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Ramy organizacyjne Domu Sąsiedzkiego 

 
• elastyczna struktura organizacyjna 

odpowiadająca na zmieniającą się rzeczywistość 

społeczną 

 

• jak najmniej zinstytucjonalizowany charakter 

 

• zalecane wdrożenie następujących elementów: 

 

 zasady użytkowania Domu Sąsiedzkiego, 

 harmonogram aktywności w Domu Sąsiedzkim, 

 ewidencja użytkowników Domu Sąsiedzkiego, 

 Rada Domu Sąsiedzkiego, 

 struktura organizacyjna Domu Sąsiedzkiego. 
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Personel Domu Sąsiedzkiego 

 
• Zespół pracowników i wolontariuszy, utożsamiających 

się z misją domu 

 

• Personel powinien posiadać umiejętności 

organizowania społecznościowego 

 

•  Personel powinien pomagać w organizowaniu, a nie 

w kierowaniu działaniami 

 

• Personel i wolontariusze DS muszą postrzegać 

użytkowników DS jako równoprawnych uczestników,  

a nie jako klientów 

 

• Personel powinien być neutralny politycznie  

i ideologicznie 
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menadżer/ lider  animator społeczny realizator/realizator

zy aktywności  

 zarządzanie 

 planowanie 

działań, 

 opracowanie 

strategii i 

programów 

  informowanie  

i promowanie 

 nawiązywanie 

współpracy 

 ewaluację 

działań 

 

sprawozdawczość
. 

 

 rozeznanie 

potrzeb i zasobów 

 integrowanie 

mieszkańców 

 wyszukiwanie  

i wspieranie liderów 

 mobilizowanie do 

działania 

 wspieranie osób, 

grup, inicjatyw 

 budowanie sieci 

współpracy, 

powiązań, relacji  

 realizację 

aktywności, 

 przestrzeń DS,  

w której realizowana 

jest aktywność, 

 jakość działania. 
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Wolontariusze w Domu Sąsiedzkim 

• Optymalną sytuacją jest, gdy DS. posiada program 

pracy woluntarystycznej 

 

• Program powinien określać: 

 

 misję i cele DS,  

  informację, jak zostać wolontariuszem DS, 

  informację, w jakie aktywności można się 

zaangażować,  

  zasady współpracy 

 

• Wskazane jest, by w DS była osoba 

odpowiedzialna za pracę wolontariuszy 
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Co zapewnia mieszkaocom Dom Sąsiedzki ? 

• miejsce 

 

• środowisko otwarte na różnorodność  

i stymulujące do podejmowania aktywności 

 

• wsparcie personelu posiadającego kwalifikacje 

do pracy ze społecznością 

 

• różnorodną ofertę - programy 
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Zasady budowania programów 

 Domu Sąsiedzkiego 

• Zidentyfikowanie potrzeb lokalnej społeczności 

 

• Włączenie uczestników w planowanie i rozwój 

programów  

 

• Włączenie lokalnych instytucji i organizacji  

w planowanie i rozwój programów 

 

•  Integrowanie  

 

• Promocję programów wśród potencjalnych 

użytkowników 
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Funkcje programów Domu Sąsiedzkiego 

Grafika: Piotr Białas 
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Grafika: Piotr Białas 
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Budowanie sieci współpracy  

w lokalnej społeczności 

• DS nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie 

potrzeby mieszkańców 

 

• Skuteczna współpraca lokalna pozwala na szersze 

oddziaływanie i zaspokajanie potrzeb w innych 

miejscach oraz zapobiega dublowaniu się aktywności 

 

• Różnorodne sieci współpracy w zależności od potrzeb  

i zasobów lokalnej społeczności 

 

• Mogą być budowane z:  

 instytucjami publicznymi,  

 organizacjami społecznymi, 

 przedsiębiorcami,  

 grupami mieszkańców.  
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Ewaluacja działao Domu Sąsiedzkiego 

•  Powinna być prowadzona systematycznie 

 

• Nie jest jedynie kontrolą efektywności, ale służy 

ciągłemu rozwojowi 

 

• Pozwala na dokonywanie zmian i podejmowanie 

decyzji 

 

• Pomaga w zapobieganiu sytuacji problemowych 

 

• Wskazane jest, by była wyznaczona w DS osoba 

odpowiedzialna za prowadzenie ewaluacji 
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Rekomendacje do funkcjonowania Domu 
Sąsiedzkiego 

1. Tworząc i prowadząc DS, wypracujcie  

z użytkownikami czytelne zasady korzystania  

z przestrzeni Domu Sąsiedzkiego.  

  

 Zatrudnijcie personel i zaangażujcie wolontariuszy  

z umiejętnościami budowania potencjału lokalnej 

społeczności.  

 

 Starajcie się, by oferta Domu Sąsiedzkiego  

w sposób innowacyjny odpowiadała na potrzeby 

mieszkańców, zawsze w oparciu o rozeznane 

potrzeby.  

 

 Bądźcie otwarci na współpracę, gdyż pomnaża ona  

korzyści dla lokalnej społeczności.  

 



2. Systematycznie prowadźcie ewaluację. 

Pozwoli Wam ona na zdobycie informacji, które 

są dowodem na to, czy Dom Sąsiedzki jest 

potrzebny lokalnej społeczności i czy właściwie 

zaspokaja jej potrzeby. Zbieranie informacji 

oprzyjcie na prostych i czytelnych narzędziach.  

 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej - Gdańsk 

Foundation for Social Innovation 

Rekomendacje do funkcjonowania Domu 
Sąsiedzkiego 
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Dziękuję za uwagę 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej - Gdańsk 

Foundation for Social Innovation 
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