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“Długi – wspólny problem” 

Prosimy, odezwijcie się! 

 

 

Nr 15/2013 

 

Szanowni Państwo. 

Zbliżamy się już do 15 wydania biuletynu. Musimy przyznać, że liczyliśmy na nieco większy 

odzew z Waszej strony. Staraliśmy się prezentować treści ważne i ciekawe, w nadziei na zawiązanie się 
interesującej dyskusji, której wyniki mogłyby być pomocne naszym i Waszym beneficjentom – osobom, 

które kręte i wyboiste ścieżki życia zaprowadziły na manowce zadłużenia czynszowego. 

W dwunastu numerach biuletynu przedstawiliśmy rozwiązania funkcjonujące w krajach Europy 

Zachodniej. Zastanówcie się proszę chwilę i spróbujcie udzielić po jednym zdaniu odpowiedzi na 

następujące pytania: 

1. Czy macie do czynienia z osobami obarczonymi zadłużeniem czynszowym? Co to za osoby? 

W jaki sposób powstało zadłużenie? 

2. Jeśli macie do czynienia z takimi osobami, to czy są one bierne, czy oczekują na pomoc, czy 

też starają się one aktywnie rozwiązywać swoje problemy. Jeśli tak, to w jaki sposób? 

3. Czy widzicie w Waszej instytucji możliwość zwiększenia pomocy osobom obarczonym 

zadłużeniem czynszowym? Jeśli tak, to czego potrzebujecie do realizacji takiego zadania? 

4. Czy któreś z prezentowanych rozwiązań funkcjonujących w Europie wzbudziło Wasze 

szczególne zainteresowanie? Jeśli tak, to dlaczego? Z drugiej strony, czy któreś z tych rozwiązań nie ma 

szans na wdrożenie w Waszych warunkach? Dlaczego? 

 

Pragniemy nadmienić, że Wasze odpowiedzi będą wykorzystywane wyłącznie do celów 
badawczych naszego projektu - bez powiązania z konkretną osobą. 
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Jeszcze raz zwracamy się z gorącą prośbą o poświęcenie 10 minut na odpowiedź na powyższe 

pytania. Wystarczy, jeśli napiszecie kilka słów raz na miesiąc! Ślijcie je proszę na adres 

biuletynmad@gmail.com.  

Swoje opinie możecie również wyrazić klikając „lubię to” na naszej stronie w Facebooku 

https://www.facebook.com/bpowwarszawie. 

Komplet wydanych dotychczas numerów biuletynów możecie znaleźć pod adresem 

internetowym http://www.bpo.warszawa.pl/dlug/biuletyn.html. 

 

W następnym numerze - obiecane rozwiązanie problemu Pani Anny. 

 

Przesyłamy gorące pozdrowienia 

Zespół BPO 


