
   
 

Projekt „Wsparcie dla zadłużonych” realizowany w ramach programu 
    Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy 

1. Klienci 

 

Lokalny Punkt Porad w Ursusie został uruchomiony 25 lutego 2015 r. w ramach partnerstwa z 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ursusie. Dzięki bardzo dobrej współpracy z OPS Punkt 

Porad w Ursusie uzyskał bardzo dobrą lokalizację – rozpoznawalną i łatwo dostępną dla 

mieszkańców Ursusa- w pomieszczeniu OPS w siedzibie Domu Kultury „Kolorowa” przy 

ulicy Sosnkowskiego 16.  Cotygodniowe dyżury odbywały się w każdą środę w godzinach 

9.00-13.00. Od połowy lutego 2016 r. w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na 

porady, został uruchomiony dodatkowy dyżur w czwartki w godzinach 9.00-13.00. W 

lokalnej prasie, w miesięczniku Nasz Ursus (nr 2 (56)/15) ukazał się artykuł informujący o 

uruchomieniu Lokalnego Punktu Porad w Ursusie, zakresie oferty, dniach i godzinach 

dyżurów.   

W okresie realizacji projektu z 393 porad skorzystało łącznie 108 mieszkańców Ursusa, 

którzy spełnili warunki uczestnictwa w programie Wsparcie dla zadłużonych. Dodatkowo 

udzielono 91 pogłębionych konsultacji z edukacji finansowej dla osób korzystających ze 

wsparcia w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia w Ursusie. Znaczna część osób 

zgłaszających się do Punktu w Ursusie była kierowana przez lokalne instytucje – przede 

wszystkim OPS w Ursusie, Urząd Dzielnicy, pracowników Domu Kultury „Kolorowa”, jak 

również Bibliotekę i OPS z dzielnicy Włochy.  

 

Mieszkańcy Ursusa zgłaszali się przede wszystkim w sprawach dotyczących: zadłużeń (44%), 

rodzinnych (20%) oraz mieszkaniowych (15%).  

 

Z oferty Punktu Porad w Ursusie korzystali przede wszystkim mieszkańcy Ursusa i  

mieszkańcy pobliskich Włoch (z porad skorzystało łącznie 35 mieszkańców Włoch w 59 

sprawach). Zgłaszały się również osoby z innych dzielnic np. Ochoty, Żoliborza. Wśród 

klientów przeważali podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej w Ursusie i Włochach, osoby 

niepełnosprawne i z rejonów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Osoby 

zgłaszały się indywidualnie, w towarzystwie rodziny, z asystentem rodziny lub pracownikiem 

socjalnym. 

 

2. Szkolenia  

 

Powstanie Lokalnego Punktu Porad zostało poprzedzone szkoleniem dla pracowników 

socjalnych i asystentów rodzin przeprowadzonym przez trenera i doradcę BPO 14 i 28 

listopada 2014 r. W warsztacie uczestniczyło 21 pracowników socjalnych i asystentów rodzin. 

Pracownicy OPS w ankiecie ewaluacyjnej bardzo dobrze ocenili treści przekazywane podczas 

szkolenia oraz sposób prowadzenia. Zgłosili również zapotrzebowanie, potwierdzone również 



przez kierownictwo OPS, na szkolenie dotyczące upadłości konsumenckiej wg 

znowelizowanych przepisów ustawy Prawo naprawcze i upadłościowe. 

 

W dniach 27 i 29 października 2015 r. odbył się przy dużym wsparciu pracowników OPS 

odbył się również warsztat dla klientów OPS. Celem warsztatu było wprowadzenie osób o 

niskich dochodach, dotkniętych problemem zadłużenia w praktyczne zagadnienia edukacji 

finansowej. Mimo, że na listę chętnych do udziału w warsztacie zapisało się ponad 20 osób, w 

warsztacie ostatecznie uczestniczyło 8 osób, dotychczasowi podopieczni OPS i klienci BPO. 

Osoby, które miały po raz pierwszy kontakt z ofertą programu Wsparcie dla zadłużonych, 

zgłosiły się po warsztacie ze swoimi problemami do Punktu Porad w Ursusie.  

 

3. Współpraca środowiskowa 

Od początku realizacji projektu współpraca OPS w Ursusie układała się bardzo dobrze. 

Pracownicy OPS chętnie włączali się działania w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia, 

towarzyszyli podopiecznym w Punkcie Porad, na bieżąco konsultowali szczególnie trudne 

sytuacje klientów jak również chętnie udzielali informacji i wsparcia, gdy trudne sytuacje 

sygnalizował doradca. Pracownicy OPS z Ursusa byli najliczniejszą grupą uczestniczącą w 

warsztatach dla pracowników socjalnych i asystentów rodzin  organizowanym przez BPO i 

stale pozostawali w kontakcie z doradcą Punktu Porad.   

Od marca 2015 r. odbywały się stałe spotkania doradcy Punktu Porad w Ursusie z 

pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin z Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególnie 

trudnych sprawach klientów, wymagających zarówno działań interwencyjnych, szczegółowej 

diagnozy sytuacji klienta, pogłębionej pracy poradniczej i informacyjnej, przygotowania 

pism, wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego. W ramach Lokalnego Systemu 

Wsparcia była organizowana wymiana informacji i wspólne ustalanie rozwiązań. W proces 

ustalania Indywidualnych Planów Działań, ścieżek rozwiązania problemu, włączane były 

osoby dotknięte problemem. Osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, niesamodzielne, o 

niskich kompetencjach społecznych, zagubione lub znacznie niepełnosprawne obejmowane 

były, przy wsparciu OPS dodatkowo pomocą psychologiczną i psychiatryczną, wywiadem 

środowiskowym, kierowane do organizacji zajmujących się m.in. kwestiami przemocy 

domowej, wsparciem osób w kryzysie. W okresie czerwiec-wrzesień 2015 r. nasiliły się 

wspólne działania na rzecz przygotowania osób z zadłużeniami czynszowymi w lokalach 

komunalnych do przystąpienia do Programu Restrukturyzacji ogłoszonego przez m.st. 

Warszawa. Równolegle coraz liczniejsza grupa klientów zadłużonych, szczególnie 

bezdomnych, z lokali komunalnych była przygotowywana do ewentualnego ogłoszenia 

upadłości konsumenckiej w związku ze zmianami w ustawie Prawo naprawcze i 

upadłościowe.  

Poza spotkaniami doradca Punktu Porad utrzymywała stały kontakt telefoniczny, e-mailowy z 

pracownikami OPS w bieżących i nagłych sprawach klientów. Przez cały projekt 

kontynuowany była wymiana informacji nt. możliwości rozwiązań, szukania dla osób w 

trudnej sytuacji dodatkowej pomocy i wsparcia w ramach dostępnych w Ursusie instytucji i 

organizacji pomocowych. Przynajmniej 2-3 razy w miesiącu do Punktu Porad zgłaszali się 

klienci w towarzystwie asystenta rodziny lub pracownika socjalnego. 



4. Rezultaty  

Z bieżącego monitoringu działań projektowych oraz analizy spraw i pracy z klientami 

Punktów Porad przeprowadzonych na zakończenie projektu wynika, że  mieszkańcy Ursusa w 

ponad połowie (51%) uczestniczyli w rozwiązaniu problemu metodą koprodukcji tzn. byli 

gotowi, uzyskali niezbędną wiedzę i kompetencje do aktywnego i partnerskiego włączania się 

w rozwiązanie problemu. Aktywność w grupie mieszkańców Ursusa ogółem wyniosła 87%, a 

w grupie ursusowskich osób zadłużonych 86,1% (pod uwagę brane były takie dane jak m.in. 

liczba osób, które rozpoczęły spłacanie zadłużenia w wyniku działań projektowych, aktywnie 

uczestniczyły w przygotowywaniu dokumentów, zestawień, podejmowały działania w 

instytucjach na rzecz rozwiązania problemu, współpracę z doradcą, pracownikami OPS i 

innych instytucji i organizacji wspierających w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia);  58% 

odbiorców zostało włączonych w działania Lokalnego Systemu Wsparcia, a 39% zostało 

objętych pogłębionym wsparciem środowiskowym.  

W wyniku pogłębionej diagnozy sytuacji osób, głównie zadłużonych, a także w odpowiedzi 

na zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów i pracowników OPS mieszkańcy Ursusa i 

Włoch w szczególnie trudnej sytuacji życiowej zostali objęci wsparciem w obszarze edukacji 

finansowej. Odbyło się 111 indywidualnych spotkań i konsultacji dla mieszkańców obu 

dzielnic w obszarze m.in. diagnozy sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego, pracy 

nad budżetem domowym, tworzenia zasobów i przeciwdziałania zadłużaniu się, tworzenia 

indywidualnych planów zarządzania budżetem domowym i rozwiązaniami sytuacji 

kryzysowej.  

W wyniku nasilonego zapotrzebowania na porady oraz konsultacje z zakresu edukacji 

finansowej mieszkańców Ursusa i Włoch, w drugiej połowie lutego 2016 r. został 

uruchomiony drugi dyżur poradniczo-konsultacyjny w Ursusie (czwartki – 9.00-13.00).  

W konsekwencji uruchomienia i nagłośnienia działania Punktu Porad w Ursusie w okresie od 

lutego 2015 do końca kwietnia 2016 r. liczba mieszkańców Ursusa, którzy skorzystali z porad 

i konsultacji wzrosła o 40% wobec poprzedniego, analogicznego okresu. 

Dzięki stałej współpracy w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia oraz metodzie pracy opartej 

o koprodukcję (partnerstwo w wypracowywaniu rozwiązań wszystkich partnerów – instytucji, 

klienta, doradcy) udało się m.in. zapobiec umieszczeniu matki z trójką dzieci w 

pomieszczeniu tymczasowym i priorytetowym umieszczeniu jej na liście osób 

zakwalifikowanych do najmu lokalu komunalnego; powstrzymaniu egzekucji komorniczej, a 

następnie umorzeniu zadłużenia z tytułu opłat abonamentowych osoby niepełnosprawnej; 

wywalczeniu zasiłku okresowego i skierowaniu do orzeczenia o niepełnosprawności osoby 

ciężko chorej, która od co najmniej dwóch lat utrzymuje się wyłącznie z dochodu 100- 200 

zł., podjęciu działań na rzecz ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez 5 osób 

(przygotowywane wnioski); przystąpieniu do Programu Restrukturyzacji  zadłużeń z tytułu 

opłat za lokal komunalny 3 osób; powstrzymaniu działań eksmisyjnych z lokalu 

spółdzielczego lokatorskiego osoby starszej i pomoc w uzyskaniu orzeczenia o 

niepełnosprawności (zabezpieczenie na wypadek eksmisji). W wyniku wspólnych działań 



12% mieszkańców Ursusa i 11% mieszkańców Włoch korzystających z porad oraz 

dodatkowo z  konsultacji w obszarze edukacji finansowej rozpoczęło spłatę zadłużenia.  

Czynniki sukcesu: 

-  zbudowanie trwałego partnerstwa lokalnego w dzielnicy Ursus – przede wszystkim w 

oparciu o stałą i skuteczną współpracę z pracownikami OPS, jak również Urzędem Dzielnicy, 

lokalnymi ośrodkami interwencji kryzysowej i poradniami psychologicznymi, 

pedagogicznymi, psychiatrycznymi;  

- dzięki współpracy z OPS oraz wdrożeniu mechanizmu Lokalnego Systemu Wsparcie 

objęcie kompleksową pomocą 108 mieszkańców Ursusa oraz 35 osób z pobliskich Włoch; 

- upowszechnienie wśród osób zadłużonych z dzielnic Ursus i Włochy mechanizmów 

wychodzenia z zadłużenia oraz kontroli budżetu domowego (pogłębiona praca w obszarze 

edukacji finansowej; upowszechniania Programu Restrukturyzacji Zadłużeń w lokalach 

komunalnych; upadłości konsumenckiej dla osób w najtrudniejszej sytuacji ekonomiczno-

społecznej); 

- wdrożenie w dzielnicy Ursus mechanizmu koprodukcji- włączania odbiorców oferty BPO 

oraz instytucji pomocowych w proces wypracowywania rozwiązań dotyczących ich sytuacji 

życiowej; 

- zwiększenie zaangażowania i aktywności klientów Punktu Porad i instytucji pomocowych 

przy wsparciu tychże w proces rozwiązywania własnych problemów; 

 

 

 


