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• Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ORUNIA – 

Partnerstwo dla Oruni od 1999 r. 

 

 Rozeznanie zasobów i potrzeb Oruni 

 Zbudowanie sieci współpracy 

 Silna tożsamość z Orunią 

Od partnerstwa do sąsiedztwa 
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Kontekst pracy w społeczności Oruni 

 Bogate dziedzictwo, silna tożsamość mieszkańców 

 Zasoby instytucjonalne (szkoły, przedszkola, dom 

kultury, kościoły, usługi itp.) 

 Ciekawe miejsca rekreacyjne (Park Oruński, Kanał 

Raduni) 

 

 

• 17.000 mieszkańców,  

• Zdegradowany obszar aglomeracji miejskiej 

• Problemy społeczne - dzielnica socjalna 

• Niska aktywność mieszkańców 

• Brak przedstawicielstwa dzielnicy 

• Postrzegana jako nieatrakcyjna, niebezpieczna 

• Brak miejsca aktywności i integracji mieszkańców 
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Jak tworzyliśmy Dom Sąsiedzki na Oruni? 

• 2008 - 2010 

 

• Szukanie sprzymierzeńców i zasobów 

 

 budynek byłego Oratorium przekazany na mocy 

użyczenia przez Towarzystwo Salezjańskie 

 środki finansowe z grantu VELUX Foundations 

na remont budynku oraz roczne finansowanie 

działalności DS 

 środki finansowe z grantu Urzędu Miejskiego na 

przestrzeń rekreacyjną wokół budynku DS. 

 środki finansowe z grantu Urzędu Miejskiego na 

roczne finansowanie wynagrodzenia Menadżera 

DS 
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• Zatrudnienie personelu i pozyskanie wolontariuszy 

 

• Włączanie mieszkańców w tworzenie programów 

DS 

 

• Szukanie nazwy DS z mieszkańcami i partnerami 

oraz wybór logo 

 

• Działalność DS Gościnna Przystań 
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Zespół Domu Sąsiedzkiego 

 

• Pracownicy 
 Menadżer Domu Sąsiedzkiego 

 animator społeczny 

 2 wychowawcy  

 opiekun kafejki inernetowej 

 osoba sprzątająca 

 

• Realizatorzy aktywności 

 

• 15-os. grupa wolontariuszy 
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Poniesione koszty utrzymania Domu 

Sąsiedzkiego w okresie styczeń - sierpień 

2011 r.   

rodzaj kosztu  wartość 

media (energia, gaz,woda itp.) 4 629,66 zł 

usuwanie nieczystości  1 209,60 zł 

monitoring  764,20 zł 

ubezpieczenie  1 200,00 zł 

telefon, Internet, telewizja  1 391,36 zł 

materiały/usługi remontowe 26 588,85 zł 

środki czystości  2 725,30 zł 

materiały biurowe 3 097,33 zł 

domena strony www 325,95 zł 

koszty zatrudnienia osoba sprzątająca 1/4 

etatu 4 800,00 zł 

koszty zatrudnienia manager 1/2 etatu 
16 800,00 zł 

prasa 471,00 zł 

koszty razem  64 003,25 zł 
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26,04% 

73,96% 

Struktura finansowania Domu 
Sąsiedzkiego w podziale na źródła 

dotacja z Urzędu Miasta 

środki własne/ darowizny 

 

 

Średniomiesięczny koszt utrzymania Domu 

Sąsiedzkiego – 8 000,41 zł 

 

Roczny koszt: 96 004,88 zł  

 

Finansowanie 
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Gościnna Przystań w liczbach 

- 2 piętra, 367 m2, 3 sale użytkowe , sala komputerowa, 

pomieszczenia biurowe,  winda, brak barier 

architektonicznych, plac zabaw 

- otwarta pn. – pt. od 8.00 do 20.00 w czasie działań 

wieczorami i w weekendy 

- miesięcznie odnotowujemy od 600 do 1000 odwiedzin 
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Nasze działania 
-- świetlica 

-- klubik młodych 

-- zajęcia komputerowe dla dzieci 

-- zajęcia modelarskie dla dzieci 

-- zajęcia taneczne dla dzieci 

-- pogotowie korepetycyjne 

-- warsztaty komputerowe dla seniorów 

-- kącik prasowo-czytelniczy 

-- spotkania tematyczne dla seniorów 

-- seniorskie wieczorki taneczne 

-- siedziba redakcji portalu MojaOrunia.pl 

-- spotkania z cyklu „Orunię Widzę Wielką” 

-- dyżury Radnych Miasta 

-- siedziba Rady Osiedla 

-- Samopomocowy Klub Malucha 

-- poradnictwo 

-- kafejka Internetowa 
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Partycypacja Obywatelska w 

Gościnnej Przystani 
 

- cykl debat przedwyborczych 2010 

- spotkania mieszkańców w celu powołania  

Rady Osiedla Orunia-Św. Wojciech-Lipce 

- dyżury Radnych Miasta Gdańska 

- siedziba Rady Osiedla 

DEBATY 
SAMORZĄDOWE  

2010 



-  we współpracy z Referatem Rewitalizacji 

organizujemy spotkania z cyklu „Orunię Widzę Wielką”, 

przygotowujące do rewitalizacji dzielnicy 

- zmieniamy przestrzeń publiczną razem z 

mieszkańcami – „Słonecznikosianie” 

- pomagamy lokalnej społeczności w budowie placów 

zabaw 

- organizujemy festyny i wydarzenia 
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  Oruniacy dla Oruni 


