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Od organizacji pierwszego Dnia Sąsiada, powołania do życia Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich i warszawskiego Q Ruchu Sąsiedzkiego upływa już pięć lat. Uznaliśmy, że to właściwy czas na podsumowanie, a pretekstem do niego były obchody V Warszawskiego Dnia Sąsiada. Zadaliśmy
sobie fundamentalne pytanie: czy dotychczasowa działalność animacyjna
Q Ruchu Sąsiedzkiego realizowana przy Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL przynosi istotne efekty w warszawskich społecznościach
lokalnych? Innymi słowy, czy nieformalne, oddolne sąsiedzkie inicjatywy,
takie jak Dzień Sąsiada czy Podwórkowa Gwiazdka, faktycznie maja potencjał, aby zmieniać oblicza warszawskich sąsiedztw?
Interesowało nas szczególnie to, dlaczego podejmowane są takie
inicjatywy i jak wyglądają aktywne warszawskie sąsiedztwa oraz kim są
osoby, które włączają się w ruch sąsiedzki, organizują sąsiedzkie inicjatywy
i dążą do tworzenia w swojej okolicy Q – sąsiedztwa (czyli sąsiedztwa
najwyższej jakości). W pierwszej części publikacji zostanie zaprezentowanych dziewięć historii takich sąsiedztw i inicjatyw. W drugiej, przedstawione zostały wyniki badania, które przeprowadziliśmy wśród organizatorów
tegorocznego Dnia Sąsiada. Jego celem było dowiedzenie się, jak aktywność sąsiedzka wpływa na sąsiedztwo i wzajemne relacje mieszkańców.
Wreszcie jak stosunki sąsiedzkie w zbadanych przez nas sąsiedztwach wyglądają na tle wyników ogólnopolskich oraz jakie płyną z tego
wnioski na przyszłość. Zamiast zakończenia zamieszczamy artykuł na
temat kondycji sektora obywatelskiego w Polsce oraz umiejscowienia
w nim wszelkich lokalnych, sąsiedzkich i oddolnych inicjatyw.
Bardzo dziękuję świetnemu zespołowi wolontariuszek: Oli Wolczyk, Oli Zacharskiej, Monice Suwale, Marysi Radziejowskiej za pomoc
w koordynacji tegorocznego Dnia Sąsiada i wkład w tę publikację oraz
Sylwii Sieczkowskiej za jej oprawę graficzną.
Zapraszam do lektury!
Agata Konarzewska
Warszawa, grudzień 2014
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Tęsknota do zwyczajnej życzliwości
Paweł Jordan

Jak powiedziała jedna z organizatorek, to co się zmieniło w ich
społeczności po Dniu Sąsiada to fakt, że ludzie mówią sobie „dzień dobry” z uśmiechem. Taka prosta rzecz, a jak wiele wnosi, zmienia, tworzy
dobrą atmosferę w sąsiedztwie. To „dzień dobry” z wyraźnym zaznaczeniem, że kogoś się rozpoznaje, daje znak, że miło jest spotkać kogoś na
swojej sąsiedzkiej drodze. Jest takim symbolicznym gestem, który wprowadza nową jakość do kultury sąsiedzkiej. Zamiast przemykania chyłkiem ze
wzrokiem wbitym w ścianę, uważnie studiującym posadzkowe kafelki albo
ogłoszenia w windzie, zwracamy uwagę na drugiego człowieka – sąsiada.
W miejsce krępującej ciszy i martwej twarzy można nawiązać prostą relację
życzliwości. Bądź co bądź, przecież mieszkamy obok siebie, ale słowo
„obok” tworzy często barierę nie do przejścia. Nasze sąsiedztwa to jak w
soczewce nasze społeczeństwo, ze słabo rozwiniętą potrzebą otwartości
na drugiego człowieka, umiejętnością dialogu i zaufania, że nasz bliźni
życzy nam dobrze. Króluje podejrzliwość, zawiść i obojętność. To wszystko wyraża się w zamykaniu się w bezpiecznej grupie rodziny i przyjaciół, a
także dosłownie za drzwiami swoich mieszkań, domów. W braku potrzeby
tworzenia prostych sąsiedzkich relacji, w strachu, że sąsiad będzie nieprzyjemny, wrogi. Powtarzające się zwroty w opisach sąsiedztw to „mijamy
się, zdążając do samochodu”, „w windzie każdy patrzy gdzie indziej”, po
mocne wyrażenie „u nas mieszkają same buce, nic nie da się zrobić”.
Ale pojawiają się jaskółki zmiany, niezgody na tak postrzeganą
rzeczywistość sąsiedztwa. Pojawiają się liderzy zmiany sąsiedzkiej. Liderzy,
którzy mówią: „dosyć tej anonimowości, dosyć martwego mijania się jak
lalki w teatrze cieni”. To nowa postawa niezgody na rzeczywistość sąsiedzkiej próżni wyrażająca się w tęsknocie do zwyczajnej ludzkiej życzliwości.
Ta postawa zaczyna powoli tworzyć nowe postrzeganie wymiaru sąsiedztwa, w którym sąsiedzi są na siebie wzajemnie wrażliwi i daje nadzieję, że
mimo często wielkiej różnorodności wieku, wykształcenia, zamożności,
stanu osobistego można wspólnie wypracować nową jakość sąsiedzkich re6

lacji. Można spojrzeć na sąsiada jak na przyjaznego towarzysza codziennego życia, a nie na bezosobowy, niewidzialny twór. Towarzysza, na którego
i tak jesteśmy skazani poprzez fakt symbolicznego przymusu wspólnego
zamieszkania. Jak w każdej społeczności, wychodząc z jakąś inicjatywą,
spotyka się różne reakcje – jedni się cieszą, że będzie się coś działo, inni
wzruszają ramionami, a jeszcze inni mówią „a po co nam to? Tylko zamieszanie będzie”. Inicjatywy sąsiedzkie, m.in. Dzień Sąsiada, dają szansę na
włączenie się do Ruchu Sąsiedzkiego pozytywnych sąsiadów, poszukania
tych, którzy też podobnie myślą i chcą zmiany. Liderzy potrzebują wsparcia w sąsiedzkich sojusznikach – samemu jest bardzo trudno, ale już dwie,
trzy, pięć osób jako grupa inicjatywna daje większe szanse na powodzenie. Przecież każda osoba zna kogoś innego, może bezpośrednio dotrzeć
do większej ilości mieszkańców. To są osoby, które mają swoją „twarz”
i mieszkają tu – w sąsiedztwie. Taki bezpośredni kontakt dodaje wiarygodności, tworzy atmosferę zaufania, przełamuje anonimowość. Jednak
zdarzają się też malkontenci, którzy sami nie wnosząc nic do wspólnoty,
chętnie skrytykują jej działania. Niestety, nierzadko też zdarzają się insynuacje o jakąś interesowość i niewiadome korzyści – ciągle pokutuje syndrom
podejrzliwości co do intencji. To chyba największa przeszkoda w sąsiedzkich inicjatywach. Ale jedyną radą na to jest pogodzenie się z faktem, że
tak po prostu jest, i machnięcie na to ręką. Postawienie na tych, którzy
chcą włączyć się w tworzenie dobrego, przyjaznego sąsiedztwa, a takich
jest coraz więcej.
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Jak Warszawa świętowała Dzień Sąsiada
Aleksandra Wolczyk

Na przełomie maja i czerwca 2014 roku ponad pięćdziesiąt sąsiedztw z całej Warszawy celebrowało swoje święto. Wiele z nich podjęło
się organizacji tego wydarzenia po raz pierwszy, odnosząc małe, ale satysfakcjonujące sukcesy. Ze względu na ogromną różnorodność warszawskich
sąsiedztw, pomysłów na wspólne spędzenie czasu z sąsiadami było co
niemiara. Główny cel inicjatywy – spowodowanie pospolitego ruszenia w
relacjach sąsiedzkich – został osiągnięty. Zapraszamy do zapoznania się z
relacją fotograficzną V Warszawskiego Dnia Sąsiada.
Dzień dobry, czy mogę się dołączyć? Bardzo proszę, Panie Sąsiedzie!

Warszawskie sąsiedztwa po raz kolejny pokazały, że warto wyjść z domu i
porozmawiać z sąsiadami. Wystarczy wykonać jeden mały krok na wspólne podwórko, aby przekształcił się on w „duży krok dla ludzkości” w skali
mikro, czyli rozpocząć proces budowania trwałych relacji sąsiedzkich. Doświadczenie wielu inicjatyw sąsiedzkich pokazuje, że najlepiej jest zacząć
od nieformalnego spotkania przy wspólnym stole.

Hieronima 4, 7 czerwca, fot. M. Suwała

Marszałkowska 10, 31 maja, fot. A. Zacharska

Jaktorowska i Wolska, 25 maja, fot. A. Zacharska
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Sąsiedzkie biesiadowanie

Nie zawsze jest łatwo rozpocząć rozmowę z osobami, z którymi do tej
pory mijaliśmy się na osiedlu. Zachęcamy do zainspirowania się kilkoma
sąsiedztwami, którym udało się przełamać pierwsze lody… wspólnym
poczęstunkiem. Tegoroczni uczestnicy Warszawskiego Dnia Sąsiada z
przyjemnością wspólnie grillowali kiełbaski, dzielili się przekąskami oraz
prezentowali przygotowane specjalnie na tę okazję domowe wypieki. Pozostali bardzo chętnie przyjmowali rolę jurorów w konkursie na najsmaczniejsze ciasto i ciasteczka. Co tu dużo mówić – było pysznie!

Wyspowa 1, 15 czerwca, fot. A. Wolczyk

Hoża 41, 8 czerwca, fot. M. Radziejowska

Plac u zbiegu ulic Bolivara, Św. Wincentego i Żuromińskiej, 14 czerwca, fot. A. Wolczyk
10
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Sportowe współzawodnictwo

Kolejną świetną okazją do zapoznania się jest sport. Wszak nie od dziś
wiadomo, że sport to zdrowie. Warszawscy sąsiedzi uwielbiają spędzać
czas w ruchu! I to absolutnie wszyscy, niezależnie od wieku czy predyspozycji. W tym roku sąsiedztwa prześcigały się w ciekawych konkurencjach,
które nieraz wymagały od uczestników sporo zaangażowania i wysiłku.
Nie tylko najmłodsi mieli dużo okazji do śmiech.

Wrocławska 10, 31 maja, fot. M. Radziejowska

Jaktorowska i Wolska, 25 maja, fot. A. Zacharska

Sielce, 7 czerwca, fot. A. Warwas
12
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Wyspowa 1, 15 czerwca, fot. A. Wolczyk

Miła 22, 31 maja, fotografia organizatorów

Radosna atmosfera

A może by tak razem potańczyć i pośpiewać? Ktoś mądry kiedyś stwierdził, że muzyka łagodzi obyczaje – i nie mylił się!

SM Fenix, 31 maja, fot. G. Bunda - www.facebook.com/S.M.Fenix
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Czerniakowska 38a, 23 maja, fot. A. Miklas
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Wymiana sąsiedzka i wyprzedaż garażowa

Jeśli dzieciom znudziły się zabawki, a mamy chętnie przeczytałyby nową
książkę… Sąsiedzi chętnie się wymienią.

Plac u zbiegu ulic Bolivara, Św. Wincentego i Żuromińskiej, 14 czerwca, fot. A. Wolczyk

Plac u zbiegu ulic Bolivara, Św. Wincentego i Żuromińskiej, 14 czerwca, fot. A. Wolczyk
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Mokotowska 21, 31 maja, fot. A. Zacharska
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Wspólne tworzenie
Sąsiedzkie święto jest nie tylko doskonałą okazją do wypróbowania nowych technik wytwórczych, ale także do stworzenia czegoś razem. W tym
roku najmłodsi sąsiedzi wspólnie tworzyli m.in. chodnikowe, kolorowe
bannery z sąsiedzkimi hasłami, czy dekorowali podwórko pomysłowymi
lampionami.

Plac u zbiegu ulic Majdańskiej i Stockiej, 1 czerwca, fot. M. Suwała

Park Wielkopolski, 7 czerwca, fot. A. Warwas

Miła 22, 31 maja, fotografia organizatorów
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Dzień Małego Sąsiada
Tegoroczne obchody sąsiedzkiego święta zbiegają się w czasie z Dniem
Dziecka. Nic dziwnego, że wielu sąsiadów postanowiło zadbać zwłaszcza
o atrakcje dla najmłodszych.

Plac u zbiegu ulic Majdańskiej i Stockiej, 1 czerwca, fot. M. Suwała
20

Międzyborska 11, 31 maja, fot. A. Wolczyk
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Gry i zabawy

Warszawscy sąsiedzi zachęcają do wysiłku fizycznego i intelektualnego.
Zwłaszcza, jeśli istnieje niepowtarzalna okazja podszkolenia swoich umiejętności gry w szachy u Pana Sąsiada! Na uczestników czekały ciekawe
quizy i gry.

Miła 22, 31 maja, fotografia organizatorów

Hieronima 4, 7 czerwca, fot. M. Suwała

Hoża 41, 8 czerwca, fot. M. Radziejowska
22
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Tarczyńska 11, 7 czerwca, fot. A. Warwas

Jaktorowska i Wolska, 25 maja, fot. A. Zacharska

Mamy w sąsiedztwie artystów!

Wielu sąsiadów pochwaliło się swoimi talentami. Dzięki temu udało się
zorganizować kilka wystaw, a podwórko na jeden dzień zamieniło się w
miejsce lokalnej sztuki.
24

Marszałkowska 21, 31 maja, fot. A. Zacharska
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Wspólna sprawa

Spotkanie sąsiedzkie jest doskonałą okazją do rozmowy o sprawach dotyczących życia we wspólnej przestrzeni. Aktywni sąsiedzi zachęcali do
głosowania w budżecie partycypacyjnym, zbierali postulaty, dyskutowali
o tym, co warto zrobić dla sąsiada. Aby przyjemniej nam się żyło, może
posadzimy kwiaty?

Plac u zbiegu ulic Bolivara, Św. Wincentego i Żuromińskiej, 14 czerwca, fot. A. Wolczyk

Paca 40, 31 maja, fot. A. Konarzewska

Zamkowa 8, 24 maja, fot. A. Wolczyk
26
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Plac u zbiegu ulic Bolivara, Św. Wincentego i Żuromińskiej, 14 czerwca, fot. A. Wolczyk

Narbutta, 31 maja, fot. A. Łuszczyk

Czerniakowska 38a, 23 maja, fotografia organizatorów
28
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Od wspólnoty mieszkaniowej do wspólnoty
mieszkańców

„Żeby ludzie mieszkający na tym osiedlu poczuli się taką wspólnotą. Żeby poczuli, że tworzą wspólne środowisko, wiedzieli, że to
wszystko tutaj to jest wspólna własność i czuli się jej właścicielami.
Żeby ludzie mieszkający tutaj znali swoich sąsiadów i mogli liczyć
na pomoc w sytuacjach awaryjnych”. Takie były główne cele Dnia
Sąsiada na nowym, bemowskim osiedlu.

Agata Konarzewska

Bemowo Park to nowe osiedle zamknięte przy ul. Wrocławskiej
10, na którym znajduje się niecałe 200 mieszkań. Osiedle zarządzane jest
przez zewnętrzną firmę administrującą nieruchomościami, która wspólnie
z zarządem wspólnoty oraz jedną z mieszkanek zorganizowała na ulicy
Wrocławskiej Dzień Sąsiada połączony z Dniem Dziecka.
Zorganizowanie Dnia Sąsiada w tym miejscu miało bardzo konkretne cele: sprawić, aby mieszkańcy poczuli się wspólnotą, nie tylko
wspólnotą mieszkaniową, ale także wspólnotą mieszkańców. Szczególnym
problemem widocznym na nowym osiedlu był brak troski o wspólną przestrzeń.
– Ludzie dbają o to, co jest ich mieszkaniem, czyli do drzwi. Jakby
nie zdają sobie sprawy, że korytarze też wpływają na wartość mieszkania
– mówi Emilia Załoga, członkini zarządu wspólnoty mieszkaniowej na
Wrocławskiej.
Jako osoba najbardziej zaangażowana w zarządzanie wspólnotą
zauważa, że istnieje związek między zadowoleniem z mieszkania w danym
miejscu i długością zamieszkiwania a dbaniem o wspólną przestrzeń. Niestety, na jej osiedlu wciąż był to pewien problem.
Dzień Sąsiada miał być inicjatywą, która sprawi, że mieszkańcy
zaczną myśleć o swoim sąsiedztwie w nowych kategoriach – jako o pewnej
wspólnej wartości, czymś na co każdy ma wpływ, ale zarazem o co powinien dbać. Sąsiedzka integracja była sposobem dotarcia do mieszkańców
oraz pretekstem, aby zacząć zwracać uwagę na swoje otoczenie. Niewątpliwie łatwiej jest też się komunikować z sąsiadami, których się po prostu
zna.
– Czasami rozmowa na takiej przyjacielskiej stopie, że „ty, słuchaj,
zobacz, co twój pies narobił, zasuwaj z woreczkiem i zbieraj”, działa sku30
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teczniej niż wtedy, gdy napiszemy „uprzejmie pana prosimy, w dniu takim
i takim zanotowaliśmy, że pana pies…”. To po prostu działa! – mówi Emilia.
Na nowych osiedlach często wielu mieszkańców wprowadza się do
swoich mieszkań mniej więcej w tym samym czasie. Jest to świetna okazja
do nawiązania pierwszych kontaktów sąsiedzkich. W przypadku sąsiedztwa na Wrocławskiej związane to było także z podobną charakterystyką
społeczno-demograficzną mieszkańców. Jest to miejsce zamieszkiwane
generalnie przez młodych ludzi, dominuje model rodzin z dziećmi (2+1).
Podobna sytuacja życiowa może być bardzo sprzyjającą okolicznością do
integracji nowych mieszkańców. I faktycznie sprawdził się tutaj motyw
integracji sąsiedzkiej poprzez dzieci. Połączenie Dnia Sąsiada z Dniem
Dziecka, sprawiło, że wydarzenie przyciągnęło najmłodszych mieszkańców osiedla, którzy przekazali informacje o nim swoim rodzicom.
W wydarzenie zaangażowała się firma administrująca osiedlem,
która przygotowała animatorów zabaw dla dzieci, muzykę i słodkości.
W programie było także sąsiedzkie przeciąganie liny, malowanie kredą
podwórka, wyścigi w workach i inne zabawy. Jedna z sąsiadek przekazała
różne gadżety, które stanowiły nagrody dla uczestników.
Ta inicjatywa skutkowała przede wszystkim lepszym poznaniem się
mieszkańców, wzrostem poziomu dbałości o wspólną przestrzeń (szczególnie wśród dzieci!), ale także większą rozpoznawalnością i życzliwszym
stosunkiem do administracji osiedla. Organizatorzy są zadowoleni z tego
rezultatu i planują już kolejne sąsiedzkie wydarzenia, tym razem skierowane do mieszkańców, którzy niekoniecznie mają małe dzieci.
Dzień Sąsiada na Wrocławskiej jest dobrym przykładem wydarzenia inicjowanego przez wspólnotę mieszkaniową i administrację osiedla,
które bazuje nie tylko na potrzebie rozwiązywania doraźnego problemu
z budynkiem, ale próbuje także odpowiedzieć na problem deficytu więzi
dobrosąsiedzkich. Jest zarazem dowodem na to, że mieszkańcy nowych,
nawet zamkniętych osiedli mogą się ze sobą efektywnie integrować i budować sąsiedzką wspólnotę.

Co dwie sąsiedzkie głowy, to nie jedna!

32

Aleksandra Wolczyk

Inicjatywy sąsiedzkie bardzo często wiążą się z przekroczeniem
granicy nieśmiałości. Ze swoimi sąsiadami „dzielimy ściany” przez
kilkadziesiąt lat, a nie znamy nawet ich imion. W jaki sposób z dnia
na dzień zacząć rozpoznawać się na podwórku, rozmawiać, realizować wspólne działania? Skuteczny przepis na międzypokoleniową
integrację mają sąsiedzi z Targówka.
W ciepłe, czerwcowe popołudnie swoje święto celebrowali mieszkańcy bloku przy ul. Hieronima 4. Inicjatorką wydarzenia była pani Jolanta Zientek-Varga, lokalna aktywistka, która ma na swoim koncie organizację aż trzech sąsiedzkich spotkań świątecznych na Targówku. Inicjatywy
te realizowane były na terenie Ogródka Jordanowskiego, w związku z
tym skierowane były do szerokiej społeczności. W odróżnieniu od nich,
tegoroczny Dzień Sąsiada odbył się w konkretnym sąsiedztwie z udziałem
mieszkańców jednego bloku.
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Mieszkańcy ul. Hieronima to w większości osoby w średnim i starszym wieku, które, jak twierdzi pani Jolanta, zwyczajnie „zasiedziały się”
w swoich mieszkaniach. Impulsem do działania okazała się świadomość,
że choć mieszkańcy żyją w swoim bloku już 24 lata (czyli od momentu oddania go do użytku), to znają jedynie osoby z jednej klatki schodowej. Do
kontaktów z innymi dochodzi, gdy zaistnieje zagrożenie skierowane do
wszystkich mieszkańców – wówczas sąsiedzi aktywizują się w celu przeciwdziałania problemom.
Pani Jolancie zależało na wspólnym działaniu sąsiedzkim, ale w
kierunku tworzenia czegoś razem. W tym celu zachęcała do zaangażowania się w organizację wydarzenia okolicznych mieszkańców – często drogą
bezpośredniego zaproszenia do działania. Do wspólnego świętowania dołączyli się również sąsiedzi zachęceni plakatami, które zawisły na klatkach
schodowych.
W udekorowanej balonami przestrzeni pod klatką schodową rozstawiono stoły, przy których można było usiąść i, popijając orzeźwiającą
oranżadę, porozmawiać. Dzieci, oprócz zajęć sportowych, miały niepowtarzalną okazję podszkolić się w grze w szachy pod okiem starszych
sąsiadów. Integracji sprzyjał także edukacyjny quiz, w którym sąsiedzi
rozpoznawali nasionka roślin.
Udało się również pozyskać kilku parterów. Wydawnictwo Grupa
Foksal ufundowało książki dla dzieci i dorosłych, które były nagrodami w
wielu konkursach. Zaprzyjaźniona firma produkująca zioła ofiarowała je
do wspólnych zabaw. Ponadto sąsiedzi upiększyli przestrzeń pod blokiem
dzięki sadzonkom kwiatów, które otrzymali od zaprzyjaźnionej rodziny
Majlertów, posiadającej gospodarstwo na Białołęce.
Najbardziej satysfakcjonujące dla organizatorów było przybycie
osób, które bardzo rzadko wychodziły z mieszkania. W końcu nadeszła
okazja do zapoznania się i rozmowy. Ponadto, w trakcie wydarzenia udało
się zebrać kilka postulatów odnośnie tego, aby przyjemniej się żyło w tej
bliskiej okolicy. Kolejnym krokiem w inicjatywach sąsiedzkich na ul. Hieronima będzie stworzenie nieformalnego banku informacji na temat tego,
kto co w sąsiedztwie potrafi i w czym może wspomóc pozostałych.

Miła lekcja sąsiedztwa
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Aleksandra Zacharska

W ostatnią sobotę maja 2014 roku odbyły się dwie imprezy – Dzień
Sąsiada i Dzień Dziecka – w ramach cyklu „Muranów znów!”, koordynowane przez Fundację „Jeden Muranów”... Fundację stworzoną
przez sąsiadów.
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Wspólnota mieszkańców Muranowa ma już za sobą swoją historię
i kilka wspólnych działań. Mija już 10 lat odkąd mieszkańcy, zachęceni
przez Marka Ślusarza, dziś prezesa Fundacji Jeden Muranów, zburzyli
część piwnic w bloku na Miłej 22 by stworzyć sąsiedzką świetlicę. Później
odnowili wspólnymi siłami tereny zielone i zaczęli organizować sąsiedzkie koncerty. Momentem przełomowym była organizacja Pikniku „Jeden
Muranów”, w wyniku którego aktywność społeczności w ciągu pół roku
została osadzona w ramach Fundacji.
– Zaczęło się w 2000 roku, kiedy mieszkańcy przejęli zarząd budynku. Ja pojawiłem się w zarządzie i zacząłem do każdego z osoba, do
40 gdzieś mieszkań, chodzić osobiście, namawiając i tłumacząc, dlaczego
musimy to zrobić i wydać na to pieniądze. To był ogromny wysiłek, który
spowodował, że ludzie zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że nagle ktoś ich
szanuje, o coś ich pyta, że mają wpływ na cokolwiek, a nie że ktoś im coś
narzuca – mówi Marek Ślusarz. – Więc poznałem tych wszystkich lokatorów, to trwało jakieś 3 lata, po 3 latach wzięliśmy kredyt na docieplenie
budynku w wysokości 500 000 zł na 10 lat i wszyscy się zgodzili, byliśmy
pierwsi na osiedlu!
Dla niektórych sąsiedztw Dzień Sąsiada jest przełomem, startem
w budowaniu swego rodzaju wspólnoty. Na Muranowie Dzień Sąsiada
jest świętem społeczności budowanej systematycznie od kilkunastu lat. To
właśnie w sąsiedzkiej piwnicy zawiązała się grupa, która współorganizowała muranowski Dzień Sąsiada.
– W tej wspólnej przestrzeni zaczęliśmy organizować a to język
angielski dla dzieciaków i dla dorosłych za darmo, a to fitness prowadzony
przez sąsiadkę. Najwięcej zajęć mieliśmy dla dzieci. Te dzieci były przeprowadzane przez mamy, które uczestniczyły w zajęciach fitness, więc to się
fajnie wszystko poukładało i zaczęła się tworzyć grupa znajomych, którzy
nie mogli już normalnie przejść przez osiedle, tylko mówili „ja to już teraz
nie idę do domu 5 minut, tylko z pół godziny, bo jak spotkam tę osobę czy
tamtą, to sobie pogadamy”. I to były osoby, które weszły do tego komitetu
organizacyjnego.
Wiele mieszkających tu osób zna się już dobrze, ale podstawowym
celem Dnia Sąsiada wciąż pozostaje integracja mieszkańców.

– Chcemy doprowadzić do tego, żeby ta społeczność się integrowała, żeby ludzie zaczęli do siebie mówić „dzień dobry”, żeby uczestniczyli
w imprezach, które tutaj dla nich od pewnego czasu organizujemy – mówi
Marek Ślusarz. – Ludzie się poznają, coś zaczynają robić, to działa. Praca
jest ciężka, ale efekty widać.
Muranowski Dzień Sąsiada to też przykład na to, że aby zrobić
wiele, nie trzeba wielkich funduszy. Ważne jest natomiast umiejętne korzystanie z zasobów. Pomysł organizacji sąsiedzkiego święta zaproponowała
jedna z wolontariuszek Fundacji Jeden Muranów. Dom Kultury Śródmieście zapewnił nagłośnienie. W organizację udało się włączyć nawet jeden
ze sklepów.
– Takich zasobów jest dużo, ja zresztą o to dbam, jak ktoś o coś
prosi, to ja jestem często pierwszy. To pomaga w wielu sytuacjach, bo to
jest często kilka telefonów, gdzieś w różne miejsca i można się o czymś
dowiedzieć, ktoś pomoże. Dzięki jednej wolontariuszce udało się pozyskać
pieniądze ze sklepu Carrefour. Dostaliśmy 500 zł, kupiliśmy kredę, 5 kilko
cytryn i 10 kg cukru na lemoniadę. Kredy całe pudełko, bo z okazji Dnia
Dziecka mieliśmy pomalować podwórko.
Od sąsiedzkiej piwnicy po sąsiedzką fundację. Przypadek Fundacji Jeden Muranów to ciekawy przykład tego, jak wiele wspólnymi siłami
może osiągnąć grupa mieszkańców.
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Sąsiad też może coś zrobić lokalnie

Śródmieście jest dzielnicą oferującą bardzo bogaty program kulturalny. Inicjatywy oddolne w tej ofercie często nie są widoczne,
jednak to one mogą stanowić dla mieszkańców dzielnicy możliwość
prawdziwej sąsiedzkiej integracji i być elementem kształtowania się
lokalnej tożsamości.

Agata Konarzewska

Klub na Hożej jest filią Domu Kultury Śródmieście. Jako placówka
Urzędu Miasta Warszawy prowadzi szereg działań o profilu kulturalnym.
W 2013 roku kierowniczka klubu Małgorzata Obrimska postanowiła
zacząć organizować także wydarzenia sąsiedzkie, angażujące mieszkańców
i wykorzystujące lokalny potencjał – sama zaczęła od udziału w szkoleniu
Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich i przygotowania Dnia Sąsiada na Hożej.
– Robimy różne prelekcje, imprezy, ale ludzie, którzy przychodzą do Klubu są przyzwyczajeni, że są tylko odbiorcami. Nie współuczestniczą, nie
kształtują tego programu – mówi Gosia. Właśnie dlatego postawiła ona na
wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców, branie pod uwagę ich sugestii
i prowadzenie „konsultacji sąsiedzkich” w trakcie swojej codziennej pracy
w Klubie. – Staram się słuchać wizji sąsiadów, to ma być oddolne, musi
rezonować.
Najważniejszym wyzwaniem w organizacji Dnia Sąsiada okazało
się właśnie włączenie w to wydarzenie lokalnej społeczności, ale także
stworzenie sieci kontaktów, potencjalnych partnerów imprezy. Gosia doszła do wniosku, że najbardziej wartościowy będzie kontakt bezpośredni,
dlatego postanowiła nieco zmienić swój sposób pracy – odejść od biurka
i wyjść w teren, aby poznać sąsiadów i nawiązać znajomości. Dzięki temu
poznała ludzi, którzy, podobnie jak ona, pracują na co dzień na Hożej i
okolicach oraz chcą otworzyć się na społeczność lokalną.
Współpraca w lokalnym środowisku dała wymierne korzyści. Podstawową sprawą jest sieć kontaktów otwierająca dostęp do nowych zasobów. W tym roku Dzień Sąsiada był organizowany wspólnie z pobliską
cukiernią, co zaowocowało sąsiedzką wizytą i pokazem robienia cukierków. Okoliczna szkoła gastronomiczna przygotowała dla sąsiadów ciasto, a
klub japoński zorganizował turniej gier. Stałym elementem sąsiedzkich imprez na Hożej są warsztaty recyklingowe, które prowadzi jeden z sąsiadów.
38

39

Część I

Część I

Dzięki dobrym relacjom ze Wspólnotą Mieszkaniową oraz sąsiadkami
udało się także udekorować kamienicę.
Liczne spotkania, podtrzymywanie kontaktu między inicjatywami,
poszerzanie grona partnerów, sprawiły, że Gosia patrzy teraz na tę grupę
aktywnych podmiotów jak na nieformalne partnerstwo. Wspólnymi siłami
tworzyli oni program obchodów Dnia Sąsiada i Podwórkowej Gwiazdki, za ich pośrednictwem udało się dotrzeć do grona mieszkańców oraz
zapewnić różnego rodzaju atrakcje.
Przypadek Dnia Sąsiada w Klubie na Hożej pokazuje, jak lokalne
instytucje mogą wspierać i animować aktywność lokalną. Jest to też dowód
na to, jak ważna jest rola animatora inicjatywy sąsiedzkiej, który inicjuje
działania i pokazuje innym podmiotom, jak można uruchamiać lokalne zasoby i aktywizować mieszkańców. Niezależnie od tego, czy jest się
osobą prywatną, czy też przedstawicielem instytucji samorządowej – przy
odrobinie chęci można z powodzeniem oddolnie integrować środowisko
lokalne i tworzyć sieć lokalnej współpracy.
Obecnie Gosia dąży do tego, aby w Klubie na Hożej zamiast dużej
akcyjności pojedynczych imprez, postawić na regularne, sąsiedzkie spotkania. Bo, jak mówi, chodzi o „jakość, a nie ilość”. O to, aby tworzyć
sąsiedztwo najwyższej jakości.

Dotrzeć do osób posiadających iskrę społecznika
Aleksandra Wolczyk

Mimo figlarnej pogody, kilkukrotnego „urwania chmury” nad
Bródnem, tłumy mieszkańców świętowały Dzień Sąsiada 2014 na
placu u zbiegu ulic Św. Wincentego, Bolivara i Żuromińskiej. To
sąsiedzkie święto jest jedną z inicjatyw lokalnych realizowanych
we współpracy ze społecznością z danego rejonu w ramach pracy
Zespołu Organizowania Społeczności Lokalnej Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Targówek.
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Wydarzenie zorganizowała przy współpracy innych zaangażowanych osób pani Izabela Kurach, koordynatorka ww. Zespołu. Dotychczasowe inicjatywy były współorganizowane przez mieszkańców przy
wsparciu instytucjonalnym. W tym roku, czyli po zorganizowaniu trzech
inicjatyw lokalnych (Podwórkowe Spotkanie Sąsiedzkie, Podwórkowa
Gwiazdka i Podwórkowa Pisanka), cały program inicjatywy powstał z
mieszkańcami, a do działania włączyli się partnerzy. Mieszkańcy, którzy
chcieli aktywnie zaangażować się w organizację wydarzenia, poszukiwali
inspiracji, mając na uwadze przede wszystkim potrzeby lokalnej społeczności, w ramach której żyją. Grupa ta składa się z przedstawicieli różnych
pokoleń, dzięki czemu można było uczestniczyć w działaniach dla osób w
różnym wieku. Choć mieszkańcy byli pomysłodawcami, to bez problemu
aktywnie włączali się w udział w wydarzeniu, czyli animowali konkretne
stanowiska, między innymi: wymiana sąsiedzka, wielopokoleniowa gra w
ping-ponga, warsztaty rękodzielnicze czy pieczenie kiełbasek.
Jak mówi pani Izabela, celem wydarzenia było spowodowanie, żeby
ludzie ponownie powychodzili z domów, rozmawiali ze sobą i poznawali
się. Na wspólne podwórko wyszedł między innymi sąsiad jednej z liderek,
który od dwóch lat nie wychodził z mieszkania. Wyszedł o kulach i przez
dwie godziny z zainteresowaniem przechadzał się i rozmawiał z innymi.
Jak widać, w tym modelu organizowania społeczności lokalnej nie chodzi
o ilość, choć imprezę odwiedziło bardzo dużo osób, ale o dotarcie również do mieszkańców, którzy nie mieli dotychczas powodu, żeby wyjść,
bądź musieli pokonać jakieś bariery. Godne uznania jest również to, że
w przygotowania lokalnej inicjatywy włączyły się osoby spoza osiedla, a
dokładnie goście mieszkańców osiedla. Te osoby z zupełnie innego rejonu Polski chętnie zaangażowały się w całe wydarzenie i aktywnie w nim
uczestniczyły. Dodatkowo zadowalający był fakt, że w sytuacji, kiedy z
jakichś powodów osoby zgłoszone do odpalenia grilla nie zjawiły się,
zareagowali mieszkańcy, których wcześniej o to nie poproszono – sami, z
własnej inicjatywy.
Pogoda wystawiła na próbę wszystkich chętnych do integracji
sąsiedzkiej. Ale według pani Izabeli, patrząc z perspektywy założeń działania Zespołu Organizowania Społeczności Lokalnej, deszcz okazał się

właściwie pomocny, bo pozwolił dostrzec potrzebę i chęci mieszkańców
do uczestniczenia w tego typu spotkaniach sąsiedzkich. Ludzie chowali się
przed deszczem, ale zaraz potem, jak gdyby nigdy nic, wracali. Wyglądało
na to, że ponowne zwijanie i rozkładanie stanowisk sprawiało im pewnego rodzaju frajdę. Impreza trwała do końca, jak została zaplanowana.
Po jej zakończeniu mieszkańcy, a wśród nich przede wszystkim dzieci i
młodzież, pomogli posprzątać teren podwórka. Potwierdzeniem sukcesu
wydarzenia oraz zaangażowania się mieszkańców w realizację wspólnych
inicjatyw są plany na kolejne lokalne wydarzenia, w tym przyszłorocznego
Dnia Sąsiada.
Dnia Sąsiada 2014 na placu u zbiegu ulic Św. Wincentego, Bolivara
i Żuromińskiej, wspomogli partnerzy: Straż Miejska, Czytelnia Naukowa
1, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Targówek, Komisariat Policji Warszawa Targówek , Przedszkole Nr 18, ŚDS „Na Targówku”, Stowarzyszenie Pomost, PGR Bródno, klub fitness „Gravitan” , Stołeczne Centrum
Współpracy Obywatelskiej, BORIS, Dom Dziennego Pobytu na Targówku
oraz pracownicy OPS. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Burmistrza
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
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Zmniejszając anonimowość, czyli „witaj, Kasiu” zamiast „dzień dobry Pani”

Iza i Marta mieszkają obok siebie, dzieli je ściana. Taras, obok tarasu i do tej pory mówiły sobie tylko „dzień dobry”. Teraz zapraszają się do
siebie i razem jadą do Izy, do domu na Mazurach. Sąsiedztwo zaczarowała
Kasia, absolwenta Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich, która postanowiła
spróbować przełamać anonimowość w swoim sąsiedztwie.
– Moja sąsiadka Iza dzień po imprezie stwierdziła: „Kaśka, ale ty
jesteś czarodziejką! Odczarowałaś to osiedle. Wiesz, mieszkam tu siedem
lat i prawie nikogo tu nie znałam, a okazało się, że tacy fajni ludzie tu
mieszkają, z którymi można porozmawiać” – mówi Kasia. Jednak cały

czas podkreśla, że jej działanie było jedynie impulsem do współpracy całej
społeczności.
Trzy lata temu wprowadziła się do małej, kameralnej przestrzeni,
w której sąsiedzi grzecznie mówili sobie „dzień dobry”, ale w większości
pozostawali dla siebie anonimowi.
– Miałam w sobie taką wewnętrzną śmiałość, że już znam trochę tych ludzi i chyba nawet złość trochę, niezgodę na to, że mieszkam tu trzy lata, z
ludźmi znam się w tak małej, kameralnej przestrzeni. Mijamy się, mówimy
sobie tylko „dzień dobry”, ale ja jestem tutaj taką trochę „świeżynką”, bo
mieszkam od 3 lat, a ci wszyscy ludzie w 80% mieszkają tu od niespełna 7.,
czyli od początku.
Kasia postawiła na osobisty kontakt i spędziła kilka wieczorów,
zapraszając każdego sąsiada osobno na spotkanie organizacyjne. Wspomina, że sąsiedzi byli do jej pomysłu pozytywne nastawieni, jednocześnie
zaskoczeni i zainteresowani inicjatywą.
– Zaskoczyła mnie frekwencja, super! Jedna z sąsiadek mówiła „nie...
przyjdzie kilka osób...”. Wzbraniałam się od planowania, ile osób przyjdzie, ale postarałam się, żeby dotrzeć do każdego.
Sąsiedzi Kasi docenili jej zaangażowanie, inicjatywę, przejrzystą, klarowną
informację. W Dniu Sąsiada na Trzcinowej wzięło udział blisko 80 osób!
Mieszkańcy zachęceni do przyniesienia jakiegoś drobnego poczęstunku
własnej roboty, przynieśli taką ilość jedzenia, że impreza przeciągnęła się
do czwartej rano.
Dzięki otwartości Kasi i włączeniu mieszkańców w organizację
wspólnego święta udało się przełamać anonimowość mieszkańców. Dziś
na Trzcinowej wystarczy drobny pretekst, by się spotkać.
– Zawiązały się różne grupki i do tej pory widzę czasami jak np. na tarasie
siedzi 3 sąsiadów, którzy w życiu wcześniej nie zwracali na siebie uwagi,
nawet na ulicy, i nigdy bym nie pomyślała, że oni razem coś będą robić, a
teraz spędzają razem sobotnie wieczory.
Idea Dnia Sąsiada stała się tu potrzebnym pretekstem do spotkania, impulsem, który spowodował, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu
jednej osoby sąsiedzi stali się mniej anonimowi i dziś na Trzcinowej częściej słyszy się „witaj, Kasiu” niż „dzień dobry Pani”.

44

45

Aleksandra Zacharska

Jedną z głównych obaw, które zniechęcają część osób do rozpoczęcia animacji swojej społeczności, jest pytanie „Jak ja to sam/sama
zorganizuje?”. Przypadek Dnia Sąsiada na Trzcinowej pokazuje, że
by odczarować swoje sąsiedztwo, na dobry początek wystarczy duża
dawka pozytywnego nastawienia i jeden czy dwóch sojuszników.
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Mieszkańcy, którym zależy na dobrym sąsiedztwie

Klub Osiedlowy „Przy Lasku” mieści się na parterze z ogródkiem
w bloku przy ul. Lasek Brzozowy 2 na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Przy Metrze” na Natolinie. Czyli w rejonie, który podobnie jak zresztą
cały Ursynów, ma opinię warszawskiej sypialni. Na ten teren składają się
tzw. bloki z wielkiej płyty powstałe w latach osiemdziesiątych. Wśród
mieszkańców istnieje dość silne poczucie pewnej „ursynowskiej” tożsamości lokalnej, które jednak nie przekłada się na rozwinięte stosunki sąsiedzkie.
– Jak to w dużych blokach, nie ma takiej wielkiej zażyłości. W tych
nowszych kontakty bywają ograniczone do zejścia do garażu i wyjechania – mówi Antoni Pomianowski z IMU i główny inicjator Dnia Sąsiada
w Klubie „Przy Lasku”. – Jak się spotka sąsiada i się go rozpoznaje, to się
mówi „dzień dobry”, absolutnie! Tylko, niestety, w bloku, gdzie jest sto
mieszkań, to czasami w ogóle można kilka lat go nie znać, bo się po prostu mijamy.
Ursynów jest specyficzną dzielnicą, na terenie której odbywa się
wiele wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Dzień Sąsiada w tym miejscu jest wyjątkowy z tego względu, że był on w pełni oddolną inicjatywą
mieszkańców, lokalnych stowarzyszeń i kawiarni. Współpraca podczas
organizacji opierała się na wzajemnej wymianie, np. spółdzielnia mieszkaniowa udostępniła lokal Klubu „Przy Lasku”, a organizacje partnerskie
zorganizowały atrakcje w zamian za możliwość wystawienia się podczas
spotkania.
– Naszym głównym celem było pokazanie wszystkim, że można
coś organizować nie tylko z namaszczenia władz, ale też normalnie, zbierając się i działając – twierdzi Antoni Pomianowski. W ogródku ustawione
zostały namioty, grała muzyka, odbył się pokaz sztuk walki, konkurs plastyczny i zajęcia dla dzieci, a na koniec także niewielki koncert lokalnych
muzyków.
Impreza przyciągnęła ponad 100. mieszkańców z okolicznych bloków. Jej przeprowadzenie sprawiło przede wszystkim, że zintegrowali się
jej organizatorzy, którzy dotychczas nie mieli okazji się poznać, pomimo
że działali na tym samym terenie. Lokalne stowarzyszenia zaangażowa-

Agata Konarzewska

W maju 2014 roku odbyło się historyczne wydarzenie na warszawskim Ursynowie – zorganizowany został tam pierwszy w historii
dzielnicy Dzień Sąsiada! Za jego przygotowaniem stali członkowie
Stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa, którzy sami o
sobie mówią: „Jesteśmy mieszkańcami, którym zależy”.
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ne w organizację zacieśniły ze sobą kontakty oraz nawiązały nowe formy
współpracy.
Dzień Sąsiada na Ursynowie to dobry przykład oddolnego święta
sąsiedzkiego organizowanego przez mieszkańców skupionych wokół nowych ruchów miejskich. Pokazuje to, że mieszkańcy Warszawy stają się coraz bardziej świadomymi obywatelami, chcącymi aktywnie uczestniczyć w
codziennym funkcjonowaniu społeczności i na lokalnej scenie politycznej.
Rozmowa z Antonim Pomianowskim wskazuje na obywatelski wymiar
sąsiedztwa i postulatu zaangażowania w życie lokalnej wspólnoty. Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa nie ukrywa bowiem, że zamierza startować
w nadchodzących wyborach samorządowych, stawiając właśnie na więzi
sąsiedzkie.
– Idealny sąsiad powinien interesować się swoją dzielnicą i to w każdej
sferze. Dla jednego to będzie świadomość tego, co dzieje się w okolicy, dla
drugiego zaangażowanie się w lokalne stowarzyszenie i aktywne robienie
czegoś. Albo zapoznanie się z lokalnymi kandydatami i pójście na wybory.
Wydaje mi się, że takie minimum wysiłków sąsiedzkich to warto popełnić.

Sztafeta z sąsiadami
Aleksandra Wolczyk

W stolicy nowe osiedla rosną jak grzyby po deszczu. Najczęściej
w nowych miejscach lokują się młode rodziny z dziećmi. Bardzo
rzadko zdarza się jednak, żeby na młodym osiedlu mieszkało aż
tylu sąsiedzkich aktywistów. Osiedle przy ulicy Wyspowej 1 jest tego
dobrym przykładem.
Jest to osiedle rozwijające się, w którym mieszkańcy mają wiele
pomysłów na lokalne działania. Opracowali m.in. projekt zagospodarowania terenu, proponując siedem ławek, których na osiedlu po prostu brakuje. Podczas kilku wspólnotowych spotkań z mieszkańcami dyskutowano
także nad pomysłem zorganizowania sąsiedzkiej inicjatywy. Społeczność
uznała, że niestety zna się, jak w piosence, tylko z widzenia, czyli w stop48
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niu zdecydowanie niewystarczającym. Postanowiono to zmienić. Pierwszym krokiem była Podwórkowa Gwiazdka 2013, której rezultatem była
integracja głównie najmłodszych mieszkańców Zacisza.
– Postanowiliśmy, że w tym roku też trzeba coś zainicjować, coś
zrobić. Spotyka się to z dosyć dużą akceptacją mieszkańców, którzy chcą i
cieszą się, że mogą – twierdzi Kasia Górska-Manczenko, przewodnicząca
Zarządu Osiedla Zacisze i lokalna aktywistka.
Mieszkańcy osiedla zastanawiali się, w jaki sposób wykorzystać lokalne
zasoby do zorganizowania sąsiedzkiego święta, podczas którego nie tylko
dzieci będą miały okazję do integracji. Wspólnie uznano, że najlepszym
sposobem na spędzenie czasu razem może być sport. Pomysł okazał się
strzałem w dziesiątkę!
Zaproszono do współpracy m.in. AZS, przedszkole o profilu sportowym oraz ośrodek Zacisze Jogi. Jak twierdzi Kasia, okazało się, że jeden
z sąsiadów, Rafał, jest pracownikiem AZS-u i z przyjemnością przeprowadził on konkursy i zabawy sportowe dla dzieci i dorosłych. Poza tym była
nauka chodzenia na szczudłach, gra w bule, hokej na trawie, gimnastyka,
niesamowity tor przeszkód dla maluchów… A żeby uzupełnić kalorie po
wysiłku sportowym, sąsiedzi mieli okazję skosztować różne rodzaje ciast i
przy okazji drogą demokratycznego głosowania wybrać zwyciężczynię w
konkursie na najsmaczniejszy wypiek. Była to również okazja do zapoznawania się i rozmów. Sąsiedzi zadbali o karteczki z imionami, dzięki którym łatwiej było się do siebie zwracać.
O sukcesie wydarzenia świadczą pytania mieszkańców z osiedli
sąsiadujących, którzy chcieliby dołączyć przy okazji następnej inicjatywy.
– Mamy taki pomysł, żeby zorganizować wspólny Dzień Sąsiada dla całej
ulicy Wyspowej. Chcemy podjąć ten temat, zwłaszcza, że mamy fajny teren
zielony między osiedlami. Pomysł się spodobał, fajnie, że mieszkańcy
sąsiadujący zobaczyli, że trzeba, że warto, że oni będą się integrować też z
nami, zwłaszcza, że mieszkają tutaj znacznie dłużej, bo już 10-15 lat. Zintegrują się z młodszym osiedlem.
Czy nastąpiły zmiany w relacjach sąsiedzkich po Dniu Sąsiada na
Wyspowej 1? „Dzień dobry” z uśmiechem oraz nawiązywanie rozmowy w
drodze do pracy to dopiero początek.

– Wszystkie tego typu spotkania są potrzebne, ja myślę, że to jest
fajne, bo ludzie integrują się i są coraz bliżej siebie – a trzeba zacząć od
miejsca, w którym się żyje, i tak naprawdę zmienia się świat wokół siebie
najbliższy. Jeśli chcemy coś robić, to zaczynamy od tego, co jest najbliżej
nas – twierdzi Kasia.
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Dzień Sąsiada na co dzień
Agata Konarzewska

Dzień Sąsiada odbywa się na Ochocie regularnie od kilku lat. Była
to pierwsza dzielnica, która zapoczątkowała tradycję tego sąsiedzkiego święta w Warszawie. Co roku na przełomie maja i czerwca
ochockie instytucje, organizacje i placówki mobilizują się, aby
wspólnie planować jego obchody. Jedną z nich jest Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych na
ulicy Białobrzeskiej 11.
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Ośrodek ten jest jedną z placówek prowadzonych jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi i zajmuje się aktywizacją zawodową i wspomaganiem adaptacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka ta ma bardzo dobre relacje sąsiedzkie z mieszkańcami oraz innymi
podmiotami działającymi na terenie dzielnicy. Celem Dnia Sąsiada w tym
miejscu było przede wszystkim wyjście do społeczności lokalnej, poznanie
nowych sąsiadów, a także „oswojenie” ich z podopiecznymi Ośrodka.
– Wiem, że w innych dzielnicach mieli ten problem, żeby otworzyć taki
ośrodek, bo sąsiedzi się po prostu nie zgadzali. Ludzie boją się osób z
niepełnosprawnością. Ale tutaj nigdy tak nie było. Ochota jest bardzo
przyjazną dzielnicą, są życzliwi ludzie i jest po prostu miło – mówi Marta
Skrobacka, kierownicza Ośrodka na Białobrzeskiej 11.
Dzień Sąsiada na Ochocie został zainicjowany przez Klub Osiedlowy Surma, a historia imprezy w tej dzielnicy pokazuje zupełnie inny
wymiar inicjatywy sąsiedzkiej, w której jako sąsiedzi traktowane są nie
tylko osoby fizycznie mieszkające niedaleko, ale także wszystkie podmioty, placówki czy organizacje w lokalnym środowisku. Sąsiadem jest zatem
pobliska szkoła, sklepik, basen, urząd czy kościół. Wszyscy oni tworzą
ochockie sąsiedztwo i starają się dobrze ze sobą współpracować przy różnych okazjach. Szczególną rolę odgrywa także prężnie działająca Koalicja
na rzecz Ochoty.
– Sąsiadujemy ze sobą z prawdziwego zdarzenia, jesteśmy w stałym
kontakcie: od rzeczy ważnych, kiedy wspólnie coś ustalamy, po pożyczenie
przedłużacza.
Dzień Sąsiada na Białobrzeskiej jest inicjatywą realizowaną pod
wspólnym, ochockim sztandarem, ale jednocześnie wspólnie z mieszkańcami. W organizację Dnia Sąsiada na Białobrzeskiej 11 włączeni są zawsze
okoliczni sąsiedzi i przyjaciele. Każdy może zostać współorganizatorami
tej imprezy, ponieważ nie ma ona z góry narzuconej formy. Wykorzystywane są różne pomysły i uruchamiane zasoby tkwiące w społeczności.
Ośrodek swoją pracę opiera o działalność wolontariuszy i współpracy z
sąsiadami z okolicy. Marta Skrobacka opowiada, że zawsze można było
liczyć na pozytywną reakcję mieszkańców na różne potrzeby Ośrodka,
szczególnie seniorów, którzy angażują się w pracę placówki.

– Na Ochocie jest dużo starszych osób, oni przychodzą tutaj, bo
nie chcą siedzieć w domu. To jest ogromna pomoc, ale też ogromna wiedza. Potrafią nam wiele przekazać, a nasi podopieczni mogą być dla nich
wolontariuszami, więc to jest chyba obopólna korzyść.
Zazwyczaj Dzień Sąsiada odbywa się na pobliskim skwerze: są warsztaty
plastyczne, jest grill, muzyka i tańce. Dzień Sąsiada na Białobrzeskiej 11 to
przede wszystkim wyraz otwarcia na sąsiadów oraz chęć zaproszenia i poznania nowych osób. Jest to nie tylko okazja do wspólnego świętowania,
ale także budowania poczucia bezpieczeństwa w okolicy.
– Jeśli wiem, że mam fajnych sąsiadów, to nie boję się tego lokalu
zostawić, wyjść z uczestnikami na zewnątrz i sobie wspólnie żyć. Nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć kontaktów z sąsiadami.
Pomimo tak dobrych relacji sąsiedzkich na co dzień i regularnego angażowania sąsiadów w codzienne funkcjonowanie Ośrodka, Marta
Skrobacka twierdzi, że warto dalej integrować się i pogłębiać dobrosąsiedzkie kontakty:
– Dzień Sąsiada jest zarezerwowany dla sąsiadów. To taki dzień, w
którym możemy zaprosić i poznać kogoś nowego, bo na co dzień może
czasem o tym zapominamy. Myślę, że to jest potrzebne, żeby sobie przypomnieć o tych wszystkich sąsiadach wokół.
Na Ochocie nie ma wyraźnego lidera, który pchałby do przodu i co
roku mobilizował dzielnicowe instytucje do organizacji Dnia Sąsiada. Stało się to już tradycją i oczywistością, że co roku takie święto się odbywa.
Dzień Sąsiada jest tutaj wyrazem funkcjonowania bardzo dobrych relacji
sąsiedzkich i chęci ich celebrowania.
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Stosunki sąsiedzkie w aktywnych warszawskich sąsiedztwach

kich zgłoszonych sąsiedztw w lipcu 2014 roku, z czego uzyskaliśmy zwrot
na poziomie 27%. Mając świadomość, że jest to próba niewielka i wątpliwie reprezentatywna, nie będziemy wyciągać daleko idących wniosków,
jednakże pewne trendy, szczególnie na tle wyników badań ogólnopolskich,
wydają się bardzo ciekawe i warte pogłębienia w przyszłości.

Agata Konarzewska

Inicjatywy organizowane w ramach Dnia Sąsiada stają się rozpoznawalnym zjawiskiem w przestrzeni Warszawy. Ich skutki mogą być
znacznie donioślejsze niż tylko przyjemne spędzenie czasu w trakcie sąsiedzkiego spotkania. Postanowiliśmy zbadać, jak wyglądają
stosunki sąsiedzkie w tych aktywnych sąsiedztwach oraz jak organizacja w nich Dnia Sąsiada przyczynia się do zmian w lokalnym
środowisku.
W 2009 roku Dzień Sąsiada w Warszawie został zorganizowany
po raz pierwszy i objął on dosłownie kilka punktów sąsiedzkich na Ochocie. Obecnie akcja ta ma charakter ogólnowarszawski, co roku dołączają
do niej nowe sąsiedztwa z praktycznie wszystkich dzielnic Warszawy. W
sumie w V edycji Warszawskiego Dnia Sąsiada udział wzięło 58 sąsiedztw.
I są to tylko wydarzenia, które zostały oficjalnie zarejestrowane przez ich
organizatorów do katalogu Q Ruchu Sąsiedzkiego. W całej Warszawie odbywało się w tym czasie także wiele innych lokalnych wydarzeń – pikniki,
festyny i inne imprezy o charakterze sąsiedzkim.
Metodologia
Badanie przeprowadzone przez Q Ruch Sąsiedzki było w pierwotnym
zamierzeniu tylko ewaluacją V Warszawskiego Dnia Sąsiada. Obejmowało
trzy metody: obserwację, wywiady pogłębione oraz ankietę internetową.
Wywiady zostały przeprowadzone wśród kilku organizatorów wydarzeń z
wybranych sąsiedztw. Historie z tych rozmów są zamieszczone w niniejszej publikacji jako oddzielne artykuły. Z kolei obserwacje uczestniczące
odbywały się podczas wydarzeń w ramach Dni Sąsiada od maja do czerwca 2014 roku w większości sąsiedztw, które zgłosiły się do udziału w akcji.
Użycie tej metody miało dopełnić obraz warszawskich inicjatyw sąsiedzkich. Wreszcie, ankieta internetowa została rozesłana do liderów wszyst54

Sąsiedztwo w wielkim mieście
Generalnie można powiedzieć, że stosunki sąsiedzkie w dużych miastach
opierają się przede wszystkim na powierzchownych relacjach między
mieszkańcami. Dominuje tam typ sąsiedztwa określany jako sąsiedztwo
konwencjonalne, ograniczające się do form kontaktów takich jak mówienie
sobie „dzień dobry” czy uprzejma wymiana ukłonów. W miastach powyżej
500 tysięcy mieszkańców do takiej formy kontaktów z sąsiadami według
badań przeprowadzonych w 2012 roku przez CBOS przyznaje się aż
90% badanych1, przy czym tylko 40% osób zadeklarowało, że faktycznie
postępuje tak z większością swoich sąsiadów. Jednocześnie 58% badanych
dodaje, że stara się trzymać sąsiadów na dystans i utrzymywać po prostu
poprawne relacje.
Inny typ sąsiedztwa, opierający się na świadczeniu sobie drobnych usług i pomocy sąsiedzkiej, również występuje w dużych miastach i
deklaruje go 64% respondentów. Tego typu relacje sąsiedzkie ograniczone
są jednak w przeważającej liczbie przypadków tylko do kilku sąsiadów z
najbliższego otoczenia (od 1 do 5 osób), podczas gdy tych utrzymujących
świadczeniowe relacje z większością sąsiadów jest ledwie 7%. Z kolei towarzyskie kontakty z sąsiadami praktykuje niespełna 21% mieszkańców dużych miast i podobnie jak w przypadku wcześniejszej pomocy sąsiedzkiej
czy przysług taki typ sąsiedztwa obejmuje tylko wąski krąg osób (jedynie
2% mieszkańców ma taką relację z większością sąsiadów).
Podobne trendy zaobserwować można w samej Warszawie, przy
czym warto zauważyć, że wyniki te różnią się znacząco, jeśli chodzi o
poszczególne dzielnice. Relacje sąsiedzkie w stolicy są na ogół poprawne –
¹Kontakty z sąsiadami i inne więzi społeczne - Komunikat z badań CBOS, BS/93/2012, Warszaw 2012.
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74% respondentów deklaruje, że ich stosunki sąsiedzkie są życzliwe i że są
zadowoleni ze swoich sąsiadów2. Ponad 2/3 badanych rozmawia z sąsiadami na temat wspólnych, lokalnych spraw, 60% utrzymuje ze sobą kontakty,
spędza razem czas i się odwiedza. Ponad 3/4 respondentów twierdzi, że
zna swoich sąsiadów z imienia lub nazwiska, a prawie połowa respondentów deklaruje, że powierzyłaby swoim sąsiadom klucze w razie wyjazdu3.
Warto jednak zauważyć, że jednocześnie aż 60% mieszkańców stolicy stara
się trzymać sąsiadów na dystans, a 6% nikomu nie mówi nawet „dzień
dobry”4!

Na tle tych wyników aktywne warszawskie sąsiedztwa, czyli te, w
których zorganizowano Dzień Sąsiada, wyróżniają się właśnie aspektem
szerokiego zasięgu występowania danych relacji sąsiedzkich. Do mówienia
większości swoich sąsiadów „dzień dobry” przyznaje się 63% respondentów, co jest wynikiem o ponad 20% lepszym niż ogólnie w dużych miastach. Aż 38% aktywnych sąsiadów utrzymuje ze swoimi sąsiadami częste
kontakty towarzyskie – dla przypomnienia w miastach jest to ogólnie
około 20%. Wreszcie, chęć pomocy sąsiedzkiej większości mieszkańców
deklaruje aż 31% mieszkańców aktywnych sąsiedztw – przy średniej 7%
w miastach dla tego wskaźnika. Dodatkowo, w co drugim z badanych
sąsiedztw większość sąsiadów wzajemnie się zna.

Stosunki sąsiedzkie w aktywnych sąsiedztwach
Z jednej strony wskaźniki sąsiedztwa świadczeniowego i towarzyskiego w
miastach (jako potencjalnie najbardziej integrującego lokalne środowisko)
wydają się optymistyczne, jednakże analizując ich zasięg, który najczęściej
ogranicza się do kilku sąsiadów – wyniki te nie są już tak satysfakcjonujące.
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2
Raport „Czy znamy swojego sąsiada?” badanie zrealizowane prze Millward Brown na zlecenie Tesco, 2014.
3

Badanie jakość życia mieszkańców Warszawy, badanie zrealizowane przez Millward Brown na zlecenie m.
st. Warszawy, Warszawa 2013.
4
Raport „Czy znamy swojego sąsiada?” badanie zrealizowane prze Millward Brown na zlecenie Tesco, 2014.
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Zmiany w sąsiedztwach pod wpływem Dnia Sąsiada
Pytaliśmy naszych respondentów o zmiany w sąsiedztwie pod wpływem
organizacji Dnia Sąsiada. Fakt, że one zaszły, potwierdza połowa badanych. Do najczęstszych należało wzajemne poznanie się sąsiadów, zauważanie i większa rozpoznawalność twarzy i imion, co przekładało się na
zwiększenie poziomu ogólnej życzliwości: mówienie sobie „dzień dobry”,
pozdrawianie się czy deklarowanie chęci pomocy. Innymi skutkami inicjatyw sąsiedzkich było stworzenie przyjaznego klimatu wokół organizatorów inicjatywy i ocieplenie ich wizerunku (szczególnie, gdy była to instytucja lokalna np. ośrodek kultury czy administracja osiedla). Inną kwestią
była także integracja osób najbardziej zaangażowanych w organizację, dla
których to doświadczenie było inspiracją do dalszej aktywności w swoim
sąsiedztwie.
Wśród sukcesów Dnia Sąsiada badani wskazywali przede wszystkim fakt, że przyczynił się on do wyłonienia sąsiedzkich liderów, zwiększenia zaangażowania mieszkańców i zbudowania dobrej współpracy ze
wspólnotami mieszkaniowymi, lokalnymi instytucjami czy biznesem.
Za sukces część organizatorów uznała także wysoką frekwencję podczas
samego wydarzenia oraz udział mieszkańców z różnych grup wiekowych.
Podkreślano także, że impreza była pozbawiona zbędnych formalności i
biurokracji oraz doceniono, że wypływała z własnej inicjatywy mieszkańców.
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Z kolei wśród trudności jakie towarzyszyły Dniu Sąsiada wymieniano przede wszystkim fakt, iż w sam proces organizacji włączyło się
niewiele osób, co spowodowało obarczenie większością prac inicjatora i
lidera akcji. Dla części badanych sąsiedztw problemem była nieufność ze
strony mieszkańców, a także potraktowanie przez inne podmioty danej
inicjatywy sąsiedzkiej jako konkurencji dla ich oferty. Zdarzały się także
trudności związane z niedostosowaniem programu do oczekiwań, problemy z promocją czy incydenty podczas samego wydarzenia.
Jednak generalnie prawie 3/4 organizatorów wydarzeń sąsiedzkich
była z nich zadowolona, a 88% deklaruje chęć udziału w kolejnej edycji
Dnia Sąsiada.

oraz sprzyjać tworzeniu aktywnych wspólnot mieszkańców Warszawy. Wydaje się, że jest to mocny argument, aby w przyszłości dalej wspierać taką
formę sąsiedzkiej aktywności.

Podsumowanie
Aktywność obywatelska, również w ramach nieformalnych inicjatyw lokalnych może przekładać się na wzrost zaufania wśród członków społeczności lokalnych. Chcąc zweryfikować tę hipotezę, w naszym badaniu pytaliśmy także o zaufanie zgeneralizowane, które jest jednym ze wskaźników
poziomu kapitału społecznego. W badaniach ogólnopolskich CBOS ze
stwierdzeniem, iż „większości ludzi można ufać” w 2012 roku zgodziło się
23% respondentów5. Wśród badanych przez Q Ruch Sąsiedzki sąsiedztw
poziom ten jest bardzo imponujący i wynosi aż 38%. Taki wynik może być
zatem wyraźnym sygnałem, że inicjatywy sąsiedzkie mogą być ważnym
czynnikiem sprzyjającym budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Na podstawie przytoczonych tutaj wyników badań, odpowiedź na
tytułowe pytanie tejże publikacji „czy inicjatywy sąsiedzkie zmieniają oblicze Warszawy?” jest zdecydowanie pozytywna. Niewątpliwie potrzebne
będą jednak dalsze badania inicjatyw sąsiedzkich w następnych latach, aby
pogłębić ten fenomen. Inicjatywy sąsiedzkie mogą nie tylko przekładać się
na zmianę stosunków sąsiedzkich w danym środowisku (większą rozpoznawalność, życzliwość i pomoc sąsiedzką), ale także generować szereg
innych pozytywnych efektów, jak choćby budowanie zaufania społecznego
5

Zaufanie społeczne - Komunikat z badań CBOS, BS/33/2012, Warszawa 2012.
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Ruch inicjatyw sąsiedzkich nie jest samotną wyspą na mapie warszawskiej aktywności społecznej. Na rodzące się na nowo więzi
między sąsiadami i rozkwit podwórkowych inicjatyw warto spojrzeć
w szerszym kontekście. Jaka jest kondycja organizacji pozarządowych, tradycyjnie uznawanych za emanację społeczeństwa obywatelskiego? Dlaczego coraz więcej ludzi zamiast się do nich przyłączać, woli podejmować inicjatywy o nieformalnym charakterze? Czy
ruchy społeczne są zagrożeniem czy szansą dla trzeciego sektora?
Organizacje pozarządowe rosną w siłę. Mają dobre rozeznanie, kto
i kiedy ogłasza konkursy, coraz lepiej potrafią pisać projekty, do perfekcji
opanowały zasady ich rozliczania. Zatrudniają ekspertów, którzy piszą specjalistyczne opracowania, a ich pracownicy podnoszą swoje kompetencje
na szkoleniach finansowanych z funduszy unijnych. Jednym słowem: profesjonalizują się. Jednocześnie, od pewnego czasu, coraz częściej słychać
głosy, że mamy do czynienia z kryzysem trzeciego sektora. Że organizacje
pozarządowe nie reprezentują interesów mieszkańców, że tworzą hermetyczne środowiska, że brakuje im obywatelskiej tożsamości, że za bardzo
upodobniają się do pozostałych dwóch sektorów. Zarzuca się organizacjom, że nie są autentycznie otwarte na współpracę, że działają według
utartych schematów i metod. Nawet jeśli takie oceny są zbyt daleko idące,
a dla wielu krzywdzące, trafnie sygnalizują problemy, z którymi trzeci sektor musi się mierzyć.
Z kryzysem organizacji zbiega się wejście na publiczną scenę nowych aktorów – ruchów społecznych. Rozmaite grupy ludzi łączą się, by
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wspólnie osiągać wyznaczone cele. Są oddolne i nieformalne, działają bez
pieczątki i wpisu do KRS. To pewien paradoks, bo przecież przed 1989 rokiem społecznicy marzyli, by móc się rejestrować. Teraz dla wielu okazuje
się to niepotrzebnym balastem. Ruchy społeczne od organizacji odróżnia
również to, że zazwyczaj nie ma w nich „pieniędzy i stanowisk” – z reguły
mają płaskie struktury, a decyzje podejmowane są demokratycznie. Niekiedy do przesady. Pieniądze – jeśli w ogóle jakieś się pojawiają – pochodzą
ze wspólnych zrzutek lub kampanii na portalach crowdfundingowych.
Są dynamiczne, działają akcyjnie, często są skrzykiwane ad hoc do załatwienia konkretnej sprawy, mają umiejętność dostosowania się do zachodzących zmian. Potrafią sprawić, że z domów wychodzą ludzie, którzy
wcześniej nie angażowali się w działania społeczne. Przyciągają uwagę
mediów. Jedni powiedzą, że jest im łatwiej, bo działają doraźnie, happeningowo, a nie jak organizacje: żmudną pracą u podstaw. Inni: że trafiają
w potrzeby, mają świeże pomysły i są autentyczni.
Działają lokalnie i globalnie zarazem. Lokalnie, bo chcą zmieniać
swoje najbliższe otoczenie – dzielnicę, kwartał, podwórko. Globalnie, bo
na poziomie całego kraju, a nawet świata wzajemnie się inspirują i budują
sieci powiązań.

Do miejskich aktywistów zazwyczaj nie pasuje naklejka „społecznik”. Nie
są jak doktor Judym, który ofiarnie poświęca swe życie osobiste, by nieść
pomóc bliźnim. Raczej chcą sprawić, by życie ich oraz osób z ich otoczenia było atrakcyjniejsze, przyjemniejsze, bezpieczniejsze. I czerpią z tego
przyjemność i satysfakcję.
Nie zadowalają się tym, by raz na cztery lata skreślić swojego kandydata na liście i rządzenie zostawić rządzącym. Zabierają głos, chcą mieć
wpływ na miejską politykę, zależy im, by uczestniczyć w podejmowaniu
decyzji. Korzystają z inicjatywy uchwałodawczej, skutecznie egzekwują
prawo do konsultowania miejskich spraw. Wysuwają postulaty, by Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego, zarezerwowane dotychczas dla
organizacji pozarządowych, otworzyły się także na niezrzeszonych mieszkańców.
Ale i tego im mało: sami chcą rządzić. W momencie, gdy powstaje
ten tekst trwa kampania przed wyborami samorządowymi 2014 roku. Są
to wybory szczególne, bo po raz pierwszy na taką skalę o władzę będą
walczyć lokalne komitety wyborcze. Próbują przemeblować lokalną scenę
polityczną, zdominowaną dotąd przez wielkie partie. Komentatorzy w tym
starciu nie wróżą im wielkich szans. Na dodatek narzekają, że w gruncie
rzeczy lokalni aktywiści nie różnią się wiele od „zwykłych” polityków. Bo
kłócą się między sobą, bo nie potrafią się porozumieć, bo zdarza im się
przedkładać promowanie siebie nad pracę i merytoryczną dyskusję. Trudno jednak zaprzeczyć, że wnoszą do debaty ważne tematy, wcześniej w
niej nieobecne. Pokazują nowy styl kontaktu z wyborcami, starają się, by
wybory stały się czymś więcej niż tylko konkursem piękności kandydatów
prezentowanych na billboardach reklamowych.

Aktywista, nie społecznik
Głównym polem działania ruchów społecznych są duże miasta, w tym –
Warszawa. Mamy w stolicy prawdziwy wysyp inicjatyw podejmowanych
przez ludzi, których trudno zaliczyć do trzeciego sektora. Bywa, że świadomie się od niego odcinają: „Nie potrzebujemy osobowości prawnej, prezesów, projektowej biurokracji. Chcemy zaufania, wspólnoty i dobrowolności” – przekonują ich przedstawiciele. W obiegu zaczyna funkcjonować
dla nich nowe określenie: czwarty sektor. Mieszkańcy tworzą kooperatywy
spożywcze, spółdzielnie rowerowe, internetowe platformy niepieniężnej
wymiany dóbr i usług. Organizują kluby aktywnych matek (i ojców), sąsiedzkie pikniki, miejskie ogrody warzywne, odnawiają stare neony, budują
minitory kolarskie, walczą z deweloperską zabudową wolnych przestrzeni
w mieście, sprzeciwiają się niekontrolowanej ekspansji dyskontów i centrów handlowych.
60

Władza daje narzędzia
Tę nową aktywność zaczynają dostrzegać władze samorządowe. Pojawiają się – często na skutek zabiegów miejskich aktywistów – mechanizmy i
narzędzia, które służą nie tylko stowarzyszeniom i mieszkańcom, ale też
inicjatywom nieformalnym.
Jak grzyby po deszczu wyrastają w Warszawie centra aktywności
lokalnej, które bezpłatnie oddają aktywnym warszawiakom przestrzeń na
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ich pomysły i inicjatywy: Paca 40 na Grochowie, Warsztat w Śródmieściu,
3 pokoje z kuchnią na Białołęce i kilka innych. Od niedawna bez wkraczania w świat NGO można też wynająć od miasta lokal na krótki czas. Jeżeli
najem ma służyć celom społecznym – zapłacimy jedynie za koszt zużycia
mediów. Warszawa eksperymentuje również z regrantingiem (tzw. „dotacje
na dotacje”). W dwóch pilotażowych projektach o niewielkie środki, obok
organizacji pozarządowych, mogły ubiegać się również podmioty niezinstytucjonalizowane.
Za nami pierwsza edycja budżetu partycypacyjnego. Ponad dwa tysiące osób zdecydowało się poświęcić swój prywatny czas, by przygotować
swoje projekty, zebrać dla nich poparcie, uczestniczyć w kolejnych etapach
przedsięwzięcia. Wśród nich było wiele osób niezwiązanych z żadną organizacją. Na szersze wykorzystanie wciąż czeka inna formuła zaproponowana przez miasto: inicjatywa lokalna. To sposób, by mieszkańcy zrobili coś
razem z samorządem. Każdy daje coś od siebie: z reguły miasto pieniądze,
a mieszkańcy – pracę społeczną. I każdy coś zyskuje – urząd oszczędności w miejskiej kasie, a mieszkańcy zaspokojenie potrzeb, na których im
zależy. Wnioski do inicjatywy lokalnej również nie są zarezerwowane dla
NGO-sów. Mogą je składać mieszkańcy niezrzeszeni. Na razie liczba takich przedsięwzięć nie powala na kolana, ale wszystko przed nami. Warto
docenić, że Warszawa – w przeciwieństwie do wielu innych samorządów
– podjęła uchwałę, która reguluje inicjatywę lokalną i – być może dość
skromnie – stara się ją promować. Miejscy urzędnicy wysokiego szczebla
deklarują, że chcą kontynuować wzmacnianie czwartego sektora.
Pozytywne sygnały płyną i z góry. Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej poprzez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich też daje szanse na
pozyskanie pieniędzy grupom nieformalnym. Trwają prace nad ustawą o
stowarzyszeniach aktywności lokalnych. Dzięki niej przy możliwie niewielkim bagażu formalności związanych z rejestracją i prowadzeniem stowarzyszenia, ma się stać możliwe sięganie po relatywnie wysokie dotacje.
Marketingowy potencjał oddolnej aktywności w lokalnej skali zdają się
dostrzegać i przedsiębiorcy. Dowodem na to jest uruchomienie inicjatywy
„Marzyciele i Rzemieślnicy” na trzecim piętrze Domu Towarowego Braci
Jabłkowskich, czy uruchomiony przez Spółdzielczą Grupę Bankową pro-

jekt Społecznik 2.0., umożliwiający łączenie się w grupy osób, które chcą
zmieniać swoje lokalne otoczenie.
Dlaczego akurat teraz?
Ruchów społecznych, takich jakie widzimy, nie byłoby bez Internetu, w szczególności Web 2.0. Dzięki niemu nie trzeba mieć siedziby,
sztywnych struktur, własnego biuletynu wydawanego drukiem ani wyznaczonej godziny spotkań. Można się skrzyknąć bez wychodzenia zza biurka
– często do jednorazowej inicjatywy.
Ale roli globalnej sieci nie można też przeceniać – nie jest magiczną różdżką, która zmienia biernych konsumentów w aktywnych obywateli. Raczej
spoiwem, które usprawnia komunikację. Nawet najlepsze internetowe
narzędzie nie sprawi, że ludzie się zaangażują i podejmą wspólne działania.
I na odwrót: nawet bez takich wynalazków mieszkańcy potrafią działać
razem. Jeśli rzeczywiście tego chcą.
Rozwojowi oddolnej aktywności pomógł też… kryzys. Bo jedną
z jego konsekwencji jest nadprodukcja osób z wykształceniem . Młodzi
ludzie, którzy nie mogą znaleźć pracy, lub wykonują taką, która nie spełnia
ich oczekiwań, szukają dla siebie aktywności, która jest w stanie ich wciągnąć, rozwijać, dać poczucie, że robią coś istotnego i mają na coś wpływ.
Doświadczenie kryzysu zmusza również do przemyślenia na nowo dotychczasowych wzorców zaspokajania potrzeb. Skoro strategie indywidualistyczna i rywalizacyjna zawodzą, pojawia się refleksja, że być może warto
spróbować zrobić coś wspólnie.
Kryzysowi gospodarczemu towarzyszy kryzys demokracji. Ludzie
dość już mają oglądania atakujących się nawzajem polityków, schodzącej
na psy debaty publicznej, tematów o czwartorzędnym znaczeniu, podkręcanych przez coraz bardziej stabloidyzowane media. Wolą rozmawiać o
konkretach i mieć poczucie wpływu. Dlatego chcą uczestniczyć w polityce, ale tej lokalnej, pragmatycznej, nastawioną na uczestnictwo obywateli.
Zamiast siedzieć przed telewizorem, z którego przekaz płynie w jedną
tylko stronę, idą na spotkanie z burmistrzem lub piszą artykuł do lokalnej gazety. I wcielają w życie drobne zmiany, które niczym kula śniegowa
mogą kiedyś ulepić się w Wielką Zmianę. Nie tylko w skali mikro.
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Czy czwarty sektor jest zagrożeniem dla sektora trzeciego? Może
nim być, ale nie musi. Każdy z nich może się nawzajem od siebie uczyć,
inspirować i współpracować. Tego im życzę. I zacierania się granic między
jednym a drugim.
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