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oraz

• Zaczęliśmy 1 kwietnia 2011 roku – badanie potrzeb i oczekiwań;
• Maj – lipiec 2011 – pierwszy już systematyczny cykl edukacyjny i indywidualne
doradztwo – ukształtował się zespół specjalistów świadczących pomoc w ramach
Programu.
• Rozpoczęliśmy od współpracy ze Stowarzyszeniem Dom Trzeźwości w Poznaniu.
• Od 2011 roku kontynuujemy współpracę z NBP, realizując zajęcia dla osób
zadłużonych i ich bliskich oraz szkolenia dla potencjalnych partnerów.
• 7 sierpnia 2012 roku powołane do życia zostało samodzielne.

Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych

• W latach 2012 - 2015 wsparcie Marszałka Województwa i Wojewody Wielkopolskiego.
• Współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Centrami Integracji Społecznej,
Stowarzyszeniami oraz środowiskami samopomocowymi, np. AA, Al-Anon.
• Wyszliśmy poza Wielkopolskę – Gdańsk, Warszawa, Wrocław.
• Jesteśmy obecni w Zespole Ekspertów ds. Alimentów w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich.
• Współpracujemy z organizacjami gospodarczymi działającymi w obszarze
przeciwdziałania zadłużeniu, GK KRUK SA, BIG Infomonitor, ZKZL w Poznaniu.
• Prowadzimy działalność edukacyjną, w latach 2011-2016 przeszkoliliśmy:
• 1873 osoby, łącznie zrealizowaliśmy 780 godzin szkoleń
• 588 osób zadłużonych wzięło udział w zaj. Warsztatowych – ogółem 404 godzin.
• Współpracujemy z licznymi mediami, opracowujemy własne analizy problemu – np.
Projekt „Młodzi – młodym”.

• Podstawowym obszarem działań pozostaje pomoc osobom zadłużonym i ich
bliskim.
I. INDYWIDUALNE DORADZTWO
•Uczestnicy Programu korzystają z indywidualnego wsparcia i doradztwa:
- psychologicznego
- prawnego
- finansowego
- „bankowo-windykacyjne”
- upadłościowego
Punkt konsultacyjno-informacyjny
•Umożliwiający osobom poszukującym pomocy w kryzysie uzyskiwanie informacji
/telefonicznie i bezpośrednio/ na temat Programu Wsparcia– „pierwszy kontakt”.

• II.DZIAŁANIA EDUKACYJNE
• Grupa edukacyjna – spotkania poświęcone zagadnieniom kluczowym z
perspektywy wychodzenia z zadłużenia. Przekazywana i porządkowana jest wiedza
na temat istoty, mechanizmów, konsekwencji niewypłacalności, tak w płaszczyźnie
psychologicznej jak i prawnej oraz finansowej.
• Zajęcia warsztatowe – trenujące praktyczne umiejętności niezbędna os.
zadłużonej, np. zarządzania budżetem domowym, negocjowania ugody, radzenie
sobie ze stresem i wyuczoną bezradnością.
• Prowadzimy również edukację oraz Grupę Wsparcia on-line za pośrednictwem
platformy internetowej.

• Wspieramy funkcjonowanie Grupy Anonimowych Dłużników – środowisko
samopomocowe funkcjonujące w oparciu o identyczny, jak we Wspólnocie AA
Program 12 Kroków i 12 Tradycji, rekomendowane uczestnikom, jako uzupełnienie
oraz kontynuacja działań, także po zakończeniu Programu Wsparcia.
• Każdy uczestnik pomyślnie kończący Programu wsparcia opracuje Osobisty
Program Wychodzenia z Zadłużenia zgodnie, z którym, w zaplanowanej
przyszłości, podejmie stopniową, ale systematyczną spłatę swych zobowiązań.
• Kluczowym jest zaprogramowanie sukcesu odbudowującego stopniowo poczucie
sprawstwa niewypłacalnego dłużnika czy jego bliskich – jedynego chyba
lekarstwa na skutki wyuczonej bezradności dłużniczej.

• Dziękuję za uwagę

