
 
Projekt „Wsparcie dla zadłużonych” realizowany w ramach programu

    Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy
 

Podsumowanie działań projektu
funduszy EOG) realizowanego 

 
Projekt „Wsparcie dla zadłużonych” realizowany był w okresie od 1.10.2014 do 30.04.2016 
przez Biuro Porad Obywatelskich  Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS dzięki 
wsparciu Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
Projekt zakładał usprawnienie systemu świadczenia usług dla kobiet i mężczyzn zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z pow
niesamodzielnych z deficytami społecznymi, poprzez współpracę z 
osobami wykluczonymi na zasadzie koprodukcji usług publicznych.
Działania projektowe realizowane były na ter
Północ, Praga Południe, Bielany, Mokotów, Śródmieście
wsparcia skorzystały 3233osoby (planowano 2800).
 Poradnictwo dla osób wykluczonych społecznie 
Praca poradnicza prowadzona była w lokalnym punkcie porad przy ul. Wrzeciono 48 w 
poniedziałki w godz. 12-16 oraz w głównej siedzibie Biura Porad Obywatelskich przy ul. 
Gałczyńskiego 3.  
Działaniami projektowymi objęto 267 mieszkańców Bielan, którym udziel
Osoby te w większości korzystały z dzielnicowego punktu porad
siedziby BPO – 93 osoby, ale też  i z 
Najwięcej porad udzielono spraw
mieszkaniowymi (21%).  
 Doradca Biura Porad Obywatelskich 
szczegółowo diagnozował sytuację, 
działania, wyposażał osobę w niezbędną wiedzę na temat 
rozwiązania jednocześnie zapewniając długofalowe wsparcie 
kryzysowej. Długoterminowa relacja oraz praca w oparciu o koprodukcję  pozwalała na 
zwiększenie odpowiedzialności
istotne było włączanie w proces zarówno członków rodziny często także dotkniętych 
problemem czy osób znajomych jako osób kluczowych dla klientów

    
Projekt „Wsparcie dla zadłużonych” realizowany w ramach programu

Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy 

Podsumowanie działań projektu „Wsparcie dla zadłużonych” (współfinansowanego z 
funduszy EOG) realizowanego w dzielnicy  Bielany m.st. Warszawy

Projekt „Wsparcie dla zadłużonych” realizowany był w okresie od 1.10.2014 do 30.04.2016 
Obywatelskich  Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS dzięki 

Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. 
Projekt zakładał usprawnienie systemu świadczenia usług dla kobiet i mężczyzn zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z powodu zadłużeń, złej sytuacji materialnej, osób 
niesamodzielnych z deficytami społecznymi, poprzez współpracę z warszawskimi 
osobami wykluczonymi na zasadzie koprodukcji usług publicznych. 
Działania projektowe realizowane były na terenie 9 warszawskich dzielnic: Wola, Praga 

Bielany, Mokotów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Wawer
wsparcia skorzystały 3233osoby (planowano 2800). 

dla osób wykluczonych społecznie – mieszkańców Bielan 
Praca poradnicza prowadzona była w lokalnym punkcie porad przy ul. Wrzeciono 48 w 

16 oraz w głównej siedzibie Biura Porad Obywatelskich przy ul. 

i objęto 267 mieszkańców Bielan, którym udziel
Osoby te w większości korzystały z dzielnicowego punktu porad-165 

93 osoby, ale też  i z  punktów BPO w innych dzielnicach Warszawy. 
sprawach związanych z zadłużeniem (45%) oraz z pr

bywatelskich pracujący z osobą zgłaszającą się 
szczegółowo diagnozował sytuację, opracowywał wspólnie z klientem 

w niezbędną wiedzę na temat jej sytuacji, wskazywał możliwe 
rozwiązania jednocześnie zapewniając długofalowe wsparcie w wyjści

. Długoterminowa relacja oraz praca w oparciu o koprodukcję  pozwalała na 
zwiększenie odpowiedzialności, a także podejmowanie racjonalnych działań. Szczególne 

nie w proces zarówno członków rodziny często także dotkniętych 
problemem czy osób znajomych jako osób kluczowych dla klientów. 
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(współfinansowanego z 
Bielany m.st. Warszawy 

Projekt „Wsparcie dla zadłużonych” realizowany był w okresie od 1.10.2014 do 30.04.2016 
Obywatelskich  Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS dzięki 

 
Projekt zakładał usprawnienie systemu świadczenia usług dla kobiet i mężczyzn zagrożonych 

odu zadłużeń, złej sytuacji materialnej, osób 
warszawskimi OPS i z 

ch dzielnic: Wola, Praga 
Targówek, Ursus, Wawer. Ze 

Praca poradnicza prowadzona była w lokalnym punkcie porad przy ul. Wrzeciono 48 w 
16 oraz w głównej siedzibie Biura Porad Obywatelskich przy ul. 

i objęto 267 mieszkańców Bielan, którym udzielono 853 porad. 
165 osoby, z głównej 

ów BPO w innych dzielnicach Warszawy.  
%) oraz z problemami 

pracujący z osobą zgłaszającą się po pomoc, 
wspólnie z klientem indywidualny plan 

sytuacji, wskazywał możliwe 
wyjściu z sytuacji 

. Długoterminowa relacja oraz praca w oparciu o koprodukcję  pozwalała na 
działań. Szczególne 

nie w proces zarówno członków rodziny często także dotkniętych 
 Wsparcie bliskich 



zwiększało aktywność w podejmowaniu działań, niekiedy było czynnikiem niezbędnym w 
skutecznym osiągnięciu zamierzonego celu.   
Równie istotnym elementem była współpraca z pracownikami służb społecznych. 
Początkowo opierająca się jedynie na kierowaniu klientów OPS do doradcy BPO, w miarę 
rozwoju projektu także na głębszej współpracy polegającej na podejmowaniu wspólnych 
działań z asystentami rodzin i pracownikami  socjalnymi.  
Duże znaczenie dla realizacji projektu miało zorganizowanie w lipcu 2015 r wspólnie z 
Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami spotkania dla mieszkańców Bielan 
dotyczącego problemu zadłużenia. Władze dzielnicy włączyły się w organizację tego 
spotkania poszerzając je o informacje dotyczące restrukturyzacji zadłużeń. W spotkaniu 
uczestniczyło 60 osób. W  szkoleniu prowadzonym  przez Biuro Porad Obywatelskich 
uczestniczyło 27 mieszkańców.  
W ramach projektu prowadzone były przez trenerów BPO szkolenia dla pracowników 
socjalnych OPS Bielany: pierwsze w listopadzie 2014r., mające na celu pogłębienie wiedzy z 
zakresu problematyki zadłużeń, wzięło w nim udział 14 pracowników socjalnych; drugie w 
lutym 2016 r. dotyczyło  pracy z osobą z zadłużeniem mieszkaniowym oraz upadłości 
konsumenckiej (uczestniczyło w nim 25 pracowników socjalnych). Oba szkolenia zostały 
wysoko ocenione przez pracowników socjalnych  
Na podstawie przeprowadzonych analiz z podsumowania działań projektowych wynika, że 
71% mieszkańców Bielan wypracowywało indywidualne plany działania na zasadzie 
koprodukcji, ale  aktywne działania celem rozwiązania problemu podjęło 67,42% klientów, 
przy czym 57,3% osób zadłużonych; 12% osób włączyło w rozwiązanie problemu także 
członków swojej rodziny. Jedynie 28% osób terminowo realizowało zaplanowane działania.  
Przykładowe pozytywnie zakończone sprawy: Większość spraw jest jeszcze w toku 
załatwiania. Ale część klientów informowała o efektach działań np.: ogłoszona upadłość 
konsumencka w przypadku  2 osób, 6 osób uzyskało prawo do lokalu socjalnego, wobec 6 
innych osób  wierzyciele umorzyli zadłużenie.  
Podsumowanie: Osoby nadmiernie zadłużone wymagają wsparcia długofalowego. Często 
najmniejsza porażka, brak wsparcia rodziny czy intensywne działania wierzycieli powodują  
ich wycofanie, wypadnięcie z ustalonych terminów i działań, co skutkuje  pogłębieniem 
problemu i doświadczeniem dotkliwych konsekwencji. Wspólne działania doradców Biura 
Porad z pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin zwiększają możliwości pomocy 
osobom z problemem zadłużenia dając im większe oparcie, mobilizując do pokonania 
trudności w sytuacjach kryzysowych. Sukcesy w pracy z osobami wykluczonymi (w tym 
zadłużonymi) zależą przede wszystkim od stałego współdziałania i włączania całego sytemu 
pomocy. Dlatego bardzo zależy nam na dalszej współpracy i mamy nadzieję, że nadal będzie 
się ona rozwijać i pogłębiać.  
 
 


