Gældsafdelingen og
Det Juridiske Rådgivningsteam
PRO Aarhus-Exit Prostitution

Imagine Horsens

Som en del af samarbejdet med PRO Aarhus bliver der
løbende evalueret på samarbejdet. PRO Aarhus er et
projekt for kvinder eller mænd, der ønsker at komme ud
af prostitution eller at forbedre deres tilværelse under
prostitution. Projektet er iværksat af Social- og Integrationsministeret med Aarhus, Aalborg, Odense og Københavns
Kommune som deltagende Kommuner. Samarbejdet i
Aarhus består af PRO Aarhus, Reden og Den Sociale Rets.
PRO Aarhus og Den Sociale Retshjælps Fond er begge
meget tilfredse med samarbejdet og har i den forbindelse
forlænget samarbejdet indtil den 1. september 2015. Det
forventes, at forløbet vil blive yderligere forlænget indtil den
31. december 2015, hvor midlerne render ud.

Imagine Horsens er et sekretariat for den boligsociale indsats i Horsens. Indsatsen har til formålet, at udvikle lokalsamfundet, fremme sundhed og kommunikation, ved at
involver og inddrage lokalbefolkningen. De har i den forbindelse udarbejdet en håndbog omkring gæld og Lene har
derfor haft et møde med Imagine Horsens med det henblik
på, at der måske kunne opbygges et undervisningsforløb
med os som undervisere. Der er endnu ikke bliver afgjort
noget i endnu.

Fri Gæld

Fri Gæld som Den Sociale Retshjælp er en del af, har startet
et projekt op, der skal oplyse hvilket behov der er for gratis
Reden
gældsrådgivning i Danmark. Samarbejdet er betalt af de
)RUDWNXQQH\GHEHGUHUnGJLYQLQJRJQnXGWLOÀHUHNYLQGHU andre organisationer, mod at vi fra Den Sociale Retshjælp
har vi i samarbejde med Reden ændret vores besøgstid. I deltager i styre- og arbejdsgruppen. Den endelige rapport
stedet for hver onsdag i lige uger, er besøgstiden nu ændret bliver udarbejdet af Lead Agency, der står for interview af
til hver torsdag i lige uger fra kl. 15-16. Den nye besøgstid nøglepersonerne som skal indgå i rapporten, samt formidhar allerede efter én gang, vist sig langt mere passende for lingen af budskabet. Rapporten har til formål at råbe politikde udsatte kvinder og vi har derfor langt bedre mulighed for, kerne op inden gældspuljen udløber sommeren 2016.
at hjælpe og rådgive kvinderne.

Virksomhedspraktikant

Det Juridiske Rådgivningsteam

Den 1. juni har vi ansat Pernille som vores nye virksomhedspraktikant. Pernille skal være her i 5 måneder og kommer
på et rigtig godt tidspunkt idet vi har en lang venteliste med
ventende klienter, der har brug for vores hjælp.

Desværre er tiden også kommet til, at vi må sande at Det
Juridiske Rådgivningsteam, grundet manglende midler,
lukker ned pr. 30. juni 2015. Det har desværre ikke været
muligt for os, at skaffe de nødvendige midler til, at kunne
fortsætte vores indsats. Dette stopper os dog ikke og vi har
SnQXY UHQGHWLGVSXQNWÀHUHDQVDWWHLJDQJPHGDWVNULYH
ansøgninger til forskellige puljer. Der er ingen tvivl om, at
vores indsats har haft en stor positiv effekt og de forskellige
samarbejdspartner har også udvist stor tilfredshed, det er
derfor en rigtig skam, at vi ikke har mulighed for at fortsætte
arbejdet.

Introduktion til
Gældsrådgivning i Praksis

Efter et vellykket kursus i marts, kunne vi i maj igen tilbyde
kurset Introduktion til Gældsrådgivning i Praksis. Kurset
blev afholdt den 4., 5. og 18. maj på Erhvervsakademiet
Aarhus. Rådgivningen blev undervist af Lene, hvor der blev Martin Christiansen og
undervist i forskellige gældsproblematikker, regler omkring
Michella E. Christensen, Sekratariatet
forældelse, gældssanering, fogedretten, satser og kreditorhåndtering. Målgruppen for kurset er personer der arbejder
med gældssatte borgere, som for eksempel bostøtte, sagsbehandler, socialrådgiver, mentor eller lignende.
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