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Dom Sąsiedzki  
od tego zaczynaliśmy w 2008 roku 

Lokalne centrum społecznościowe  
zarządzane i współtworzone przez lokalną społeczność,    
służące ożywianiu i integracji społeczności lokalnej 
 

Mogą być tworzone 
   

  w pomieszczeniach, które mają organizacje 

  w zasobach miejskich, przystosowanych na ten cel lub  

  w nowych odzyskiwanych w ramach programów rewitalizacji 
 

 Zadanie prowadzenia Domów Sąsiedzkich jest oddawane 

organizacjom do realizacji w drodze otwartego konkursu ofert i 
dofinansowywane w ramach Programu Współpracy  Miasta 
Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi  



 

  

 

Praca nad modelem Domu Sąsiedzkiego 

• Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych   

 

•  Doświadczenia z wizyt studyjnych i staży w Londynie i Belfaście 

 

• Spotkania grupy partnerskiej - przedstawicieli gdańskich NGOs, 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku, biznesu  

 

• technika sześciu pytań opisowych „5Wplus1H” według Rudyarda 

Kiplinga:  

1.Dlaczego? (Why),  

2.Co? (What), 

3.Kto? (Who),  

4.Gdzie? (Where),  

5.Kiedy? (When),  

6.Jak? (How)  

Konferencja zorganizowana w ramach projektu 

„CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną   

z perspektywy brytyjskich doświadczeń” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Konferencja zorganizowana w ramach projektu 

„CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną   

z perspektywy brytyjskich doświadczeń” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Idea Domu Sąsiedzkiego 

  

kreowanie miejsca otwartego na 

różnorodność osób i działań, tworzonego 

przez lokalną społeczność w celu 

długofalowego wzmacniania jej 

aktywności i tożsamości 

 

• Idea jest wspólna dla wszystkich DS, ale  każdy  

z nich ma unikatowy charakter 

 

• Każdy DS powinien wyznaczyć misję, która określi 

wartości, kierunki - cele działania danego DS 

 

• Formułowanie misji powinno być poprzedzone 

diagnozą lokalnej społeczności 
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Do kogo adresowany jest 
Dom Sąsiedzki? 

Konferencja zorganizowana w ramach projektu 

„CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną   

z perspektywy brytyjskich doświadczeń” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

•  Wszyscy mieszkańcy danej społeczności 

lokalnej 

 

•  Otwarty na różnorodność wiekową, 

kulturową, wyznaniową, etniczną itp. 

 

• Otwarty na ludzi o różnym statusie 

społecznym i materialnym 
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Konferencja zorganizowana w ramach projektu 

„CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną   

z perspektywy brytyjskich doświadczeń” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Rozpoznanie zasobów  

i potrzeb w społeczności 

 Warunek tworzenia Domu Sąsiedzkiego 

 
• Pozwala: 

 

 poznać realne potrzeby i zasoby lokalnej 

społeczności, 

 budować relacje, 

 odpowiedzieć na realne potrzeby, 

 

• Badanie zasobów i potrzeb w działaniu – 

bezpośredni kontakt i włączanie mieszkańców, 
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z perspektywy brytyjskich doświadczeń” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Kto może utworzyć Dom 

Sąsiedzki? 

1. Funkcjonujący podmiot uruchamia DS jako 

jeden z programów w ramach swojej 

działalności 

 

2.  Oddelegowany przedstawiciel instytucji 

publicznej inicjuje dyskusję z mieszkańcami na 

temat korzyści z utworzenia DS dla 

społeczności i wspiera ich w jego tworzeniu 

 

3.  Mieszkańcy sami organizują się i podejmują 

działania zmierzające do uruchomienia Domu 

Sąsiedzkiego.  
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Konferencja zorganizowana w ramach projektu 

 „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną   

z perspektywy brytyjskich doświadczeń” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Gdzie utworzyć Dom 

Sąsiedzki? 

• Mikro i małe społeczności 

 

• Bliskość miejsca: 
  zwiększa dostępność, 

 ułatwia identyfikację, 

 wpływa na budowanie relacji sąsiedzkich 

 

• Decyzja o lokalizacji DS powinna bazować na 

unikalnych zasobach i potrzebach lokalnej 

społeczności 
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Konferencja zorganizowana w ramach projektu „CEAL 

– nowe spojrzenie na ekonomię społeczną   

z perspektywy brytyjskich doświadczeń” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Co jest potrzebne do utworzenia 

Domu Sąsiedzkiego? 

• Potencjał lokalnej społeczności  

np. dziedzictwo kulturowe, historyczne, 

tożsamość, wspólne interesy społeczne itp. 

 

• Zasoby ludzkie, tj. mieszkańcy, lokalni liderzy, 

animatorzy społeczni, wolontariusze, sojusznicy, 

 

• Zasoby materialne, tj. budynek/lokal 

zapewniający przestrzeń do aktywności 

mieszkańców i realizacji ich potrzeb. 
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Tworząc Dom Sąsiedzki wyznaczcie misję, która 

zdefiniuje kim jesteście  

i jaki jest cel Waszego działania.  

Świadomość wartości, na jakich opieracie działanie 

Domu Sąsiedzkiego, jest pierwszym krokiem do 

wyznaczenia celów  

i stworzenia strategii działania.  

 
Konferencja zorganizowana w ramach projektu  

„CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną   

z perspektywy brytyjskich doświadczeń” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Rekomendacje do tworzenia  

Domu Sąsiedzkiego (1) 
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Tworząc i prowadząc Dom Sąsiedzki, zapewnijcie 

przyjazną i otwartą na różnorodność osób i grup 

przestrzeń, w której będą one wykorzystywać swój 

potencjał. Wzmacniajcie podmiotowość członków 

społeczności oraz sprzyjajcie powstawaniu oddolnych, 

samodzielnych i niezależnych inicjatyw mieszkańców. 

Rekomendacje do tworzenia  

Domu Sąsiedzkiego (2) 

Konferencja zorganizowana w ramach projektu  

„CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną  

z perspektywy brytyjskich doświadczeń” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Rekomendacje do tworzenia  

Domu Sąsiedzkiego (3) 

Konferencja zorganizowana w ramach projektu 

„CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną  

z perspektywy brytyjskich doświadczeń” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Tworząc  Dom Sąsiedzki, poznajcie potrzeby  

i zasoby lokalnej społeczności, kierując się zasadą, że 

mieszkaniec to Wasz partner, a nie klient. Wykorzystajcie przy 

tworzeniu dostępne zasoby, tkwiące w środowisku lokalnym 

oraz pozyskajcie zasoby zewnętrzne. Stwórzcie Dom 

Sąsiedzki w miejscu powszechnie dostępnym dla 

mieszkańców, by stał się on centrum życia lokalnej 

społeczności. Dążcie do tego, by Dom Sąsiedzki miał 

niezależną siedzibę w budynku, która umożliwi jego 

wielofunkcyjne działanie.  
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