HJÆLP MENNESKER I UDSATHED UD AF GÆLDSSPIRALEN
Hos Settlementet Vesterbro har vi akut brug for frivillige gældsrådgivere, der vil yde
gratis gældsrådgivning til mennesker i udsathed.
De stigende priser rammer skævt og hårdt. Det oplever vi hos Settlementet Vesterbro, hvor flere og flere
mennesker i udsathed søger vores hjælp indenfor gældsrådgivning. Derfor leder vi med lys og lygte efter
flere frivillige gældsrådgivere, der min. 2 gange om måneden vil yde økonomisk rådgivning.
Hvornår
Vi har tre rådgivningsteams. Du kan enten være med tirsdag kl. 17–20, onsdag kl. 15.30-18 eller onsdag 1720.
Hvor
Settlementets Rådgivning foregår i hyggelige lokaler i Dybbølsgade 41, 1. sal, 1721 København V.
Hvad får du af os
Du bliver en del af et velfungerende team, hvor frivillige gældsrådgivere, socialrådgivere og jurister arbejder
sammen om at hjælpe mennesker, der enten har problemer med gæld og den daglige økonomi eller
problemer af social og juridisk karakter.

Som frivillig gældsrådgiver vil du typisk hjælpe med overblik i form af budget og gældsoversigt, kontakt
mellem skyldner og kreditor, forebyggelse af ny gældsætning mv.
Vi sikrer grundig introduktion, relevante faglige kurser, løbende faglig sparring samt sociale arrangementer.
Hvem er du
- Du er bankrådgiver eller har en anden økonomisk/finansiel uddannelse
- Du har mulighed for at tage min. 2 vagter om måneden hos os. En vagt varer tre timer.
- Du har lyst til at være tilknyttet rådgivningen i min. 1 år
Hvem er vi
I rådgivningen er vi 4 ansatte og ca. 30 frivillige rådgivere, alle med faglig baggrund indenfor socialrådgivning,
jura og økonomi. Vi arbejder for en sikring af socialt udsatte borgeres rettigheder, social inklusion samt lige
adgang for alle til professionel rådgivning. Målgruppe for rådgivningen er 18 +.

Rådgivningen er et gratis og uafhængigt tilbud. Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt, og vi lægger
stor vægt på, at rådgivningen er et samarbejde, så borgeren går hjem med ny viden om, hvordan man kan
håndtere sin situation fremadrettet.
Rådgivningen er en del af Settlementet, som siden 1911 har udført socialt arbejde på Vesterbro.
Kontakt:
Rådgivningschef Eva Tetzlaff, telefon 5059 9051, eva.tetzlaff@settlementet.dk

Vi glæder os til at møde dig!

