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Tak, to już siedem miesięcy realizacji projektu „Długi – wspólny problem”. Działo się w tym 

czasie wiele, a nasz zespół zdobył duże doświadczenie niezbędne do dalszej, pomyślnej realizacji 

projektu i osiągania jego misji oraz celów strategicznych. 

 

Zanim jednak przejdziemy do podsumowania dokonań projektu, chcielibyśmy Państwa 

gorąco prosić o przekazywanie adresu naszej strony internetowej „Długi – wspólny problem” 

http://www.bpo.warszawa.pl/dlug/index.html wszystkim osobom, które borykają się z 

problemem zadłużenia czynszowego, ponieważ bardzo ważną sprawa jest poznanie ich problemów 

oraz opinii na temat realizowanego przez nasze biuro projektu. 

 

W numerach newslettera od 2 do 12 przedstawiliśmy Państwu systemowe rozwiązania problemu 

zadłużenia czynszowego funkcjonujące we: Francji, Szwajcarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz 

Irlandii. Partner projektu, Laurent Barthel sukcesywnie dostarczał kolejne opracowania i materiały, które 

były przedmiotem dyskusji podczas spotkań roboczych zespołu BPO. Efektem prac były kolejne wersje 

robocze wstępnego modelu MAD, sukcesywnie rozszerzane i pogłębiane. 
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Ważnym elementem projektu są konsultacje elektroniczne MAD. W okresie od 18 maja do 30 

czerwca 2013 r. stworzona została strona FanPage na Facebooku oraz podstrona internetowa dotycząca 

projektu. 

 

W dniu 19 lipca 2013 r. zakończyliśmy prace nad pierwszym z szeregu sprawozdań z realizacji 

projektu, w którym zawarte są rezultaty naszych działań. 

 

Począwszy od 29 lipca 2013 r. wysyłamy newsletter, w którym publikujemy i przedstawiamy do 

dyskusji wyniki projektu. Newsletter otrzymuje co tydzień ponad 1900 odbiorców. 

 

Dla osób pragnących skorzystać z pomocy, zostały uruchomione w Warszawie trzy punkty 

porad: 

1) Punkt przy ul. Jagiellońskiej 56, w siedzibie Klubu Złotego Wieku, wejście od ul. Hallera. Punkt 

czynny we wtorki, w godzinach 11-15. 

2) Punkt przy ul. Paca 40, w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 

CAL. Punkt czynny w poniedziałki, w godzinach 11-15. 

3) Punkt przy ul. Żytniej 64, w siedzibie Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży nr 74. Punkt czynny 

w środy, w godzinach 12-16. 

 

Jednym z najnowszych działań jest uruchomienie w dniu 20 września 2013 r. infolinii dla osób 

szukających wsparcia w rozwiązaniu swojego problemu zadłużenia czynszowego. Tel. 800-509-059. 

Zapraszamy w godzinach: 

• poniedziałki 10-19. 

• wtorki i środy 8-16. 

• czwartki 9-17. 
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• piątki 8-15. 

 

Nasze wysiłki znalazły wyraz w drugim z kolei sprawozdaniu z realizacji projektu, które 

przekazaliśmy do oceny w dniu 18 października 2013 r. 

 

Mamy nadzieję, że zostaniecie Państwo z nami do końca projektu, do września 2014 roku. 

 

Pozdrowienia 

Zespół Biura Porad Obywatelskich 


