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Finansowanie Domu Sąsiedzkiego  

• Wysokość środków niezbędnych do finansowania 

Domu Sąsiedzkiego uzależniona jest od:  

 

 zakresu jego oddziaływania (liczba użytkowników, 

rodzaje programów), 

 możliwości lokalowych (kubatura budynku/lokalu), 

 wielkości struktury organizacyjnej (zatrudniony 

personel, liczba wolontariuszy). 

 

• Oszacowanie kosztów i przychodów Domu 

Sąsiedzkiego – biznesplan DS. 

 

• Zapewnienie różnorodnych źródeł finansowania 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
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ZEWNĘTRZNE 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA  

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

SPOŁECZNA DS 
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• darowizna 

 

• sponsoring 

 

• kontraktowanie usługi 

 

• granty 

 

• inne 
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• Wypracowany zysk reinwestowany w koszty 

związane z prowadzeniem DS 

• Zwiększanie stabilności finansowania DS 

• Częściowe uniezależnienie działalności DS od 

dotacji 

• Korzyści dla członków lokalnej społeczności – 

angażowanie mieszkańców jako pracowników lub 

wolontariuszy przy realizacji usług 

• Usługi w bliskim sąsiedztwie w odpowiedzi na 

rozeznane potrzeby 

• Równowaga między bezpłatną dostępnością 

usług a odpłatną działalnością generującą zysk 

 



 

 

 
Zanim uruchomicie Dom Sąsiedzki, oszacujcie 

koszt jego funkcjonowania. Budujcie jego 

potencjał finansowy w oparciu o różnorodne 

źródła finansowania. Wykorzystujcie 

narzędzia ekonomii społecznej, które pozwolą 

na częściowe uniezależnienie się od 

okresowych dotacji. Generując zysk w Domu 

Sąsiedzkim, pamiętajcie o równowadze 

między odpłatną i nieodpłatną sferą 

działalności.  
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Rekomendacja do finansowania 

działań Domu Sąsiedzkiego 
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Aspekty prawne 

Tworzenie Domu Sąsiedzkiego w polskich 

warunkach jest działaniem innowacyjnym w 

związku z tym nie ma aktu prawnego 

regulującego wprost tworzenie i prowadzenie 

Domów Sąsiedzkich.  

 

Istnieją regulacje prawne, które legalizują 

działalność Domów Sąsiedzkich.  
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Kluczowe akty prawne 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnej – zadanie publiczne (art. 4, ustęp 1, pkt. 

13). 

 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym 
Art. 7, ustęp 1, pkt. 19 nakłada na samorządy obowiązek 

współpracy i działalności na rzecz ngos - możliwość tworzenia 

warunków oraz wspierania działalności DS. 

 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej 
Art. 16, pkt. 6 wśród zadań pomocy społecznej wskazuje 

rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w 

ramach zidentyfikowanych potrzeb. DS może stać się nową 

formą pomocy społecznej. 
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