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Sopockie Domy Sąsiedzkie z założenia mają opierać się na współpracy
z mieszkańcami, odpowiadać na ich potrzeby, wspierać w realizacji pomysłów
poprzez animację i skupianie lokalnych środowisk.

Wyniki ankietyzacji dotyczącej Sopockich Domów Sąsiedzkich, a także rozmów 
i spotkań z mieszkańcami oraz osobami zaangażowanymi w tworzenie
dotychczasowej oferty, traktujemy jako punkt wyjścia do stworzenia koncepcji
funkcjonalno - strukturalnej pięciu sąsiedzkich miejsc. 

Poniżej przedstawimy rezultaty badania obejmującego poziom zadowolenia
mieszkańców z dotychczasowych działań, a także potrzeby i oczekiwania
względem kontynuacji działań Sopockich Domów Sąsiedzkich.

METODY BADAŃ I PROMOCJA

Do zbadania opinii mieszkańców Sopotu wykorzystaliśmy ankietę stworzoną 
za pomocą formularzy Google udostępnioną online:
https://forms.gle/tUBaqc3yp75rGoQn6  

Ankieta była dostępna także w formie papierowej w filiach Biblioteki              
 Sopockiej "Broadway", "Koc i Książka" oraz filii nr 8 przy Domu Sąsiedzkim
"Alternatywy", a także w Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego (Dom
Sąsiedzki "Potok)". 

Zarówno Spółdzielnia im. J. I. Kraszewskiego, jak i Biblioteki działają w reżimie
sanitarnym. Ankiety można było pobrać z oznaczonego stolika przy wejściu do
każdego z miejsc. Wypełnione ankiety były wrzucane do wcześniej
przygotowanych skrzynek.

Formularze można było wypełniać w dniach 4 - 31 marca 2021 r. 
Ze względu na zamknięcie Filii nr 8 Biblioteki Sopockiej w dniach 23 marca - 6
kwietnia z powodu zakażenia pracowników Covid-19, ankiety z tego miejsca
przekazano 9 kwietnia.

ANKIETA ONLINE I "OFFLINE"
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MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

STRONY WWW

MAILING/NEWSLETTER

PRZEPIS NA SOPOT

PLAKATY INFORMACYJNE

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

WSTĘPNA KONCEPCJA DZIAŁAŃ SOPOCKICH DOMÓW SĄSIEDZKICH NA
2021

DZIAŁANIA PROMOCYJNE OBEJMOWAŁY:

Regularne publikacje oraz wydarzenie w mediach społecznościowych.
Udostępnienie informacji przez mieszkańców, instytucje, organizacje w tym
także na oficjalnym Funpage'u Miasta Sopotu oraz informacja w cotygodniowym
wystąpieniu "live" p. Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim - wiceprezydentki Sopotu w
którym przedstawiane są najważniejsze informacje dotyczące spraw miejskich.

informacje pojawiły się na oficjalnej stronie miasta www.sopot.pl a także stronie
Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
(www.scop.sopot.pl i www.wolontariat.sopot.pl)

Informacje mailowe do instytucji, organizacji, firm a także kluczowych osób
działających w mieście, takich jak Radni Sopotu, urzędnicy administracji
publicznej.
Informacja pojawiła się kilkakrotnie w Newsletterach wysyłanych przez Sopockie
Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariat "Aktywni w Sopocie".

Publikacja w  bezpłatnym informatorze Miasta Sopotu NR 04/2021
https://linkd.pl/ps4p4

Plakaty wywieszone we wszystkich blokach zarządzanych przez Spółdzielnie
Mieszkaniową im. J. I. Kraszewskiego w Kamiennym Potoku.

 Zaproszenie mieszkańców na spotkanie w "Tęczowym Domu" 17 marca
(Również utworzenie na tę okoliczność wydarzenia na Facebook'u) 

Informacje udostępniane online były wsparte publikacją Wstępnej koncepcji
działań Sopockich Domów Sąsiedzkich na 2021r. Dzięki temu dokumentowi
mieszkańcy mogli zapoznać się z założeniami na organizację oferty i struktury
Domów, zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia.
Koncepcja do pobrania pod linkiem:
https://linkd.pl/ps4p7
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WYNIKI ANKIETY
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1. Czy korzystałeś/łaś w latach minionych z oferty
Sopockich Domów Sąsiedzkich?

TAK, CZĘSTO
37.4%

NIE MIAŁEM/AM O NICH POJĘCIA
19.8%

NIE
19.1%

TAK, CZASAMI
14.5%

TAK, RZADKO
9.2%

INFORMACJE WSTĘPNE:

Ankietę wypełniło 131 osób (w tym 82 ankiety online i 49 ankiet papierowych).
84% formularzy pochodziło od kobiet (110 osób) 
11,5% formularzy pochodziło od mężczyzn (15 osób) 
4,5% (6 osób) nie chciało podawać informacji o płci.

Najwięcej ankiet wpłynęło od seniorów, którzy byli głównymi odbiorcami oferty
Sopockich Domów Sąsiedzkich. W kolejności od osób najstarszych:
powyżej 65roku życia - 39,7% (52 osoby), 
osoby 51 - 65l. 19,1% (25 osób),
osoby 35-50l. - 23,7% (31 osób),
osoby 25 - 34l. - 14,5% (19 osób), 
osoby 19 - 24l. - 2,3% (3 osoby),
osoby 14 - 18 0,8% (1 osoba).

Najbardziej aktywni okazali się mieszkańcy dzielnic Kamienny Potok (35,9%) i 
 Brodwino (20,6%). Dalej w kolejności:
Sopot Dolny 13,7%, 
Sopot Centrum 12,2 %
Sopot Górny - 9,9 %
Sopot Przylesie i Sopot Wyścigi uzyskały ten sam wynik 3,8%. 
1 osoba zadeklarowała zamieszkanie w dzielnicy Karlikowo, 1 osoba wskazała
Gdynię.

Blisko 39% ankietowanych (51 osób) to osoby, które nie korzystały z oferty
Domów Sąsiedzkich.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Jednym z najbardziej zaskakujących wyników
ankiety była informacja o tym jak wiele osób
nie wiedziało o istnieniu Sopockich Domów
Sąsiedzkich i nie korzystało z oferty (łącznie
38,9%). Pokazuje to niewątpliwą potrzebę
promocji i przeniknięcia Domów Sąsiedzkich do
świadomości mieszkańców. 
Dopowiedzenie: z rozmów z mieszkańcami
wynikało że nawet gdy kojarzyli ofertę zajęć nie
mieli pojęcia kto jest organizatorem (biblioteka,
spółdzielnia, miasto).
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3. Jeśli korzystałeś/łaś z oferty
Sopockich Domów Sąsiedzkich,
jakie to były zajęcia? RUCHOWE

34.9%

MANUALNE/ARTYSTYCZNE
18.3%

WYKŁADY
10.1%

WYDARZENIA DODATKOWE
8.3%

TRENING PAMIĘCI
7.3%

WARSZTATY
5.5%

ZAJĘCIA DLA DZIECI
5.5%

NIE KORZYSTAŁEM/AM
38.9%

"POTOK"
26.7%

"BROADWAY"
16.8%

"KOC I KSIĄŻKA"
6.1%

"ALTERNATYWY 5"
4.6%

"DWIE ZMIANY"
3.8%

2. Jeśli korzystałeś/łaś w latach minionych z oferty
Sopockich Domów Sąsiedzkich, to gdzie najczęściej:
Najwięcej osób deklarowało  uczestnictwo 
w zajęciach Domu Sąsiedzkiego "Potok" przy 
SM im. J. I. Kraszewskiego (26.7%) 
oraz Brodway w Filii "Broadway" 
Biblioteki Sopockiej (16,8%). 
Należy zaznaczyć, że osoby wypełniające
ankiety zostały poproszone o wskazanie
miejsca, do którego uczęszczały najczęściej.
Może to oznaczać że osoba wypełniająca
chodziła na zajęcia/wydarzenia także do innych
miejsc.

Pytanie miało charakter otwarty,
odpowiedzi zostały zliczone i
pogrupowane. Niewątpliwą przewagę
miały zajęcia ruchowe  34,9% w tym:
zdrowy kręgosłup, ćwiczenia dna miednicy,
joga, gigong, taneczne, tai chi

W drugiej kolejności osoby wskazywały na zajęcia manualne (18,3%) w tym:
plastyczne, "radość tworzenia", "terapia sztuką", florystykę, szydełkowanie, zajęcia
stolarskie, czy ilustratorskie.
Mieszkańcy w mniejszym stopniu brali udział w wydarzeniach okolicznościowych,
festynach, wykładach, spotkaniach "z ciekawymi ludźmi" (np. pisarzami,
podróżnikami, malarzami), a także w warsztatach (np. kosmetyczne, kulinarne),
zajęciach dla dzieci, spotkaniach z dietetykiem, treningach pamięci czy zajęciach
muzycznych (bębniarskie, gitara).

4. Jeśli korzystałeś/łaś w minionych latach z oferty
Sopockich Domów Sąsiedzkich, co najbardziej w nich cenisz? 

 profesjonalizm prowadzących zajęcia - ich podejście, wiedzę 

możliwość kontaktu z innymi ludźmi - zawieranie nowych
znajomości oraz pomaganie sobie nawzajem 
rozwijanie się - odkrywanie swoich pasji, nabywanie nowych
umiejętności
dbanie o zdrowie - profilaktyka, mobilizacja do aktywności 
atmosfera - "luźna", kameralna, życzliwa
różnorodność zajęć
bliska lokalizacja
nieodpłatność. 

Pytanie również miało charakter otwarty. Osoby biorące udział 
w ankiecie najczęściej w swoich wypowiedziach podkreślały:

       i zaangażowanie
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5. Czego w minionych latach najbardziej brakowało 
Ci w ofercie Sopockich Domów Sąsiedzkich

zbyt małej ilości zajęć stałych
braku możliwości spotkania się poza zajęciami -                
 często pojawiały się prośby o dostęp do przestrzeni na
nieformalne spotkania, organizację "kółek" sąsiedzkich, grup
dyskusyjnych (o książkach, filmach itp.)
zbyt małej ilości miejsc na zajęcia - trudności w dostaniu się na
zajęcia, zapisy na cały cykl zajęć
zbyt małych przestrzeni
zbyt małej ilości wydarzeń kulturalnych, integracyjnych
(festyny, koncerty, spotkania z "ciekawymi ludźmi")
niewielu zajęć na świeżym powietrzu, braku zorganizowanych
spacerów/wycieczek
niewielkiej ilość zajęć dla dzieci
braku zajęć w godzinach wieczornych oraz podczas miesięcy
letnich
braku koordynatora do którego można było zwrócić się ze
swoim pomysłem czy chęcią wykorzystania przestrzeni Domu
Sąsiedzkiego na spotkanie - brak przejrzystych zasad działania
niedostatecznej reklamy - trudności z dostępem do informacji
o zajęciach/wydarzeniach a także brak ogólnej informacji o
funkcjonowaniu Domów Sąsiedzkich i wyjaśnienia czym one są.

Pytanie otwarte, najczęściej pojawiające się odpowiedzi dotyczyły:

6. Jeśli korzystałeś/łaś z oferty Sopockich Domów
Sąsiedzkich jak ogólnie oceniłbyś/łabyś ich działalność 
w minionych latach?

nie korzystałem/am z oferty
38.9%

bardzo dobrze
35.1%

dobrze
16.8%

zadowalająco
4.6%

Pytanie zamknięte. Z poniższego wykresu jasno wynika, że jeśli
ktoś korzystał z oferty proponowanej przez Dom Sąsiedzki oceniał
działanie w sposób bardzo dobry, lub dobry.
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efekty po zajęciach ruchowych,
lepsze samopoczucie, kondycja,
zakresy ruchów
zapobieganie wykluczeniu
społecznemu, sprzyjanie
integracji i zawieraniu
przyjaźni, motywacja do
wyjścia z domu
mobilizacja do próbowania
czegoś nowego, otwarcie na
świat, poszerzanie wiedzy
zajęcia dostosowane do
możliwości osób z
niepełnosprawnością,
chorobami
wpływ na ożywienie dzielnicy
pomoc lokalnym biznesom

OSOBY OCENIAJĄCE 
OD ZADOWALAJĄCO 
DO BARDZO DOBRZE
  

brak możliwości organizacji własnych
wydarzeń, realizacji swoich propozycji 
brak koordynatora do którego można
kierować uwagi i pomysły 
brak Domów Sąsiedzkich we wszystkich
dzielnicach
warunki lokalowe - zimno, zbyt małe
pomieszczenia
brak zajęć dla młodzieży
brak informacji, jasnych zasad
funkcjonowania
funkcjonowanie przy innych
podmiotach

OSOBY OCENIAJĄCE ŹLE, BĄDŹ NIE
KORZYSTAJĄCE/ NIEWIEDZĄCE O
INSTENIU DOMÓW SĄSIEDZKICH

otw
arte

 m
iejsc

a sp
otkań m

ieszk
ańcó

w

oferta
 re

gulanych
 za

jęć

org
aniza

tor lo
kalm

ych
 w

ydarze
ń in

tegru
jąych

 m
ieszk

ańcó
w

anim
ator w

sp
ólnych

 pro
jektów dla m

ieszk
ańcó

w

ce
ntru

m in
form

acji
 m

iejsk
ich

miejsc
e edukacji

100 

75 

50 

25 

0 

Pytanie otwarte. Często powtarzały się odpowiedzi z punktów 
4 i 5. Poniżej kilka najczęściej pojawiających się stwierdzeń z grup
oceniających pozytywnie i osób oceniających negatywnie lub nie
posiadających informacji. Kilka głosów było zgodnych - dotyczyło
bezwzględnej potrzeby istnienia takich miejsc.

Pytanie zamknięte z możliwością
wpisania własnego pomysłu. 
W "inne' pojawiały się takie głosy
jak: organizacja integracyjnych,
rodzinnych wydarzeń, spacerów
historycznych, potrzeby
przytulnego miejsca na sąsiedzkie
spotkania08

7. Dlaczego właśnie tak oceniasz dotychczasową działalność
Sopockich Domów Sąsiedzkich – opisz w kilku zdaniach. 

8.Jaką Twoim zdaniem funkcję
powinien wypełniać Dom
Sąsiedzki?
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9. Z jakich aktywności w ramach Domu Sąsiedzkiego
chciałbyś/chciałabyś skorzystać?

Wszelkiego rodzaju zajęcia ruchowe
(91 głosów) są niewątpliwie
potrzebne i chętnie uczęszczane.
W dalszej kolejności mieszkańcy
wyrażali chęć uczestniczenia w
wydarzeniach lokalnych takich jak
festyny, koncerty, wykłady itp. 
(73 głosy). Zajęcia plastyczne i
artystyczne otrzymały 63 głosy
(pojawił się tu wachlarz propozycji - 
 od ilustratorskich przez florystyczne
po stolarskie.) 

związane z ruchem i profilaktyką zdrowia - w tym spotkania w plenerze 

towarzyskie, integracyjne
integracja społeczna, sąsiedzka - w tym zapoznanie dzieci z sąsiedztwa,
organizowanie wspólnych wyjść do kina, teatru na spacer itp.
obcowanie ze sztuką - zarówno bierne (jako odbiorcy) jak i czynne (twórcze)
potrzeba nauki, poszerzania horyzontów, wiedzy
potrzeba realizacji własnych pomysłów, projektów

Pytanie otwarte, tu także głosy były podobne do powyższych odpowiedzi, co
wskazuje na spójność wypowiedzi i potwierdza konkretne potrzeby sopocian.
Najczęściej pojawiające się wypowiedzi to potrzeby:

      i korzystanie z uzdrowiskowych walorów Sopotu

10. Jakie Twoje potrzeby mogłyby zaspokoić
Sopockie Domy Sąsiedzkie?
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60 głosów uzyskała potrzeba dostępu
do miejsca spotkań - sąsiedzkich,
niezobowiązujących, wykraczających
poza zajęcia. Przestrzeń na tego typu
spotkania pojawiała się także w
odpowiedziach na inne pytania.
Po 50 głosów uzyskały zajęcia
prozdrowotne i zajęcia dla seniorów. 
 41 głosów - potrzeba miejsca 

edukacji, co łączy się z potrzebą dostępu do przestrzeni -
mieszkańcy zwracali uwagę na brak miejsca spotkań na 
np. korepetycje, czy stworzenia kółek dyskusyjnych.
Od 30 - 40 głosów uzyskały takie zajęcia jak: muzyczne,
międzypokoleniowe, zajęcia dla dorosłych, dostęp do
informacji miejskich i miejsce realizacji sąsiedzkich inicjatyw,
oraz zajęcia dla dzieci.

SO
PO

CK
IE

 D
O

M
Y

SĄ
SI

ED
ZK

IE
 2

02
1

an
al

iz
a 

an
ki

et
y



10
11. W jakich godzinach chciałbyś/łabyś korzystać z Domu
Sąsiedzkiego? 

13. Jeśli chciałbyś/ałabyś włączyć się w działanie
Domu Sąsiedzkiego, jakie masz na to pomysły?
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12. Czy chciałbyś/ałabyś włączyć się w działanie Domu
Sąsiedzkiego?

NIE WIEM
61.6%

TAK
36.6%

NIE
1.9%

Do tej pory Domy Sąsiedzkie działały
w godzinach otwarcia instytucji.
Badanie pokazało, że istnieje
potrzeba organizowania wydarzeń
także w późniejszych godzinach - po
pracy. Mogłoby to zachęcić młodsze
osoby do uczestnictwa w zajęciach
lub wydarzeniach dodatkowych.
Sygnalizuje to potrzebę działania
lokalnych animatorów, którzy
umożliwiliby otwarcie lokalów w
godzinach wieczornych i/lub
wyodrębnienie Domów Sąsiedzkich 
z instytucji.

Odpowiedź na to pytanie pokazuje chęć  czynnego
włączania się w działania Sopockich Domów
Sąsiedzkich, a także jest wskazówką, by jasno
precyzować zadania dla mieszkańców. Nie każdy
ma własną inicjatywę, ale jeśli mieszkańcy
wiedzieliby co jest możliwe, można liczyć na ich
zaangażowanie.

zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia
zajęcia dla dzieci, joga dla dzieci
zajęcia dotyczące ekologii 
korepetycje językowe
organizacja wegańskiej społecznej
kuchni
organizacja klubu robótek ręcznych
zajęcia plastyczne
organizacja koncertów, wernisaży itp.
prowadzenie zajęć ogrodniczo -
florystycznych

Większość osób wyraziło chęć wolontariatu nie mając na myśli nic konkretnego. Rolą
animatora byłoby umiejętne wykorzystanie potencjału i chęci deklarowanej przez te
osoby. Często występowały wypowiedzi odnośnie pomocy przy organizacji wydarzeń
Pojawiały się także bardzo konkretne propozycje, wśród nich: 

zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia
zajęcia dla dzieci, joga dla dzieci
zajęcia obywatelskie, dotyczące praw
człowieka
przedstawienia kukiełkowe dla dzieci
warsztaty literackie, organizacja
slamów, spotkań literackich
propozycje działań Harcerzy z Hufca
Sopot
zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne
zajęcia biegowe
zajęcia z inteligencji emocjonalnej
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14. W tym miejscu możesz podzielić się swoimi innymi
spostrzeżeniami dot. Sopockich Domów Sąsiedzkich

WNIOSKI
ZAINTERESOWANIE ANKIETĄ

Pomimo dość szerokiego (jak na warunki pandemii) i intensywnego 
 informowania o możliwości wyrażenia swojego zdania odnośnie
funkcjonowania Sopockich Domów Sąsiedzkich zainteresowanie udziałem w
badaniu ankietowym nie było duże. Czynnikami takiej postawy może być
długotrwałe zamknięcie i tracenie zainteresowanie sprawami społecznymi.
Integracja sąsiedzka, zajęcia grupowe czy wydarzenia wydają się abstrakcyjne
w sytuacji, trwającej już rok pandemii. 
Promowanie ankiet było również ograniczone przez panującą sytuację -
wykluczone było bezpośrednie "zaczepianie" mieszkańców na ulicy, czy
zostawianie ankiet w takich miejscach, w których zazwyczaj gromadzili się
ludzi, jak kawiarnie czy organizacje/instytucje miejskie. 
Kolejnym czynnikiem może być ogólna niedostateczna wiedza mieszkańców o
funkcjonowaniu Sopockich Domów Sąsiedzkich. Opcję "nie korzystałem/am"
lub "nie miałem/am pojęcia o ich istnieniu" zaznaczyło łącznie 51 osób.
Wyniki ankietyzacji pokazują, że funkcja Domów Sąsiedzkich była niejasna,
stricte kojarzona z instytucjami, w których były prowadzone. Pokazuje to
ogrom pracy nad budowaniem świadomości istnienia Domów Sąsiedzkich, a
także potrzebę animacji i przywrócenia społecznych więzi osłabionych przez
pandemię.

Pytanie otwarte, dające miejsce na ogólne przemyślenia dotyczące Domów
Sąsiedzkich. 
W tym miejscu ponownie wybrzmiała potrzeba otwarcia miejsc na spotkania
nieformalne, inicjatywy oddolne. Skrytykowane zostało łączenie miejsc
komercyjnych, takich jak kawiarnie, z funkcją społeczną Domów Sąsiedzkich.
Podkreślona została rola animatorów lokalnych oraz koordynatora, którzy
pobudzaliby lokalną społeczność do działania, dbali o spójność informacji, 
dobrą reklamę wydarzeń i oferty Domów Sąsiedzkich. 
Było także wiele głosów dotyczących bezwzględnej potrzeby istnienia Domów
Sąsiedzkich, ogólnego zadowolenia z działania, prośby o rozwijanie oferty 
i tęsknoty za zajęciami zawieszonymi z powodu pandemii.
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DEMOGRAFIA
Ankietę wypełniło znacznie więcej kobiet (aż 84% - 110 głosów), co jest
spójne z faktem, iż na zajęcia w Domach Sąsiedzkich uczęszczały głównie
kobiety - seniorki powyżej 65 roku życia. Jest to  zgodne z wyraźnie
starzejącym się społeczeństwem Sopotu i ogólnej obserwacji - kobiety
chętniej i łatwiej wchodzą w sytuacje społeczne, korzystają z zajęć, są bardziej
aktywne i sprawniejsze w wieku emerytalnym.

Jednakże pokazuje to także lukę w funkcjonowaniu Domów Sąsiedzkich, które
w znacznej mierze były kojarzone przez młodsze osoby z ofertą zajęć dla
seniorów. Niewątpliwie jest to grupa, którą trzeba otoczyć szczególną uwagą
i nie można rezygnować z jej potencjału. Jednak widać także potrzebę zajęć
dla dzieci, młodzieży, wydarzeń integrujących rodziny. Osoby w wieku
aktywności zawodowej rzadziej korzystałyby ze stałej oferty zajęć Domów
Sąsiedzkich, ale chętnie skorzystałyby z warsztatów, wydarzeń integracyjnych
typu festyn, koncert, warsztaty. Brakuje także zajęć, które zachęcałyby
mężczyzn do korzystania z oferty. 
Rolą animatorów i koordynatora Sopockich Domów Sąsiedzkich  będzie
identyfikacja potrzeb tych grup i wyjście z propozycją działań.

ZAJĘCIA I OCENA FUNKCJONOWANIA
Zajęcia gimnastyczne, regularne dbanie o kondycję, motywacja do wszelkiego
rodzaju ruchu - są to zagadnienia ważne dla mieszkańców (91 osób chętnie
skorzystałoby z takiej formy spędzania czasu)  Pobudzanie do aktywności
fizycznej zgadza się także z profilem Miasta, które oferuje wiele atrakcji
związanych ze statusem uzdrowiska. 
Domy Sąsiedzkie mogą stać się nie tylko oferentem zajęć, ale także miejscem
zbiórek na wspólne spacery, zachętą do stworzenia grupy, która będzie razem
motywować się do rekreacji na świeżym powietrzu. Wszelkie wykłady dotyczące
zdrowego stylu życia też z pewnością znajdą swoich odbiorców. Mieszkańcy
zaznaczali, że daje im to radość i dużo satysfakcji. 

Chęć uczestnictwa w festynach, koncertach, wydarzeniach dodatkowych, 
co  potwierdziło 95 osób w pyt. nr 8 i 73 osoby w pyt. nr 9.
Mieszkańcy wyrazili chęć uczestnictwa we wszelkiego rodzaju imprezach
integrujących mieszkańców. Bliskość, kameralność i możliwość poznania
sąsiadów do plusy tego typu działań. Do tej pory niewielka liczba tego typu
działań wynikała z braku lokalnych animatorów i możliwości czasowych osób,
które pracowały w instytucjach w których Domy Sąsiedzkie się znajdowały.

KORZYSTANIE Z OFERTY SOPOCKICH DOMÓW SĄSIEDZKICH
Najczęściej korzystano z oferty Domów Sąsiedzkich w SM im. J. I.
Kraszewskiego w Kamiennym Potoku (35 głosów) oraz w filii "Broadway"
Biblioteki Sopockiej na Brodwinie (22 głosy). Warto zauważyć, że miejsca te są
łatwo dostępne, znajdują się w "centrum" osiedla, nie stanową barier dla osób
z niepełnosprawnościami i są blisko przystanków komunikacji miejskiej. 
Pokazuje to także niewątpliwą potrzebę sąsiedzkich ośrodków w dzielnicach
oddalonych od Centrum, w skupionych blokowiskach. 
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Możliwość nieformalnego spotykania się, dostęp do przestrzeni,
realizacja własnych pomysłów - jest to powracająca potrzeba wyraźnie 
i wysoko plasująca się w pytaniach zamkniętych (71 głosów w pytaniu nr
8 i 60 głosów w pytaniu nr 9). 
By Domy Sąsiedzkie funkcjonowały jako miejsca tworzone przez
mieszkańców, przede wszystkim trzeba udostępnić miejsce na ich
pomysły, działania i dzięki umiejętnej animacji wykorzystać energię do
tworzenia wspólnego, otwartego miejsca. 
Do pobudzania oddolnej aktywności stworzony został budżet
partycypacyjny (w roku 2021 łącznie 10 tys. zł/5 Domów Sąsiedzkich), 
a także zaplanowana możliwość odbycia konsultacji/warsztatów z
koordynatorem wspomagającym pisanie i realizowanie własnych
projektów/inicjatyw sąsiedzkich.
Pytanie odnośnie chęci zaangażowania się w działania daje
optymistyczny obraz - "tak" odpowiedziało 41 osób, "nie wiem" 69. 
W ankietyzacji padło 20 bardzo konkretnych propozycji działań. Rolą
koordynatora i animatorów będzie podtrzymanie i urzeczywistnienie
tych deklaracji. 

Wyodrębnienie Domów Sąsiedzkich z instytucji, w których się znajdują. 
Potrzeba odrębności łączy się z powyższym punktem. Warto jednak
pamiętać, że aby Domy Sąsiedzkie funkcjonowały w świadomości
mieszkańców muszą mieć jasno wyznaczone zasady funkcjonowania,
godziny otwarcia i dostępu dla mieszkańców. Do tej pory Domy
Sąsiedzkie kojarzyły się stricte z miejscem, w którym odbywały się
zajęcia tj. z biblioteką, ze spółdzielnią, z instytucją kultury czy kawiarnią. 
Spójna informacja, identyfikacja Domów i przejrzysty harmonogram
działań musi znaleźć się w priorytetach działań Sopockich Domów
Sąsiedzkich.

Szeroka oferta zajęć stałych - do tej formy działań Domów Sąsiedzkich
mieszkańcy są przyzwyczajeni. Wysoko oceniany jest profesjonalizm
prowadzących ich podejście, oddanie i kontakt nie tylko na zajęciach,  
a także umiejętność tworzenia przyjaznej atmosfery i indywidualne
podejście do każdej osoby chodzącej na zajęcia. Zajęcia stałe powinny
zostać uzupełnione o ofertę dotyczącą dzieci, dorosłych - pracujących i
odpowiadać zainteresowaniom mężczyzn. Potrzeba jest by Sopockie
Domy Sąsiedzkie funkcjonowały w godzinach popołudniowych i
wieczornych - w pyt. nr 11 późne popołudnie zaznaczyło 71 osób,
wieczór - 61. Zwraca to uwagę na potrzebę dostępu do pomieszczeń
poza działalnością instytucji a także potrzebę zatrudnienia osób, które
byłyby odpowiedzialne za otwarcie miejsc w późniejszych godzinach.

Ogólna ocena funkcjonowania - jeśli ktoś korzystał z oferty Sopockich
Domów Sąsiedzkich - była to ocena pozytywna (41 osób - b.dobrze, 22
osoby - dobrze). Miejsca integrujące i motywujące do działań są
niezwykle potrzebne a Mieszkańcy Sopotu pokazali, że chętnie włączą
się w tworzenie przyjaznych, otwartych miejsc w swoim otoczeniu.
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część 2
MOŻLIWOŚCI I OCZEKIWANIA 
INSTYTUCJI 
MAPOWANIE I SIECIOWANIE
WSPÓŁPRACY WOKÓŁ
SOPOCKICH DOMÓW
SĄSIEDZKICH

analiza jakościowa
KWIECIEŃ 2021



Badanie oferty i diagnoza oczekiwań nie mogła obejść się bez zaznaczenia
głosów osób tworzących Domy Sąsiedzkie do 2021 r. Wszystkie dane
przytoczone poniżej odnoszą się do działania domów sąsiedzkich od września
2019 do momentu pandemii, czyli marca 2020. 

Bezpośrednią formą zebrania materiału do badania jakościowego były
zrealizowane indywidualne spotkania.

Rozmowy przeprowadzone zostały z:
Dyrektor Sopockiej Biblioteki Miejskiej - Ewą Lewandowską
Kierowniczką filii "Broadway" - Alicją Dąbrowską a także byłą Kierowniczką 
i osobą pełniącą rolę koordynatora Sopockich Domów Sąsiedzkich 
w ubiegłych latach - Wiesławą Wiśniewską
Kierowniczką filii "Koc i Książka" - Anetą Pusz
Kierowniczką filii nr 8 Biblioteki Sopockiej - Ewą Marczyńską
Kierownikiem Domu Sąsiedzkiego "Alternatywy 5" - Piotrem Harhajem

Odbyło się także spotkanie z Piotrem Kurdzielem - Prezesem Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" gdzie powstaje nowy Dom Sąsiedzki w
lokalu Stowarzyszenia "Tęczowym Domu". W tej dzielnicy Sopotu nie było
Domu Sąsiedzkiego, chcieliśmy zasięgnąć informacji od osoby będącej bardzo
blisko mieszkańców i ich problemów, znającej od podszewki specyfikę
dzielnicy.

analizy położenia 

mieszkalnictwo

W wyniku analizy specyfiki dotychczasowo działających miejsc, jak również
jednoznacznie wyrażonych opinii przez mieszkańców w ankietyzacji (marzec
2021) zapadła decyzja o rezygnacji z Sopockich Domów Sąsiedzkich
mieszczących się w klubokawiarni Dwie Zmiany, Dworku Sierakowskich -
Towarzystwie Przyjaciół Sopotu a także klubokawiarni "Miejsce". 

Decyzja podjęta została na podstawie: 

Centrum Sopotu jest łatwo dostępne dla większości mieszkańców i koncentruje
większość instytucji oferujących atrakcje kulturalno - społeczne. Można by
wymienić tutaj chociażby Sopotekę, Teatr Wybrzeże, Teatr Atelier, Państwową
Galerię Sztuki, czy Art Inkubator; ponadto duży wybór "otwartych" kawiarni, czy
miejsc takich jak skwery i parki sprzyjające spotkaniom. 

W dzielnicach w których występują blokowiska, zarządzanych przez
spółdzielnie mieszkaniowe obserwujemy wysokie zainteresowanie ofertą
Domów Sąsiedzkich. Odwołujemy się także do obserwacji uczestniczącej
podczas festynów sąsiedzkich organizowanych w 2017 r. przy Domach
Sąsiedzkich, przy których współpracowaliśmy w ramach działalności
Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. 15
ZEBRANIE MATERIAŁU DO ANALIZY JAKOŚCIOWEJ
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dostępność i funkcje miejsc

ilość, rodzaj i koszt zajęć

W Kamiennym Potoku czy na Brodwinie festyny te cieszyły się dużym
zainteresowaniem, natomiast DS "Koc i Książka" frekwencja była znikoma.
Spółdzielnia mieszkaniowa jest też nieocenionym dystrybutorem informacji
(wywieszanie plakatów w klatach schodowych, informowanie 
za pomocą strony internetowej). Rozproszone kamienice w Centrum,
zarządzane przez osobne wspólnoty nie sprzyjają wspólnym działaniom. 
Problemem jest także duży procent mieszkań na wynajem w Centrum Sopotu.

"Dwie Zmiany" oraz "Miejsce" są klubokawiarniami. Z rozmów z mieszkańcami
wynikało, że czuli się zobligowani do zamówienia jedzenia czy napojów. 
 Przenikanie się osób korzystających z kawiarni z osobami będących na
zajęciach nie sprzyjało tworzeniu sąsiedzkiej, kameralnej atmosfery.  Funkcja
komercyjna będzie zawsze nadrzędna wobec funkcji społecznej tych miejsc.
Dworek Sierakowskich - Towarzystwo Przyjaciół Sopotu również pełni funkcję
kawiarni a miejsce, w którym działy się spotkania organizowane przez Dom
Sąsiedzki odbywały się w sali, która jest galerią sztuki, połączoną z miejscem
na koncerty. Specyfika zabytkowego miejsca nie pozwala na spotkania 
w luźnej, warsztatowej atmosferze (np. niemożliwe jest zorganizowanie
warsztatów plastycznych). Ponadto Dworek Sierakowskich ma bogatą ofertę
zajęć własnych, np. Czwartkowe Koncerty Muzyczne, Teatr przy Stole, Wiersze
na Piętrze czy regularne wernisaże. To sprawia, że dostępność sali jest
niewielka. 

"Dwie Zmiany" - 5/6 zajęć w miesiącu. Były to warsztaty, dla dzieci,
międzypokoleniowe lub dla dorosłych. Dość wysoki koszt realizacji zajęć 
od 300 do 1100 zł za zajęcia (z uwzględnieniem zakupu materiałów na
zajęcia). 

"Dworek Sierakowskich - Towarzystwo Przyjaciół Sopotu - 2 wykłady w
miesiącu prawnika i psycholog, głównie dla dorosłych i seniorów. Koszt
jednostkowy od 400 - 600 zł za wykład.

"Miejsce" - 4 zajęcia w miesiącu - koszt jednostkowy 250 zł. Były to zajęcia
dedykowane dla dzieci, międzypokoleniowe (szydełkowanie) i specjalistyczne
- warsztaty ilustratorskie, komiksowe. 

W innych miejscach zajęcia odbywały się częściej ze względu na otwartość
tych miejsc tj. od 6 zajęć miesięcznie w "Alternatywach 5", które mają bardzo
trudne warunki lokalowe, przez 19 zajęć miesięcznie w Domu Sąsiedzkim
"Brodway" do 37 zajęć miesięcznie w Domu Sąsiedzkim "Potok" w Spółdzielni
Mieszkaniowej im. J.I Kraszewskiego (tu wynagrodzenia mieściły się w
granicach 75 zł - 190 zł za zajęcia). 

Dysproporcja w ilości zajęć wynika w dużej mierze z wyżej wymienionych
względów - łączenia funkcji komercyjnej ze społeczną. 

Ponadto nie bez znaczenia pozostawała kwestia budżetu, jaki Miasto Sopot
zaproponowało na działalność Sopockich Domów Sąsiedzkich w roku 2021.
Sytuacja ta generowała potrzebę priorytetowego uregulowania i w miarę
możliwości ujednolicenia stawek za proponowane zajęcia. 
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"dołożenie" zajęć do swoich codziennych obowiązków, zostawanie po
godzinach pracy
prowadzenie zapisów - to w szczególności doskwierało kierownikom
miejsc
układanie grafiku i kontakt z prowadzącymi zajęcia, sporządzanie umów,
pilnowanie list z zajęć
odpowiadanie na uporczywe pytania mieszkańców 
odpowiedzialność za promocję
brak koordynatora, który byłby wsparciem w codziennych działaniach,
zapisach, kontaktach z mieszkańcami, byłby odpowiedzialny za promocję,
zawieranie umów itd.
brak dodatkowych środków na materiały do zajęć czy na przygotowanie
poczęstunku
niewiele przestrzeni na udostępnienie mieszkańcom na spotkania poza
zajęciami
brak czasu i osób do pomocy, by organizować coś ponad ofertę zajęć

Osoby zajmujące się organizacją Sopockich Domów Sąsiedzkich są etatowymi
pracownikami miejsc, w których się znajdują, tj. Biblioteki Sopockiej,
spółdzielni (wyjątek stanowi Dom Sąsiedzki Alternatywy 5, w którym osobą
odpowiedzialną za funkcjonowanie Domu Sąsiedzkiego jest osoba
mieszkająca w bezpośrednim sąsiedztwie). Wszystkie osoby wskazywały na
podobne problemy:

Osoby pracujące w miejscach Domów Sąsiedzkich są osobami
zaangażowanymi, serdecznymi, dbającymi o odwiedzających. Jednak
dodatkowe obowiązki związane z Domami Sąsiedzkimi i brak oparcia 
w postaci koordynatora owocowało brakiem chęci, motywacji i przestrzeni
czasowej na organizowanie dodatkowych wydarzeń. 

By zachęcić do działań zaproponowaliśmy dodatek w wysokości 500 zł brutto
dla "lokalnego animatora" - osoby będącej blisko mieszkańców, znającej
specyfikę miejsca. W Domach Sąsiedzkich "Potok", "Broadway" oraz "Koc i
Książka" dotychczasowe osoby zadeklarowały chęć pełnienia takiej roli.
W dwóch domach - "Alternatywy 5" oraz w nowopowstałym "Tęczowym
Domu" konieczne jest zrekrutowanie osoby pełniącej funkcję animatora
lokalnego, który będzie "prawą ręką" koordynatora tych Domów Sąsiedzkich. 
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NAJWIĘKSZE TRUDNOŚCI OSÓB
ORGANIZUJĄCYCH DOMY SĄSIEDZKIE



DOM SĄSIEDZKI W FILII "BROADWAY" BIBLIOTEKI SOPOCKIEJ
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MAPOWANIE I SIECIOWANIE WSPÓŁPRACY
SPECYFIKA I OTOCZENIE SOPOCKICH DOMÓW SĄSIEDZKICH

Szkoła Podstawowa nr 9 
Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia Meander (działająca przy SP nr 9)
III Liceum Ogólnokształcące
Przedszkole nr 12 
LAS Academy - niepubliczna szkoła wraz ze szkołą muzyczną
Sopocki Klub Seniora na Brodwinie
Przychodnia Brodwino NZOZ
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Sopotkowo - Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami w Polsce Oddział Sopot
Stowarzyszenie Sopot Zwierzętom
Parafia Zesłania Ducha Świętego

Supermarket "Mercus"
Piekarnie: "Mielnik" i "Tyrolska"
Restauracja "Brodwinek"

DZIELNICA: BRODWINO
BIBLIOTEKA SOPOCKA WRAZ Z SALĄ WYNAJMOWANĄ OD NAUCZYCIELSKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
KIEROWNICZKA/ANIMATORKA: Alicja Dąbrowska

Dom Sąsiedzki usytuowany w samym sercu blokowiska - dzielnicy oddalonej 
 od centrum Sopotu. Dzielnica w większości zarządzana przez Nauczycielską
Spółdzielnię Mieszkaniową. Dzielnica posiada charakterystyczne dla
budownictwa lat 70 centrum. W jednym z budynków na jednym piętrze
znajduje się Biblioteka i Spółdzielnia Mieszkaniowa. Do roku przed pandemią
Biblioteka miała nieograniczony dostęp do sąsiadującej sali, która była
wykorzystywana do realizacji zajęć stałych, jak również była udostępniana
mieszkańcom, np. do grania w ping ponga i szachy. Mieszkańcy Sopotu mogli
korzystać również z usługi: ksero, drukowania i skanowania dokumentów.

Dom Sąsiedzki jest dobrze skomunikowany - blisko przystanku autobusowego.
Otoczenie lasów z licznymi szlakami sprzyja rekreacji, niedaleko znajduje się
boisko, skatepark, siłownia pod chmurką.

Główni odbiorcy zajęć: seniorzy i dzieci 
Liczba zajęć w miesiącu: 19
Koszt miesięczny: 3910zł
Godziny otwarcia poniedziałek–czwartek 12.00–19.00, piątek 8:00–15:00

Otoczenie Domu Sąsiedzkiego: 

Okoliczny biznes np.:

W roku 2021 zetknęliśmy się z bardzo dużymi problemami komunikacyjnymi z
Zarządem Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, co generuje konieczność
wypracowania nowych zasad współpracy w zakresie udostępniania sali na
prowadzenie oferty Domu Sąsiedzkiego "Brodway". 



DOM SĄSIEDZKI W FILII "KOC I KSIĄŻKA" BIBLIOTEKI SOPOCKIEJ
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Zespół Szkół Specjalnych nr 5
Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych "ZADBA"
Środowiskowy Dom Samopomocy typu B - Ośrodek Adaptacyjny dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną  
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im.
Marii Skłodowskiej-Curie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON - ośrodek
rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami (od stycznia 2021)
Muzeum Sopotu
Przychodnia "Chrobrego"

Księgarnia Ambelucja
Sklep Ekosopot
Domino. Zabawki edukacyjne i pomoce dydaktyczne

DZIELNICA: SOPOT DOLNY
BIBLIOTEKA SOPOCKA 
KIEROWNICZKA/ANIMATORKA: Aneta Pusz

Dom Sąsiedzki znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół
Specjalnych nr 5. Do dyspozycji jest ogród i duży parking przed Szkołą. 
Jest to trochę "schowane" miejsce, położone w bocznej uliczce. 
Dużym problemem jest dotarcie do mieszkańców - każdy dom zarządzany jest
przez oddzielną wspólnotę, dlatego też dodatkowe wydarzenia w Domu
Sąsiedzkim bardzo trudno rozpromować - widać to było wyraźnie przy okazji
próby organizowania pikników promujących działania Sopockich Domów
Sąsiedzkich w 2017roku.

W Domu Sąsiedzkim do dyspozycji jest siedem stanowisk komputerowych,
możliwość druku i skorzystania ze skanera. Sala wykorzystywana na zajęcia
związane z Domem Sąsiedzkim jest niewielka, wyposażona w wygodne
kanapy, dostęp do kawy i herbaty. Zaaranżowany jest także kącik dla dzieci.

Główni odbiorcy zajęć: seniorzy i rodzice z dziećmi 
Liczba zajęć w miesiącu: 13
Koszt miesięczny: 2970 zł
Godziny otwarcia poniedziałek–czwartek 12.00–19.00, piątek 8:00–15:00

Otoczenie Domu Sąsiedzkiego: 

Biznes np. 

MAPOWANIE I SIECIOWANIE WSPÓŁPRACY
SPECYFIKA I OTOCZENIE SOPOCKICH DOMÓW SĄSIEDZKICH



DOM SĄSIEDZKI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. J. I. KRASZEWSKIEGO
"POTOK"
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Sopocka Szkoła Montessori-Żłobek, Przedszkole, Szkoła Podstawowa
Sopocka Pracownia Otwarta
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Latawiec
Przedszkole Miejskie nr 4
Agencja Artystyczna Wiernie ze sztuką
Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Dom Sąsiedzki Alternatywy 5

DZIELNICA: KAMIENNY POTOK
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. J. I. KRASZEWSKIEGO
KIEROWNICZKA/ANIMATORKA: Beata Kępka

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. I. Kraszewskiego od lat organizuje klub
sąsiedzki "Potok", w tej przestrzeni funkcjonuje także Klub Seniora i Klub
Szachisty. W ramach działalności kulturalno - społeczno - oświatowej
organizowane są zajęcia, konkursy dla dzieci, aktywizacja seniorów,
potańcówki, wspólne wycieczki, festyny. Kolejny przykład dobrze działającego
Domu Sąsiedzkiego w oddaleniu od centrum, w skupisku bloków otoczonych
lasem. W Kamiennym Potoku występuje szczególna trudność dla osób
starszych - położenie sprawia, że wszędzie jest "pod górkę", ostatni autobus z
centrum bezpośrednio na osiedle jest w tygodniu o godzinie 19:08 co wielu
osobom utrudnia korzystanie z atrakcji dostępnych w Sopocie. 

Należy podkreślić niezwykłe zaangażowanie i oddanie sekretarki Spółdzielni -
p. Beata Kępka jest mieszkanką osiedla, działania społeczne są dla niej
naturalną częścią codziennej pracy. Chęć uczestnictwa mieszkańców w
zajęciach i różnego rodzaju wydarzeniach jest owocem konsekwentnego,
trwającego nieprzerwanie od lat działania animacyjnego.

Spółdzielnia do dyspozycji DSu oddaje dwie sale - większa przestrzeń
gimnastyczna (wraz ze sprzętem gimnastycznym) oraz mniejsza sala -
spotkaniowo-warsztatowa. 

Główni odbiorcy zajęć: seniorzy i dzieci 
Liczba zajęć w miesiącu: 37
Koszt miesięczny: 3 870 zł
Godziny otwarcia: ochrona może wpuszczać prowadzących i uczestników
na salę bez konieczności obecności animatora/koordynatora

Otoczenie Domu Sąsiedzkiego: 

MAPOWANIE I SIECIOWANIE WSPÓŁPRACY
SPECYFIKA I OTOCZENIE SOPOCKICH DOMÓW SĄSIEDZKICH



DOM SĄSIEDZKI "ALTERNATYWY 5" WRAZ Z FILIĄ NR 8 BIBLIOTEKI
SOPOCKIEJ
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Karmelitanki Misjonarki Terezjanki
Loppis - skład mebli antycznych

DZIELNICA: KAMIENNY POTOK
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI SOPOCKIEJ
KIEROWNIK - Piotr Harhaj

Dom Sąsiedzki "Alternatywy 5" to przykład oddolnego działania mieszkańców,
wynikającego z potrzeby integracji społeczności sąsiedzkiej, dużego
zaangażowania, kreatywności i własnej inicjatywy mieszkańców.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kamienny Potok" udostępnia na działania DSu
pomieszczenia w  kompleksie budynku należącym do Spółdzielni, jednakże
warunki panujące w pomieszczeniach są trudne (przede wszystkim brak
ogrzewania). Pomieszczenia wymagają kompleksowego i gruntownego
zaprojektowania i remontu. Determinacja mieszkańców spowodowała
przystosowanie części pomieszczeń - własnym sumptem i z własnych środków
zaadoptowali salę warsztatową, łazienkę, aneks socjalny, jednak pomieszczenia
nie nadają się na organizowanie zajęć w miesiącach jesienno - zimowych. Do
współpracy i korzystania z tej przestrzeni trudno także zaprosić seniorów. 
 Niezbędne jest zewnętrzne wsparcie finansowe na adaptację i remont lokalu, 
 który wyróżnia się ogromnym potencjałem przestrzennym.  

Dom Sąsiedzki "Alternatywy 5" jest dowodem na to, że znjomości sąsiedzkie
oraz charyzmatyczny lider-animator rozbudza procesy integracyjne, aktywność 
i włączenie mieszkańców do wspólnych działań (np. organizacja festynów,
wspólne sprzątanie okolicy). Wszystkie zajęcia odbywające się 
w Domu Sąsiedzkim prowadzone są przez okolicznych mieszkańców - np.
zajęcia bębniarskie, stolarskie (możliwość pracy nad własnymi pomysłami pod
okiem specjalisty), szycie na maszynie. "Alternatywy 5" to także dowód na to, że
odbiorcą oferty mogą być osoby dorosłe, nie tylko dzieci i seniorzy.

W roku 2021 planowane jest nawiązanie ścisłej współpracy z Filią nr 8
Biblioteki Sopockiej, która znajduje się tuż nad Domem Sąsiedzkich
"Alternatywy 5". Planowane współużytkowanie jednego z pomieszczeń
Biblioteki uzupełni działania DSu wychodząc na przeciw potrzebie realizacji
działalności w okresie jesienno-zimowym, czy też dedykowanej seniorom.

Główni odbiorcy zajęć: dorośli, młodzież
Liczba zajęć w miesiącu: 6
Koszt miesięczny: 920 zł

Otoczenie Domu Sąsiedzkiego: 

Ta część Kamiennego Potoku jest jeszcze bardziej "odcięta" od świata niż część
przy ul. Kraszewskiego. Na dzielnicy nie ma nawet osiedlowego sklepiku, czy
jakiegokolwiek miejsca, które mogłoby skupiać mieszkańców. Zabudowa
mieszalna - "niskie" bloki i domki jednorodzinne otoczone lasem. 

MAPOWANIE I SIECIOWANIE WSPÓŁPRACY
SPECYFIKA I OTOCZENIE SOPOCKICH DOMÓW SĄSIEDZKICH



DOM SĄSIEDZKI "TĘCZOWY DOM" 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie
Boisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Przylesiu
Biblioteka Sopocka, Filia nr 6
Przedszkole nr 2
Centrum Sportowo-Rekreacyjne Centrum Sopot  sp. z o.o. 
Lecznica weterynaryjna
Dom Dziecka "Na Wzgórzu"
Szkoła językowa Helen Doron
Sopockie Ognisko Plastyczne
Oddział Geriatrii - Pomorskie Centrum Reumatologiczne 
Sanatorium "Leśnik"

DZIELNICA: PRZYLESIE
STAŁE MIEJCE KOORDYNATORA SOPOCKICH DOMÓW SĄSIEDZKICH

Biorąc pod uwagę widoczną potrzebę Domów Sąsiedzkich w dzielnicach
skupiających blokowiska i oddalonych nieco od centrum, postanowiono
utworzyć takie miejsce na osiedlu Przylesie. Dzięki długoletniej współpracy z 
 Sopockim Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
"Tęczowy Dom" uzgodniono współużytkowanie siedziby Stowarzyszenia wraz
z dostępem do całego wyposażenia, w tym do sprzętu rekreacyjnego (np. kije
do nordic walkingu, maty, artykuły plastyczne). W tej lokalizacji upatrujemy
szansę na stworzenie domu sąsiedzkiego z prawdziwego zdarzenia, który
będzie miejscem otwartym dla mieszkańców nie tylko podczas zajęć. 

Lokal planowo będzie także głównym miejscem pracy koordynatorki 
 Sopockich Domów Sąsiedzkich, dlatego też możliwe będzie funkcjonowanie 
 Domu w godzinach jej pracy.
 
Osiedle Przylesie to także zabudowa mieszana - blokowisko i domki
jednorodzinne. Po spotkaniu z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej wiemy, że
mieszkańcy osiedla chętnie włączają się w wydarzenia proponowane przez
Spółdzielnię "Przylesie", która deklaruje otwartość na współpracę z DSem.

Otoczenie Domu Sąsiedzkiego: 

MAPOWANIE I SIECIOWANIE WSPÓŁPRACY
SPECYFIKA I OTOCZENIE SOPOCKICH DOMÓW SĄSIEDZKICH
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otwarte dla każdego (bez względu na wiek, płeć, status majątkowy,
zdolności czy niepełnosprawności, wyznanie, narodowość, orientację
seksualną, czy przekonania polityczne, itp.)
współtworzone przez sąsiedzką społeczność dla dobra wspólnego
mieszkańców, które bazuje na potrzebach i zasobach mieszkańców
włączenia mieszkańców w odpowiedzialne tworzenie społeczności, w
której żyją
pożytecznego spędzania czasu, pobudzające do integracji, edukacji i
rekreacji

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.)

integrację, 
łączenie zasobów 
wzajemne korzystanie z zasobów (synergia kapitału społecznego) 

PRZESTRZEŃ - miejsce codziennych spotkań otwartych na każdego  
OFERTA ZAJĘĆ (stała i wynikająca z doraźnych potrzeb)
CENTRUM INFORMACJI wpływając na wzmocnienie komunikacji
społecznej w mieście
DZIAŁANIA ODDOLNE – INICJATYWY SĄSIEDZKIE w ramach utworzonego
"funduszu lokalnego" na mikro inicjatywy mieszkańców 

Dom Sąsiedzki rozumiany jest jako centrum lokalnej społeczności.
Oczekuje się, iż będą to miejsca: 

Domy Sąsiedzkie osadzone są w społeczności lokalnej, którą tworzą:  

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA MA WPŁYW NA DOMY SĄSIEDZKIE, A DOMY
SĄSIEDZKIE SIECIUJĄ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ I ANIMUJĄ WSPÓŁPRACĘ,
WPŁYWAJĄC NA:

DOMY SĄSIEDZKIE SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPIERAJĄ NA ZAANGAŻOWANYCH
LUDZIACH

STANDARD MINIMUM DOMU SĄSIEDZKIEGO POWINNY STANOWIĆ 4 FILARY:
1.
2.
3.

4.

W przestrzeniach Sopockich Domów Sąsiedzkich organizowanych przez
Bibliotekę oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe zagrożony w realizacji jest
pierwszy filar "PRZESTRZEŃ" - miejsce codziennych spotkań
"niezorganizowanych", otwartych na społeczność sąsiedzką. Te przestrzenie
wypełniają funkcję domów sąsiedzkich, ale "typowym" Domem Sąsiedzkim
nie są i raczej nie będą.   

PODSUMOWANIE BADANIA 
KONCEPCJA SOPOCKICH DOMÓW SĄSIEDZKICH
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PLANOWY
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W 2021 r.

Harmonogram działań jest planowany w czasie trwania pandemii, dlatego
organizator przedstawia propozycję harmonogramu, który będzie korygowany 
i na bieżąco dostosowywany do zmieniających się obostrzeń.

CZERWIEC

KONKURS PLASTYCZNY "Znany i mniej znany Sopot - moje ulubione miejsce",
nawiązujący do obchodów 120lecia nadania praw miejskich.

"DOM SĄSIEDZKI POD CHMURKĄ" - zajęcia sportowo - rekreacyjne 

       Rozstrzygnięcie konkursu planowane na 27 maja - Międzynarodowy  Dzień 
       Sąsiada.

        na świeżym powietrzu

MAJ

BUDŻET PARTYCYPACYJNY - ogłoszenie konkursu, możliwość odbycia
warsztatów z projektowania działań
ZAJĘCIA DOSTOSOWANE DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH OBOSTRZEŃ
PLANOWANE WYDARZENIA: obchody dnia dziecka, dnia uchodźcy, 
 pierwszego dnia lata 

LIPIEC - SIERPIEŃ
BUDŻET PARTYCYPACYJNY - rozstrzygniecie konkursu, podpisanie umów
o realizację projektów, realizacja projektów
ZAJĘCIA DOSTOSOWANE DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH OBOSTRZEŃ
PLANOWANE WYDARZENIA: pikniki sąsiedzkie przy każdym domu
sąsiedzkim, współtworzone przez "otoczenie" danego DSu, ze
szczególnym uwzględnieniem lokalnie działających NGO'sów 

WRZESIEŃ - LISTOPAD
BUDŻET PARTYCYPACYJNY - realizacja projektów
ZAJĘCIA DOSTOSOWANE DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH OBOSTRZEŃ
PLANOWANE WYDARZENIA: obchody Dnia Chłopaka, Dnia Niepodległości,
Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

GRUDZIEŃ
BUDŻET PARTYCYPACYJNY - finalizacja realizacji projektów; rozliczenie i
podsumowanie działań
ZAJĘCIA DOSTOSOWANE DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH OBOSTRZEŃ
PLANOWANE WYDARZENIA: spotkania świąteczne



ZUZANNA OSTROWSKA
Koordynatorka Sopockich Domów Sąsiedzkich
kontakt: sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl | 699 857 138

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

Raport z badania oferty Sopockich Domów Sąsiedzkich 
- analiza ilościowa i jakościowa 
przygotowany przez  
Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 
Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

Zdanie "Sopockie Domy Sąsiedzkie" finansowane ze środków Gminy Miasta Sopotu.


