Ugens Historie

Nyt tiltag i PROP
Én af Den Frie Rådgivnings aktiviteter er
Privatøkonomisk Oprydning, der i dagligt tale bliver kaldt PROP. PROP hjælper
familier eller enkelt personer, der er havnet
i en ond cirkel med ubetalte regninger og
rod i økonomien. Indsatsen hjælper med at
rydde op i økonomien og skabe et overblik,
derudover skal forløbet give brugeren en
forståelse for økonomi og budgetlægning.
Siden april måned har PROP haft et samarbejde med Integrationsafsnittet i Odense
kommune.
Når nytilkomne flygtninge kommer til
Odense, sørger kommunen for, at alle boligbevarende udgifter (husleje, er, vand og
varmen) bliver fratrukket integrationsydelsen, inden ydelsen bliver udbetalt. De
er således under administration, og sørger
ikke selv for at betale deres faste udgifter.
Dette gøres for at undgå, at de nytilkomne
borgere ikke ender med at stå uden lejlighed, fordi det kan være svært at forstå det
danske system.
Når de nye flygtninge begynder at komme
på plads i Danmark, bliver de taget af administration.

I den proces skal samarbejdet mellem
integrationsafsnittet og PROP hjælpe dem
til få en forståelse af, hvordan det fungerer
i det danske samfund i forhold til betaling
af regninger, tilmelding til betalingsservice,
budgetkonto, mm.
Et møde med en borger, der er taget af
administration, tager ofte halvanden time,
hvor de frivillige rådgivere skal vise borgeren, hvordan en regning ser ud, hvordan
man betaler denne og evt. tilmelder den til
PBS. Desuden lærer de hvordan man opretter en budgetkonto og faste overførsler.
Derudover får de et overblik over alle deres
faste udgifter og et indblik i den administrative del af samfundet.
Når mødet med brugeren er afsluttet, skal
alt betaling gerne gå automatisk, men hvor
de stadig har en viden om, hvad de skal
holde øje med, og hvordan de skal reagere
på nye regninger og ændringer i deres
økonomi.
Samarbejdet startede i april måned, og
siden opstarten har PROP hjulpet 34
borgere af administration.

