Karina er tilbage - ny ansvarlig for PROP
Den Frie Rådgivning har fået tildelt satspuljemidler i to år med fokus på
økonomi- og gældsrådgivning, også bedre kendt som Privatøkonomisk
Oprydning PROP. Dette betyder, at Den Frie Rådgivning har fået ansat en
fuldtidsmedarbejder mere pr. 1.9.2018.
Privatøkonomisk Oprydning PROP har eksisteret som et selvstændigt rådgivningstiltag siden 2015, og der har været ansat to studentermedhjælpere det
seneste år til at køre indsatsen. Disse to studentermedhjælpere får nu selskab
på kontoret, da der er blevet ansat en medarbejder mere til denne indsats.
For nogle vil medarbejderen være et kendt ansigt, da hun har været tilknyttet
foreningen både som frivillige og ansat af flere omgange siden 2012. Karina
Andersen er nemlig blevet ansat som projektleder for privatøkonomisk
oprydning PROP de næste to år.
Hvad skal der ske de næste to år?
De næste to år skal vi naturligvis primært yde rådgivning til de borgere, der henvender sig med økonomiske problemer – det er vores kerneopgave. Endelig
er det også min opgave at sørge for udvikling i projektet, både i forhold til opkvalificering af vores rådgivere, samt udvikle endnu bedre dokumentationsredskaber end vi allerede har. Dertil kommer også, at vi skal omstrukturere vores rådgivningsmetoder, således at vi overholder den nye persondataforordning,
der trådte i kraft i maj 2018.
Hvordan er det at være tilbage i Den Frie Rådgivning på daglig basis?
Jeg har jo de seneste to år været formand for foreningen på frivillig basis, og jeg har savnet den daglige kontakt med både frivillige og brugere. Der er kommet mange nye frivillige til, og jeg glæder mig til at lære dem at kende.
Jeg kan også mærke, at Den Frie Rådgivning har udviklet sig, og er blevet større – vi har flere komplicerede sager, og vores frivillige har brug for løbende opkvalificering hele tiden. Den Frie Rådgivning yder professionel rådgivning på frivillig basis, og det er min og daglig koordinators (Ida Johanne Eriksen red.)
opgave at sørge for, at de frivillige har de fornødne kompetencer til at kunne varetage denne opgave tilfredsstillende.
Privatøkonomisk Oprydning PROP mangler frivillige gældsrådgivere. Har du flair for budget og tal, og kunne du tænke dig at blive frivillig hos Den Frie
Rådgivning, så kontakt Anna Petersen på annapetersen@dfr-odense.com.
Velkommen tilbage Karina :)

