med til

kunne få jævnlig vejledning i forhold til bl.a. afbetal-

afholdelsen – et projekt, som vi per dags dato helt har

ing af gæld og at skabe en fremadrettet bæredygtig

overtaget. Formålet med cykelskolen er at give kvinder

økonomi. Et initiativ, som blev afprøvet v. pilotprojekt.

mulighed for større bevægelsesfrihed ved ikke at være

I 2015 blev tiltaget en realitet, da Den Frie Rådgivn-

afhængig af bil, offentlig transport eller simpelthen

ing fik tildelt midler til dette ved Odense Kommunes

at skulle gå. Samtidig medvirker det til fremadrettet

Udviklingspulje jv. §18.

forbedret helbred for de, som fortsætter med at bruge
cykel dagligt efter endt forløb.

Under navnet PROP (Privatøkonomisk Oprydning)
har vi sidenhen drevet økonomiske vejledningsforløb,

Vi har i foråret 2016 haft projektet på stand-by, men

og der har været stor interesse for projektet. I 2015 har

til efteråret 2016 starter vi op igen, hvilket vi ser frem

vi haft 28 personer i PROP-vejledning, hvoraf 22 af

til! Vi har fået mange henvendelser og tilmeldinger om

disse fik opnået det ønskede resultat. Vi har samtidig

projektet, og siden 2009 haft ca. 150 kvinder indskre-

en skarp rådgivergruppe på ca. 10, der alle har studie-

vet på de forskellige hold! Cyklen er, for mange, et

baggrund i og erfaring med økonomi, statskundskab

vigtigt transportmiddel, som kan gøre det både nemt,

mm. Med PROP har vi sikret, at borgere både kan

hurtigt og dejligt at færdes i trafikken, og vi glæder

komme i den daglige rådgivning med forskelligartede

os til, at vi efter sommerferien endnu engang åbner

problemer samt have muligheden for at indgå i læn-

dørene for cykelskolen!

gerevarende rådgivningsforløb.

