Podsumowanie realizacji I Edycji

Programu Edukacyjno-Korekcyjnego dla osób
zobowiązanych do alimentacji
zrealizowanych w Zakładach Karnych podległych Dyrektorowi
Inspektoratu SW w Poznaniu.
Wyniki ewaluacji perspektywy upowszechnienia.

Roman Pomianowski

PROGRAM EDUKACYJNO-KOREKCYJNY dla osób
zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych
wyszedł z fazy pilotażowej
• Opracowany został skrypt dla
prowadzących – 88 stron;

• Opracowane zostały materiały
wideo – oferta e-learningowa.
• http://szkoleniahrrp.ct8.pl/ofertakursow/

Dla przypomnienia
• Celem Programu jest skłonienie uczestników zajęć /tzw. ”alimenciarzy”
do zmiany przekonań a przez to zachowań - skłaniając ich do podjęcia
obsługi swych zobowiązań.
• Służy temu cały blok 16 godzin zajęć edukacyjnych – warsztatowych,
dostarczający podstawowej wiedzy oraz trenujący praktyczne
umiejętności niezbędne do wypracowania konstruktywnej drogi wyjścia.
• Tematyka zajęć jest pomyślana b. szeroko – od zagadnień prawnych,
przez psychologiczne, moralne aspekty uchylania się, po praktyczne
ćwiczenia dot. zarządzania budżetem osobistym, wypracowywania ugody
z wierzycielami – „byłą”, Funduszem Alimentacyjnym, itd.

Dla przypomnienia
• Program może być traktowany jako oferta sama w sobie /funkcja
edukacyjna/ oraz element większej całości – zbudowania
Indywidualnego Programu Wyjścia z Zadłużenia.
• W tym przypadku uczestnik jest wspierany w wypracowaniu rzeczywistej
ugody umożliwiającej mu rozłożenie zaległości na raty, uniknięcie,
wycofanie egzekucji komorniczej a przez to np. powrót na legalny rynek
pracy.
• System przewiduje możliwości wykorzystania z mediacji oraz stworzenie
długofalowego /np. 3 letniego/ kontraktu, wspieranego systemem
zachęt – np. częściowego, progresywnego umorzenia zaległości.
• Ugoda_kalkulacja finansowa.pptx

Przykładowo – sytuacja pracującego „na czarno”
•
•
•
•

Dłużnik zobowiązuje się do:
1)podjęcia legalnej pracy w ustalonym terminie /– płaci podatni i ZUS/;
2)systematycznego opłacania orzeczonego świadczenia alimentacyjnego;
3)spłaty powstałych zaległości z tytułu alimentów w ustalonych indywidualnie ratach
miesięcznie po … /realnych do bieżącej obsługi/;

• Fundusz Alimentacyjny – reprezentowany przez … zobowiązuje się do:
• 1)warunkowego zawieszenia egzekucji komorniczej zaległych zobowiązań al.;
• 2)umorzenia, np. 3% kwoty zaległych zobowiązań po 6 miesiącach rzetelnego
wywiązywania się przez dłużnika z warunków zawartej ugody i kolejno progresywnie
5%,10% , 20%, itd. , tak by spłata zadłużenia nastąpiła w realnym okresie 3-4 lat;
• 3)inne indywidualne uzgodnienia wynikające z IP.

Potencjalne efekty - trochę fantazji
Płaci po 500zł
bieżącej raty
po 6 mies.
po kol. 6 m

Po 3 latach

Ma 15000zł
zadłużenia
13386
11577
9339
7711
5758
0

płaci po 200zł
zaległosci
1200
1200
1200
1200
1200
1200
7200

Płaci bieżące al..
ZUS
US PIT

18000zł
19740zł
10332zł

Łącznie przez 3lata

55272zł

umorzenie
414
609
1038
1628
1953
2279
7921

Poziom
umorzenia
3%
5%
10%
20%
30%
50%

Dotychczasowe działania
• Okres pilotażowy:
• 2017 w ZK we Wronkach z grupą 13 skazanych odbywających karę
pozbawienia wolności z art. 209 kk,
• 2017 w ramach Programu „Wsparcia rodziny zagrożonej kryzysem rozpadu”
realizowanego w okresie VI – XI.2017 w Czarnkowie, Nowym Tomyślu i
Poznaniu.

• Realizacja zajęć w Zakładach Karnych podległych Dyrektorowi
Inspektoratu SW w Poznaniu
• W okresie od 18.06 do 22.06.2018 roku rozpoczęto realizację Programu E-K
w Zakładach Karnych – kolejno we Wronkach, Koziegłowach, Krzywańcu,
Rawiczu i Gębarzewie. Program jest także realizowany w AŚ w Poznaniu.
• Pierwszy blok 4 h zajęć prowadziliśmy wspólnie – pracownik ZK j ja osobiście.
• Zgodnie z podpisanymi porozumieniami SPWZ z Dyrektorami ZK Program E-K
staje się standardowym, cyklicznie powtarzanym /raz w kwartale/ elementem
programów resocjalizacji w tych placówkach.

Podsumowanie wyników ewaluacji PROGRAMU E-K
dla obowiązanych do świadczeń alimentacyjnych na podstawie 56 ankiet

 Program, tematykę zajęć jako optymalny oceniło 95% uczestników.
 Dla 87,5% uczestników zajęcia były bardzo interesujące i przydatne.
 89,3% zadeklarowało chęć kontynuacji i zajęcia się swoim problemem.
 94,6% jest skłonna polecać udział w Programie innym osobom,
których problem alimentacji dotyczy.
 Jako najbardziej przydatne tematy uczestnicy wskazali zagadnienia
dot.: negocjacji-mediacji, zasad wypracowania ugody, tematykę
psychologicznych aspektów zadłużenia, strategii wychodzenia z
długów, związku alimentów z innymi zobowiązaniami finansowymi
oraz dot. upadłości konsumenckiej.

 Pozytywnie oceniona została ilość oraz przydatność otrzymanych
materiałów edukacyjnych.
 Na pytanie, która cześć zajęć /temat, zadanie/ było dla Ciebie
najtrudniejsze? najwięcej respondentów wskazało na zadanie domowe,
które uczestnicy otrzymali po II zajęciach: „Odpisać na list do dorosłej córki,
na której utrzymanie nie łożyło się” . Trudne okazały się też dla części
uczestników kwestie formalno-prawne i finansowe dot. postępowania
egzekucyjnego-komorniczego oraz zasad ubiegania się o ogłoszenie
upadłości konsumenckiej.
• Zapytaliśmy czy: „Gdybyś dostał propozycję zawarcia ugody na bieżącą
obsługę i ratalną spłatę zadłużenia zaległości powiązaną z systemem
umorzeń”

• Zdecydowanie tak /bez zastanawianie się / odpowiedziało 85,7%
• Mocno by się zastanowili czy się im opłaca – Tak 7,1%
• W ogóle nie rozważa takiej opcji – nie zamierza płacić 3,6%

Ocena prowadzących zajęcia
• W bezpośrednie prowadzenie zajęć zaangażowanych było łącznie 13 osób
– wychowawców, psychologów zakładów karnych.
• Generalnie pozytywnie ocenili całe przedsięwzięcie – zawartość
programową, jego formę warsztatową, otrzymane materiały oraz
wsparcie Stowarzyszenia PWZ.
• Najistotniejsza jest jednak pozytywna ocena prowadzących dotycząca:
• Użyteczności Programu dla jego adresatów – „alimenciarzy”;
• Osobiste korzyści zawodowe zdobyte w trakcie realizacji zajęć;
• Gotowości do dalszej współpracy – wszystko wskazuje na to, że
Program będzie kontynuowany, może nawet rozwijany.

Perspektywy upowszechnienia – bariery i zagrożenia
• Program spotyka się ze sporym zainteresowaniem - w różnych grupach
odbiorców bardzo różnym:
• Adresaci – tzw. „alimenciarze” widzą w nim jakąś szansę dla siebie,
bywają jednak sceptyczni /szczególnie ci z warunków wolnościowych/, nie
wierzą w możliwość porozumienia się np. z Funduszem Alimentacyjnym;
• Potencjalni realizatorzy – kuratorzy, więziennicy, pracownicy pomocy społ.
dostrzegają potencjał oferty /jest czymś nowym/, ale … najczęściej
funkcjonują w systemie przepisów określonych w ich organizacjach.
Niestety dominuje przekonanie – „może i tak, warto, ale czy musimy?”
• Partnerzy, potencjalni użytkownicy – Sąd, Prokuratura, Fundusz Aliment. z pewną nieufnością, podejrzliwością lub totalną obojętnością – „po co?”

Perspektywy upowszechnienia – bariery i zagrożenia
• Program E-K zainteresował kilka Terenowych Rad ds. Ri PS–
prezentowałem go w Poznaniu, Olsztynie, Koszalinie;
• Odbyły się szkolenia kuratorów w Poznaniu, Koszalinie, Olsztynie, w planie
kolejne np. pracowników pomocy społecznej w Gdańsku;
• Stosunkowo szerokie zainteresowanie w więziennictwie – Inspektoratach
poza Poznaniem, w Koszalinie, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie.
• Trwają rozmowy dot. wdrożenia Programu lokalnie - w Poznaniu,
Szamotułach, Nowym Tomyślu, Czarnkowie, Pile, Wałczu.
• Zasadnicze mankamenty:
• To, że Program jest inicjatywą oddolną – propozycją jakiegoś lokalnego
Stowarzyszenia, o dziwnej nazwie Program Wsparcia Zadłużonych;
• Nie wpisuje się w dominujące podejście „przykręcania alimenciarzom
śruby” zawartego, np. w „Pakiecie alimentacyjnym”;

• Cały czas nie ustajemy w staraniach – poszukujemy partnerów,
widzimy ich w szczególności w Prokuraturze, Sądach, PUP, Funduszu
Alimentacyjnym, itd.

• Dziękuję za uwagę
• wsparcie1@o2.pl
• 510 111 921
• Zapraszamy do współpracy
• www.programwsparcia.com, http://szkoleniahrrp.ct8.pl/wspolpraca/
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