Indbydelse til opstartsmøde vedrørende
etablering af:
Den Frivillige Gældsrådgivning Skive.
Tid & sted:
Onsdag den 22. april kl. 19.00
Møllegården, Møllegade 5
7800 Skive

Program for aftenen:



Velkomst. V/ borgmester Peder Chr. Kirkegaard



Præsentation af formålet med at etablere en
frivillig gældsrådgivning. V/ borgmester Peder
Chr. Kirkegaard



Erfaringer fra andre frivillige gældsrådgivninger
i projekt ”På fode igen”. V/ June Crondahl, projektleder ”På fode igen”.



Hvad får man ud af at være frivillig gældsrådgiver og hvilke krav stilles der til de frivillige
gældsrådgivere? V/ Ulla Neve - gældsrådgiver i
den frivillige gældsrådgivning i Struer.



Drøftelse af et muligt samarbejde med projekt
”På fode igen”.



Hvordan der kan skaffes økonomi til gældsrådgivningens drift.



Næste skridt frem mod etablering af Den Frivillige Gældsrådgivning Skive og drøftelse af
etablering af en styregruppe.



Andet.

Alle interesserede er velkommen til opstartsmødet.

OPSTARTSMØDE DEN 22. APRIL
KL. 19 PÅ MØLLEGÅRDEN

Yderligere oplysninger på:

Gør en forskel - bliv frivillig gældsrådgiver

Www.frivillighedscenterskive.dk
- eller kontakt Jakob Drue Laursen på tlf: 3055 7190
SKIVE.DK

Den Frivillige Gældsrådgivning Skive
Skive—det er RENT LIV

SKIVE.DK

Den Frivillige Gældsrådgivning Skive

Rammer og indhold for gældsrådgivningen

Dit personlige udbytte som gældsrådgiver

Privatøkonomi kan være svær at overskue. Nogen
har svært ved at få deres rådighedsbeløb til at række
hele måneden. Andre oplever, at de har en uoverskuelig gæld.

Den Frivillige Gældsrådgivning skal bestå af frivillige,
der har en baggrund som f.eks. bankrådgiver, revisor, socialrådgiver, advokat, jurist eller lignende, der
har forudsætninger for at rådgive omkring andres
privat økonomi.

At være frivillig gældsrådgiver vil også give dig et
personligt udbytte

Erfaringer fra andre frivillige gældsrådgivninger viser,
at frivillige gældsrådgivere i høj grad kan være med
til at hjælpe borgere, som har mistet overblikket over
privatøkonomien.
Det er baggrunden for etableringen af Den Frivillige
Gældsrådgivning Skive.

Målgruppen
Det er ikke nødvendigt at have en kæmpe gæld.
Den Frivillige Gældsrådgivning skal henvende sig til
alle, der har svært ved at overskue deres privatøkonomi.
Der vil dog blive gjort en særlig indsats for at få tilbuddet ud til ungegruppen, da det er særligt vigtigt,
at unge får redskaber til at overskue og styre deres
økonomi.

Gældsrådgiverne skal rådgive om:





Budgetlægning, afdrag og omlægning af gæld
Gældssanering
Og om hvordan man kan anvende et givent
rådighedsbeløb bedst muligt.






Du gør en forskel ved at hjælpe andre og opnår
glæde ved at arbejde som frivillig.
Du udvikler personlige kompetencer og opnår
personlig udvikling.
Du udvikler dine kommunikative og faglige
kompetencer og styrker din sociale bevidsthed.
Du vil blive en del af et frivilligt tværfagligt
samarbejde mellem f.eks. Jurister, socialrådgivere, bankrådgivere og revisorer.

Du skal hjælpe borgerne til at få et økonomisk overblik og motivere til at reducere eventuel gæld.
Samtidigt er det vigtigt, at du som frivillig gældsrådgiver har menneskelig indsigt, rummelighed og gode
evner til at tale med folk.
Du skal som udgangspunkt kunne afsætte 2-3 timer
hver 14. dag. Rådgivningen vil oftest ligge i forlængelse af normal arbejdstid. Du vil selv være med til at
planlægge, hvornår din rådgivning skal være.

Samarbejde med projekt ”På fode igen”
Projekt ”på Fode igen” er et projekt under KFUMs
sociale arbejde. Projektet driver i øjeblikket 17
gældsrådgivninger forskellige steder i landet og har
erfaring fra 2008 og frem til i dag med frivillig gældsrådgivning.
På informationsmødet skal vi drøfte et muligt samarbejdemellem Den Frivillige Gældsrådgivning Skive og
projekt ”På fode igen”.
Du kan læse mere om projekt ”På fode igen” på
Www.kfumsoc.dk

Se mere på Www.frivillighedscenterskive.dk
SKIVE.DK

