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Chcemy zaprosić Mieszkańców
Sopotu do konsultacji koncepcji
Sopockich Domów Sąsiedzkich.
Dokument proszę traktować jako
punkt wyjścia do tworzenia oferty
i kierunku rozwoju na rok 2021 
i kolejne lata.

SOPOCKIE DOMY
SĄSIEDZKEI 2021

MIEJSCA INTEGRACJI
I INSPIRACJI
Miejsca pożytecznego spędzania
czasu, pobudzające do integracji,
edukacji i rekreacji ze szczególnym
uwzględnieniem zasobów naturalnych
Sopotu i funkcji uzdrowiskowej
miasta.

MIEJSCA OTWARTE
miejsce dostępne dla każdego bez
względu na wiek, płeć, status
majątkowy, zdolności czy
niepełnosprawności, wyznanie,
narodowość, orientację seksualną,
czy przekonania polityczne itp.

MIEJSCA WSPÓLNE
Miejsca współtworzone przez
sąsiedzką społeczność dla dobra
wspólnego mieszkańców, które
bazuje na potrzebach i zasobach
mieszkańców.

Miejsca włączenia mieszkańców 
w odpowiedzialne tworzenie
społeczności, w której żyją.

MIEJSCA BUDUJĄCE
ŚWIADOMOŚĆ

SOPOCKIE DOMY SĄSIEDZKIE
ROZUMIANE JAKO: 



DOM SĄSIEDZKI "TĘCZOWY DOM"

5 DOMÓW SĄSIEDZKICH

DOM SĄSIEDZKI W FILII BIBLIOTEKI SOPOCKIEJ 
"KOC I KSIĄŻKA"

DOM SĄSIEDZKI W FILII BIBLIOTEKI SOPOCKIEJ 
"BROADWAY"

DOM SĄSIEDZKI "ALTERNATYWY 5"
ROZWINIĘTY O WSPÓŁPRACĘ Z
FILIĄ NR 8 BIBLIOTEKI SOPOCKIEJ

DOM SĄSIEDZKI "POTOK"

ul. 23 Marca 32C, Sopot Przylesie
w siedzibie Sopockiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych "Tęczowy Dom"

ul. Mazowiecka 26 Sopot, Kamienny Potok

ul. J.Kraszewskiego 31 Sopot Kamienny Potok
w Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego 

ul. Kolberga 9, Sopot Brodwino

ul. Kazimierza Wielkiego 14 Sopot Dolny

Proponuje się funkcjonowania 5 Domów Sąsiedzkich bazujących 
na dotychczasowej współpracy (kontynuacja i rozwój współpracy 
z Biblioteką Sopocką i ze Spółdzielnią Mieszkaniową Potok):



lokalami, w których mają funkcjonować Domy Sąsiedzkie (co do zasady z
dotacji [120 000,00 zł] nie są finansowane koszty związane 
 z czynszem lokalów, zużyciem mediów, inne koszty administracyjne 
 zaopatrzeniem w kawę/herbatę, środki higieniczne i biurowe, tablice
informacyjne DSów; z dotacji ponoszone są uzgodnione koszty oferty dla
mieszkańców, wynagrodzenie koordynatora merytorycznego i animatorów
DSów oraz budżet partycypacyjny
Promocją DSów (współpraca z biurem promocji UMS - uzgodnione narzędzia
promocyjne; projekt narzędzi promocyjnych, koszty druku, koszty tablic
informacyjnych DSów, docelowo strona www, itp.)

Miasto/jednostka organizacyjna/spółdzielnia/organizacja, 
po uzgodnieniach, partycypuje w kosztach związanych z:

2.STOWARZYSZENIE NA DRODZE EKSPRESJI - SOPOCKIE CENTRUM
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU ANIMUJE 
I KOORDYNUJE DZIAŁALNOŚĆ 5 SOPOCKICH DOMÓW SĄSIEDZKICH 

diagnozę potrzeb i zbadanie poziomu satysfakcji z dotychczasowych
działań DSów. LINK DO ANKIETY:
https://forms.gle/u664wMzYgu52GiQZ9
zbadanie oczekiwań mieszkańców względem DSów
zbadanie możliwości i oczekiwań instytucji, w których mają
funkcjonować DSy
„mapowanie” i sieciowanie współpracy wokół DSów 
wspólne wypracowanie zasad współpracy i Regulaminów DSów,
ułożenie harmonogramów działań.

I kwartał oraz kwiecień 2021 to czas na:

STRUKTURA 
DOMÓW SĄSIEDZKICH

1.URZĄD MIASTA SOPOTU ZLECA I NADZORUJE
PROWADZENIE SOPOCKICH DOMÓW SĄSIEDZKICH 
W UZGODNIONYCH MIEJSCACH 

https://forms.gle/u664wMzYgu52GiQZ9


3. DS OSADZONY JEST W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
(OTOCZENIE), KTÓRĄ TWORZĄ:

mieszkańcy – społeczności sąsiedzkie, 
funkcjonujące wokół DSu organizacje pozarządowe 
funkcjonujące wokół DSu instytucje publiczne (szkoły, przedszkola,
poczta, przychodnie, filie biblioteki, itd.) 
funkcjonujący wokół DSu biznes (sklepiki lokalne, usługi, itd.)

ZAŁOŻENIE:
1) społeczność lokalna (otoczenie) ma wpływ na DS (diagnoza potrzeb, konsultacje
oferty, itp.)
2) Domy Sąsiedzkie sieciują otoczenie (społeczność lokalną) i animują współpracę,
wpływając na integrację, łączenie zasobów i wzajemne korzystanie z zasobów (synergia
kapitału społecznego); 
szczególnie uwzględniony aspekt zasobów naturalnych Sopotu i funkcji uzdrowiskowej
Miasta  - „zmapowanie” i sieciowanie współpracy wokół DSu



LUDZIE SOPOCKICH
DOMÓW SĄSIEDZKCH

DOM SĄSIEDZKI  SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPIERA  NA ZAANGAŻOWANYCH LUDZIACH

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY ANIMATOR/LIDER DOMU SĄSIEDZKIEGO

diagnozuje potrzeby
układa strukturę DSów
animuje współpracę z
osobami/instytucjami/organizacjacjami
organizuje działania i ofertę DSów
zajmuje się promocją
monitoruje, ewaluuje i prowadzi bieżącą
dokumentację i sprawozdawczość.

Osoba odpowiedzialna za całościowe
koordynowanie wszystkich DSów: 

osoba z lokalnej społeczności ciesząca
się zaufaniem i sympatią
bezpośrednio współpracuje przy
diagnozie potrzeb
integruje mieszkańców, mobilizuje do
działania
wspiera grupy działające przy DSach.

„Prawe ręce” koordynatora merytorycznego
1 osoba na Dom Sąsiedzki umowa zlecenie;
na okres 6 m-y; opłacane 10 godz./m-c, 
 śr. 2,5 godz./tydz

Każdy DS ma gremium osób aktywnych,
które chcą coś więcej niż sama
„konsumpcja” oferty. Zostaną one
zaproszone do utworzenia społecznej rady
danego DSu. Ich rola będzie polegała na
bieżącym zbieraniu uwag/opinii od osób
korzystających, do „żywego”
upowszechniania działalności DSu i
animowania aktywności swoich sąsiadów;
rady planowo zostałyby powołane na
przełomie III i IV kwartału 2021.

SPOŁECZNA RADA
DOMU SĄSIEDZKIEGO WOLONTARIUSZE

Osoby chętne do pomocy – „dyżurni” DSów
technicznie pomagający w organizacji zajęć,
porządkowaniu po nich; osoby, które czują
przestrzeń DSów, ale nie koniecznie chcą
angażować się w merytoryczne działania 
 Osoby pomagające stale lub akcyjnie przy
okazji jednorazowych wydarzeń.

WYKONAWCY/ZLECENIOBIORCY
WOLONTARIUSZE MERYTORYCZNI
Osoby/firmy wykonujące ofertę zajęć 
w poszczególnych DSach; preferowana
kontynuacja współpracy z dotychczasowymi
wykonawcami oraz z osobami/firmami
pochodzącymi z otoczenia DSów, ale także
wolontariusze – sopocianie (w tym
przedstawiciele lokalnych organizacji
pozarządowych) chętni do merytorycznej
współpracy (np. do poprowadzenia zajęć). 

.

KORZYSTAJĄCY
Osoby korzystające z oferty stałej i biorący
udział w wydarzeniach organizowanych 
w Domach Sąsiedzkich.



 miejsce codziennych spotkań otwartych na każdego - 

 miejsce na urodziny, spotkania sąsiedzkie, familijne (regulamin odpłatnego najmu)
– zgodnie z możliwościami poszczególnych przestrzeni 

miejsce animacji i sieciowania lokalnej współpracy identyfikacja organizacji,
instytucji i lokalnych przedsiębiorców; integracja poprzez organizację zajęć,
spotkań, zapraszanie do współpracy; możliwość zaprezentowania swojej oferty czy
efektów pracy (np. wystawa i wernisaż prac uczniów pobliskiej szkoły czy warsztaty
florystyczne przeprowadzone przez kwiaciarkę pracującą nieopodal DSu)

miejsca zbiórek „Drugi Obieg” – organizacja zbiórek w duchu „zero waste”
(wypracowany regulamin i współpraca z instytucjami z otoczenia); zgodnie z
potrzebami mieszkańców i możliwościami poszczególnych przestrzeni; możliwe
aktywności:

        preferowany dostęp do kawy/herbaty, dostęp do komputera, drukarki, skanera

CZTERY FILARY 
DOMÓW SĄSIEDZKICH

PRZESTRZEŃ1.

SZAFA LODÓWKA

ROŚLINY ZABAWKI

DLA ZWIERZĄT ELEKTRONIKA

Możliwość oddania ubrań – 
współpraca z Kooperacją
/Luk Lukiem

Możliwość pozostawienia
żywności – stała współpraca
z Bankiem Żywności lub
okazjonalna np. po świętach
z „Podziel się posiłkiem”

Możliwość wymiany roślin,
zostawienia sadzonek,
„odszczepów”, czy roślin
nadających się jeszcze do
uratowania - odbiorcy -
mieszkańcy

Możliwość oddania zabawek,
z których dzieci już wyrosły
– stała współpraca z
Kooperacją/LukLukiem/
lub osobami wskazanymi
przez MOPS Sopot

Stałe miejsce zbiórki kocy,
kojców, karmy, akcesoriów –
stała współpraca z
Sopotkowem, Sopockim
Uszakowem

Drobne sprzęty
elektroniczne (piloty, stare
komórki, aparaty itp.)
baterie – stała współpraca z
ZDiZ lub ogłoszenia jeśli
sprzęt mógłby się komuś
jeszcze przydać - 
 wykorzystanie przy
warsztaty (majsterkowanie,
robotyka, itp.)



 miejsce codziennych spotkań otwartych na każdego - 
 I kwartał 2021 r. – badanie potrzeb mieszkańców (ilościowe i jakościowe) 

 Kwiecień 2021 – analiza materiału; dostosowanie oferty zajęć do aktualnych
potrzeb i możliwości finansowych (średnio 1470,00 zł x 6 m-y na jeden DS) 
Realizacja oferty zajęć – po diagnozie, zgodnie z preferencjami mieszkańców;
wstępnie proponuje się realizację w okresie 6 miesięcy: maj-czerwiec 

LINK DO ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY:
https://forms.gle/kgBkir5gJ5kHPeRaA

      oraz wrzesień-grudzień 2021

2. OFERTA ZAJĘĆ
STAŁA I WYNIKAJĄCA Z DORAŹNYCH POTRZEB

3.CENTRUM INFORMACJI

Spotkania z pracownikami instytucji/organizacji działających w mieście, np. raz w
miesiącu osoba z MOPS, dzielnicowy, osoba z UM, itp.
Ustawienie „tablicy ogłoszeń” przed budynkiem DSu tak by była widoczna dla
każdego przechodnia
Informacja „online” poprzez social media, docelowo stworzenie strony www DSów
Zadbanie o aktualne informacje w formie papierowej: ulotki, informator osoby
niepełnosprawnej, 60+ itp.
Dostęp do technologii – możliwość skorzystania z komputera
realizacja oferty: kwiecień – grudzień 2021

Udrożnienie przepływu informacji w Sopocie. Zadbanie o aktualność informacji o
wydarzeniach miejskich, ważnych komunikatach czy możliwość zamieszczenia lokalnych
ogłoszeń:

4. DZIAŁANIA ODDOLNE - INICJATYWY SĄSIEDZKIE
     BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Utworzeniu funduszu lokalnego/„budżetu partycypacyjnego” DSów 

 Konkurs na inicjatywy - umożliwienie mieszkańcom realizację mikro inicjatyw
lokalnych 
Pobudzanie do działania i nadanie realnej sprawczości mieszkańcom (wsparcie
koordynatora merytorycznego i animatora danego DSu)
Realizacja oferty: preferowane miesiące lipiec – sierpień 2021

      (10 000,00 zł/rok 2021)

https://forms.gle/kgBkir5gJ5kHPeRaA


NIEZBĘDNE ZASOBY

DOSTĘPNA I BEZPIECZNA INFRASTRUKTURA 
DOMÓW SĄSIEDZKICH

zniwelowanie barier dla osób z niepełnosprawnościami
dostępność łazienek 
miejsce do przebrania się (wyposażenie DSów w szafki na
kluczyk, wieszaki) 
kawa/herbata tworząca klimat „domu”
gry, planszówki dla wszystkich
materiały na zajęcia

WIDOCZNY GRAFIK ZAJĘĆ/WYDARZEŃ
TABLICA PLANISTYCZNA DOMU SĄSIEDZKIEGO

SĄSIEDZKA TABLICA OGŁOSZEŃ PRZED DOMEM SĄSIEDZKIM
miejsce na informowanie o grafiku zajęć i wydarzeniach w DSie
ogłoszenia drobne
komunikaty miejskie 
oferty wolontaryjne

PROMOCJA
ścisła współpraca z biurem promocji UMS 
kampania „Sopocki Sąsiad” – przypinka, nakładka na zdjęcie na
Facebook itp. Mieszkańcy Sopotu lubią odróżniać się od turystów.
Poprzez nadanie tytułu „Sąsiada” chcemy budować przywiązanie
do miasta i promować postawę opartą na odpowiedzialności za
tworzenie miejsca, w którym się mieszka
działanie w social mediach (FB, IG)
(docelowo) strona www dedykowana Domom Sąsiedzkim

"NIE WSZYSTKO ZA DARMO"

po weryfikacji możliwości - wprowadzenie symbolicznej opłaty za
usługi, czy możliwość wypożyczenia; zebrane środki zasilają
bezpośrednio potrzeby DSu, np. 
odpłatny punkt ksero – udostępnienie drukarki, skanera, ksero za
drobną opłatą
kawa „za złotówkę” - „karnet na kawę”
odpłatna przestrzeń (wynajem sali)
odpłatne wypożyczenie sprzętów



KONCEPCJA SOPOCKICH DOMÓW SĄSIEDZKICH 2021
PRZYGOTWANA PRZEZ SOPOCKIE CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH  I WOLONTARIATU - STOWARZYSZENIE
NA DRODZE EKSPRESJI 

ANNA HORAK 
Koordynatorka Sopockiego Centrum Organizacji
Pozarządowych
kontakt: biuro@scop.sopot.p.l | 518 838 795

ZUZANNA OSTROWSKA
Koordynatorka Sopockich Domów Sąsiedzkich
kontakt: sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl |
729 863 879

NA UWAGI I OPINIE DO PROPONOWANEJ KONCEPCJI CZEKAMY
DO 31 MARCA 2021R.

ZAPRASZAMY DO ICH WYRAŻENIA POPRZEZ UDZIAŁ W:

SPOTKANIU INDYWIDUALNYM LUB GRUPOWYM (DO 5 OSÓB)
PROSIMY O ZGŁOSZENIE CHĘCI SPOTKANIA KOORDYNATORCE
SOPOCKICH DOMÓW SĄSIEDZKICH

SPOTKANIU W NOWO TWORZONYM DOMU SĄSIEDZKIM
"TĘCZOWY DOM"

      ul. 23 Marca 32 C | 17.03.2021 | godz. 12:00 - 18:00

UDZIAŁ W ANONIMOWYM BADANIU ANKIETOWYM:
https://forms.gle/9bwUQkwJBe2KGhvH7

NADESŁANIE OPINII W DOGODNY DLA SIEBIE SPOSÓB:
      sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl | biuro@scop.sopot.pl

https://forms.gle/9bwUQkwJBe2KGhvH7

