
 

 

Dzień Sąsiada 

Mini kompendium wiedzy 

 

 

Materiały zebrane po debacie  

Q-Ruchu Sąsiedzkiego: 

„III Warszawski Dzień Sąsiada  

– akcja vs. Działanie” 

 

 



 

 

1. Pomysły na działania 

sąsiedzkie 

 

 

 

 

1.   quiz wiedzy o okolicy, opowieści o historii 

okolicy 

2.   muzyka – element przyciągający uwagę 

3.    grill 

4.    gra sąsiedzka między sąsiadami, miejscami 

na  podwórku 

5.    konkurs ciast i nalewek 

6.    jedzenie i napoje – przynosi każdy 



 

 

7.    konkursy dla dzieci i dorosłych 

8.     zebrać uwagi na „nie” i na „tak” do urzędów, 

spółdzielni 

9.     zadbać o okolicę – edukacja dzieci, dbanie o 

zieleń 

 

 

 

10. czyn społeczny – malowanie, odnawianie 

11. wernisaż prac własnych sąsiadów 

12. znaleźć osobę w potrzebie i pomóc jej 

13. koncert, film z rzutnika 

14. bank czasu, bank pomocy sąsiadom 

15. tablica ODDAM i POSZUKUJĘ 



 

 

16. wspólny profil na Facebooku 

17. wspólne zdjęcie wszystkich sąsiadów o 

konkretnej godzinie 

18. wystawa na klatce schodowej z „własnych 

zasobów” 

 

2. Wykorzystaj lokalne zasoby 

1. ludzie z kon-

kretnymi umiejęt-

nościami 

2. wymiana kom-

petencji i umiejęt-

ności 

3. znajomości, 

funkcje, miejsca pra-

cy 

4. przestrzeń – kluby, kościoły, domy kultury, 

biblioteki, mieszkania prywatne, podwórka 

5. organizacje, które mogą dofinansować, 

wesprzeć 



 

 

6. to, co mamy w domach – stoły, krzesła… 

trzepak 

7. różne grupy wiekowe  – czas, znajomość 

historii, energia 

8. tablice ogłoszeń, Internet, sklepy osiedlowe, 

apteki 

9. ukształtowanie terenu 

10. atrakcje, zaba-wy, komunikacja, rozwiązywanie 

prob-lemów, tworzenie wspólnoty do reper-

zentowania jakiegoś 

stanowiska, opieka, 

rozwój nowych 

pomysłów, 

współpraca 

 

 

 

Najważniejszy zasób: LUDZIE 

jesteśmy uważni na otoczenie 

(może ktoś już działa lokalnie?) 



 

 

1. sojusznicy z sąsiedztwa przyjaźnie nastawieni, 

robiący miłe wrażenie, tworzymy sieć fajnych 

inicjatorów 

2. ludzie podobni wiekiem 

3. działacze instytucji o charakterze społeczno – 

kulturalnym 

4. wspólnoty/spółdzielnie mieszkaniowe, 

partnerstwa lokalne 

5. lokalne placówki edukacyjne, np. szkoły 

podstawowe, przedszkola 

6. lokalni pasjonaci, hobbyści 

7. prywatne przedsiębiorstwa 

 

 

 



 

 

 

3. Promocja inicjatyw 

1. plakaty – sklepy osiedlowe, apteki, przychodnie 

– uzgodnić wywieszanie z dozorcami 

2. ulotki – dystrybucja np. przez biblioteki, 

wrzucanie ulotek do skrzynek 

3. kontakt bezpośredni – informowanie w blokach 

(domokrążcy), przez dzieci do dorosłych, przy okazji 

innych inicjatyw 

4. Internet – Facebook, blogi, listy mailingowe 

5. ogłoszenia parafialne 

6. gazety lokalne 

7.    Q-Ruch Sąsiedzki  

 



 

 

 

 

4. Trudności 

1. zła komunikacja: brak utożsamienia  

z sąsiadami i ich celami, brak wspólnej przestrzeni, 

trudności techniczne, brak zrozumienia celów 

ruchu sąsiedzkiego 

2. ostrożność ze wskazaniem na brak zaufania 

3. uzyskanie pozwolenia na wykorzystanie terenu, 

opłaty administracyjne 

 

 

 



 

 

Kontakt i pomoc: 

 

www.inicjatywysasiedzkie.pl  

Facebook:  Ruch Sąsiedzki 

 

Kornelia Zagórska 

Tel. 504220189 

e-mail: korneliaz@cal.org.pl 

 

Marta Marcjanik 

Tel. 509284954 

e-mail: martam@cal.org.pl  

 

 

 


