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Wraz z końcem 2013 roku zakończyliśmy III kwartał  realizacji projektu. W dniu 20 stycznia 

złożyliśmy sprawozdanie okresowe, które będzie przedmiotem analizy i  oceny jednostki nadrzędnej. 

Wszystkim czytelnikom newslettera pragniemy przedstawić najważniejsze wskaźniki realizacji projektu.

W analizowanym okresie zredagowano i rozesłano 12 kolejnych numerów newslettera oraz dwa 

wydania nadzwyczajne skierowane do ewentualnych nowych subskrybentów. Średnia liczba odbiorców 

w analizowanym okresie wynosi 1969. Działanie to będzie kontynuowane aż do zakończenia projektu, 

to jest do końca września 2014 r.

W poprzednim kwartale realizacji projektu, we wrześniu 2013 r. została uruchomiona infolinia 

dla osób z problemem zadłużenia czynszowego. W III kwartale realizacji projektu infolinia ta działała 

480 godzin. Dyżur pełnił administrator i trzech doradców.

W trzecim kwartale realizacji projektu odbyło się w siedzibie BPO 10 spotkań zespołu BPO z 

partnerem zagranicznym, w trakcie których kontynuowano analizę funkcjonowania Modelu Aktywizacji 

Dłużnika.

W  celu  zachęcenia  internautów  do  wypowiedzenia  się  w  kwestii  Mechanizmu  Aktywizacji 

Dłużników  przygotowano  dwie  elektroniczne  ankiety.  Pierwsza  z  nich,  w  wersji  podstawowej 

składającej  się  z  3  krótkich  pytań,  została  zamieszczona  na  stronie  głównej  BPO,  druga,  w  wersji 

rozszerzonej, została zamieszczona na stronie projektowej.

W III kwartale realizacji projektu odbyło się 18 spotkań Dzielnicowy Komisji Oddłużeniowych 

na : Pradze Południe, Pradze Północ i na Woli.
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Od 1  października  do  31  grudnia  2013  r.  zdiagnozowano  sytuację  277  osób  zadłużonych.  

Z 52 osobami podpisano deklarację  współpracy.  Działanie  to  jest  najważniejsze w całym projekcie. 

Będzie realizowane aż do jego zakończenia. Przewiduje się objęcie nim 1200 osób.

Zachęcamy  zarazem  do  odwiedzenia  naszej  strony  internetowej  http://www.bpo.warszawa.pl 

oraz  wzięcia  udziału  w  konsultacjach  Modelu  Aktywizacji  Dłużnika  poprzez  wypełnienie  krótkiej 

ankiety. Przedstawione dane dotycza okresu od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

Pozdrowienia
Zespół Biura Porad Obywatelskich
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