Ugens Historie

Vi siger farvel til koordinator Hanny!
I slutningen af april måtte vi desværre
sige farvel til Hanny som koordinator
for Privatøkonomisk Oprydning - PROP.
Hanny er 23 år og læser en kandidat i
revision og økonomi. Hun fortæller her
om, hvordan hun startede bekendtskab
med Den Frie Rådgivning, og hvad
dette har betydet for hende.
Hvordan startede du i Den Frie
Rådgivning?
Jeg startede i Den Frie Rådgivning i
december 2014. Jeg blev præsenteret
for Den Frie Rådgivning af en veninde
fra en anden arbejdsplads. Jeg
startede som frivillig i den ordinære
rådgivning, hvor jeg havde en fast dag,
jeg sad som rådgiver og senere afløser
pga. et skiftende skema. Jeg kom
senere med i PROP, den økonomiske
indsats som Den Frie Rådgivning havde
startet, hvor rådgivningen bestod
af økonomisk rådgivning til borger
med rod i økonomien, der ønskede
et overblik og hjælp med økonomien.
Jeg var derefter så heldig at få tilbudt
en stilling i PROP som koordinator, men
fortsatte med at have mine egne
forløb med borgerne og træde til i den
ordinære rådgivning.

Hvilke forventninger havde du til jobbet,
og har det levet op til disse?
Jeg havde et ønske om, at jeg kunne
være med til at sætte et aftryk på
PROP, og være med til at videre udvikle
indsatsen. Det er en aktivitet i løbende
udvikling og en spændende proces at
være en del af. Som ansat i PROP skal
man samtidig også være opdateret på
lovgivning samt videre formidle denne
viden til rådgiverne.
Hvordan er det at skulle forlade Den Frie
Rådgivning?
Det er meget trist at skulle forlade Den
Frie Rådgivning, men som jeg også har
sagt, så er det ikke et farvel, men på
gensyn. Jeg er blevet rigtig glad for Den
Frie Rådgivning. Derfor ved jeg også med
sikkerhed, at jeg nok kommer tilbage
til Den Frie Rådgivning en gang efter
sommerferien som frivillig igen.
Hvad har Den Frie Rådgivning betydet for
dig?
Den Frie rådgivning har betydet rigtig
meget for mig. Både personlig og rent
fagligt. Jeg har følt, jeg har gjort en
forskel for andre. Det har givet mig en
form for ro og tilfredsstillelse. Jeg er selv
vokset som person, og tilegnet mig en del
kompetencer jeg ikke ville være foruden.

