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Wprowadzenie
Dom sąsiedzki (DS) „3 Pokoje z Kuchnią” (ul. Głębocka 84) jest określany jako Miejsce Aktywności Lokalnej. Jest
to inicjatywa miejska - formalnie DS jest częścią Białołęckiego Ośrodka Kultury. Znajduje się na terenie dzielnicy
Białołęka, która ze względu na swój administracyjnie relatywnie młody wiek i większość napływowych
mieszkańców, charakteryzuje się brakiem integracji społecznej mieszkańców. W związku z tym władze
samorządowe podjęły prace nad powstaniem „3 Pokoi z Kuchnią”. Zostały one poprzedzone diagnozą lokalną
prowadzoną w sposób partycypacyjny (konsultacje społeczne) - mieszkańcy (potencjalni odbiorcy oferty) byli
zapraszani, by współtworzyć to miejsce od samego początku. Efektem tego procesu był dokument „Raport
podsumowujący proces konsultacyjny Miejsca Aktywności Lokalnej”.
W toku prowadzonych prac diagnostycznych ustalono pewne podstawowe założenia, na których ufundowane
zostały „3 Pokoje z kuchnią”. Można powiedzieć, iż „Raport podsumowujący…” należy postrzegać w kategoriach
kamienia węgielnego dla DS. Pełni on kilka istotnych funkcji:


założycielską (ufundowanie miejsca),



tożsamościową (nadaje mu ryt, charakter),



porządkową (jest zapisem oczekiwań mieszkańców i chroni ich przed przekroczeniem tych oczekiwań,
pozwala prowadzącym odwołać się do pierwotnych ustaleń, by kreować zasady i wzorce zachowań),



prestiżową (niewiele instytucji z obszaru kultury czy pomocy społecznej jest poprzedzanych
partycypacyjną diagnozą).

Warto zauważyć i podkreślić rolę diagnozy dla tego miejsca – stanowi ważny punkt wyjścia, dokument, do
którego odnoszą nie tylko prowadzący, ale i mieszkańcy. Część z osób biorących udział w diagnozie jest
uczestnikami DS. Odzwierciedla to założenia, jakie stawiano sobie na początku, jak mówił prowadzący:
Chcieliśmy, by ludzie biorący udział w diagnozie mogli się od razu zaangażować w ten
projekt.
Prowadzone w „3 Pokojach …” badanie opisywane w niniejszym raporcie miało charakter studium przypadku, co
oznacza podejście, w którym łączy się kilka metod badawczych wokół obiektu. W tym przypadku zrealizowano
następujące działania:
1. Wywiad osobisty z koordynatorem (podczas 2 spotkań),
2. Wywiad osobisty z pracownikiem (podczas 2 spotkań),
3. Wywiad grupowy z mieszkańcami – osobami aktywnymi, występującymi raczej w roli
twórców/prowadzących zajęcia – 8 osób (brak zgody na nagrywanie),
4. Spacer badawczy z mieszkańcami – planowany jako wywiad z osobami mniej aktywnymi. Okazało się
to trudnym zadaniem – 2 razy planowany musiał się odbyć w nieco innej, niż zaplanowanej, formie.
Mieszkańcy włączający się na co dzień w mniejszym stopniu, nie byli skłonni do brania udziału
w badaniu. Spacer polegał raczej na tym, że badacz „spacerował za” uczestnikami i prowadził rozmowy
w ich naturalnych miejscach – jak np. dziedziniec czy warsztat.
5. Sonda uliczna, zebrano 30 ankiet - zrealizowana w dniach w dniach 22 i 25.10 oraz 6.11.2016,
przeprowadzono 30 wywiadów z mieszkańcami w pobliżu DS. (większość wzdłuż ulicy Głębockiej,
koncentrując się szczególnie na bezpośredniej okolicy domu sąsiedzkiego, ale także na ulicy
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Magicznej),
6. Badanie typu Tajemniczy Klient – przeprowadzone dwukrotnie według scenariusza – w którym badany
raz był odbiorcą, raz osobą aktywną chcącą podjąć działanie w DS.
7. Analiza dokumentów (diagnozy, sprawozdawczości rocznej, półrocznej i miesięcznej),
8. Analiza materiałów promocyjnych.
Badanie trwało w dniach 04.10.2016r. - 24.11.2016r.
Serdecznie dziękujemy za umożliwienie realizacji badań na terenie domu sąsiedzkiego oraz gotowość
mieszkańców do dzielenia się swoimi opiniami.

W raporcie używane są wymiennie nazwy i skróty: dom sąsiedzki, DS., „3 Pokoje z kuchnią”, „3 Pokoje …”.

Rola organu prowadzącego
Nadzór nad DS prowadzi Białołęcki Ośrodek Kultury. Obecnie bezpośrednim zwierzchnikiem jest kierownik działu
Zielona Białołęka BOK, pełniący czasami rolę opiekuna „3 Pokoi…”, ponieważ w sytuacjach awaryjnych
zastępuje prowadzących na miejscu. Jest to o tyle istotne, że osoba ta zna zarówno charakter, jak i bieżącą
działalność domu. Można zatem powiedzieć, iż nadzór nad „3 Pokojami” ma zarówno wymiar formalny
(sprawozdawczość roczna i kwartalna) oraz nieformalny (wnikający z obserwacji i uczestnictwie w aktywnościach
domu).
W drugim roku działania domu zmieniła się dyrekcja placówki. Ważne jest, iż pomimo tego, że zasady działania
domu nie zmieniły się, to zmienił się „klimat” wokół placówki. Zmiana dyrekcji BOK, w opiniach przedstawicieli
domu, oznacza niekiedy mniej przychylne spojrzenie na tę innowacyjną działalność. W związku z tym też podjęto
decyzję, że prowadzący skrupulatnie monitorują działania domu, przyglądają się efektom swojej pracy. Proces
ten jest w istocie naturalny, gdyż rotacja na stanowiskach zwierzchników w instytucjach kultury jest czymś
oczywistym i każda kolejna osoba może po raz pierwszy mieć do czynienia z tego typu nową instytucją, co może
budzić naturalne pytania do jej działalności. Co istotne, zmiana tego „klimatu” odczuwanego przez realizatorów
w gruncie rzeczy skutkuje pozytywną refleksją pracowników, którzy testują narzędzia do obserwacji udziału
mieszkańców oraz opisują rezultaty. Warto podkreślić, iż innowacyjny charakter przedsięwzięcia był widoczny
chociażby w warstwie sprawozdawczej. Tak wspomina to jedna z osób badanych:
Pierwszy raz, gdy trzeba było zrobić sprawozdanie, to myśmy wpadali zawsze w kategorię
„inne”. Do niczego nie pasowaliśmy. Trzeba było zmienić formularz.
Dokumentacja została zmieniona w taki sposób, aby działania domu sąsiedzkiego mogły w niej znaleźć swoje
odzwierciedlenie. Oznacza to, że formuła domu sąsiedzkiego może być uznana za innowację społeczną,
wymaga bowiem zmiany myślenia decydentów (z roli nadzorczej na wspierającą), i mieszkańców (z odbiorców na
kreatorów/gospodarzy miejsca), a także formalnej warstwy, czyli sprawozdawczości.
Nadzór nad tą placówka sprawowany jest w sposób wspierający przez kierownika działu, co oznacza dużą
znajomość metody pracy domu sąsiedzkiego oraz zgodę na wynikające z tej metody uwarunkowania. Bliskość
urzędnika czy nawet jego obecność w czasie zajęć nie wpływa negatywnie na atmosferę wśród mieszkańców
i uczestników zajęć.

4

Wydaje się również, iż charakter instytucji finansującej DS ma znaczenie. W przypadku instytucji kultury istnieje
duża otwartość na rożne grupy odbiorców, nie ma nastawienia na wspieranie grup defaworyzowanych. Ponadto
w formule pracy współczesnych instytucji kultury mieszczą się zarówno wątki związane ze sztuką (typu
rękodzieło, wystawa), ale również kulturą fizyczną, czy tak modną ostatnio kulturą stołu (common tables). To co
jest odmienne w przypadku DS to fakt, że odbiorcy funkcjonują w grupach ze względu na cel danego działania, a
nie ze względu na wiek czy płeć (w typowych instytucjach kultury organizowane są przeważnie zajęcia dla tylko
jednej grupy wiekowej - zajęcia dla dzieci, czy dla młodzieży, czy dla seniorów).
Przełom lat 2015/2016 rodził szereg niepewności, czy DS przetrwa w obecnym kształcie i czy otrzyma
finansowanie. Obecnie, mimo zbliżania się do podobnego przełomu lat 2016/2017, nie jest odczuwana podobna
atmosfera. Wydaje się, że miejsce to na dobre zagościło na mapie białołęckich instytucji. Potwierdzeniem była
ostatnia wizyta studyjna gości z miasta partnerskiego, podczas której metoda domu sąsiedzkiego była
prezentowana jako dobra praktyka.

Oferta
Analiza celów działania domu
Analiza celów działania w „3 Pokojach z Kuchnią” jest dość trudna, głównie dlatego, że miejsce to nie posiada
żadnych formalnych dokumentów w postaci statutu, regulaminu itp. Dokumentem, do którego wszyscy się
odwołują – rodzajem umowy społecznej, jest Raport podsumowujący proces konsultacyjny Miejsca Aktywności
Lokalnej.
Celem DS wymienianym przez przedstawiciela z BOK jest zwiększenie poziomu integracji mieszkańców rejonu
Zielona Białołęka. Na podstawie diagnozy można odtworzyć elementy, które mają zapewnić zwiększenie
integracji dzięki aktywności „3 Pokoi z Kuchnią”:

współtworzenie miejsca
przez sąsiadów

miejsce dla dorosłych

organizacja zadań

wyjście poza budynek

punkt aktywności
społecznej

przestrzeń kawiarniana

miejsce wymiany

Dokument został stworzony raczej wokół potrzeb mieszkańców i postulatów, jak je spełniać, aniżeli wokół celów.
Filozofia tego miejsca mówi wprost – nie jesteśmy miejscem, gdzie są jakiekolwiek regulaminy. Regulaminy,
zdaniem przedstawicieli domu, raczej zamykają niż otwierają możliwości. Wydaje się jednak, że gdyby istniał
dokument o charakterze odezwy czy manifestu – a zatem swobodnej formy – który, by konsumował wizje tej
formuły, nie musiałoby to przeczyć temu założeniu. Ułatwiłoby natomiast osobom z zewnątrz jego „zrozumienie”,
ale też samym pracownikom - myślenie nad systematyczną ewaluacją czy monitorowaniem. Obecnie w trzecim
roku funkcjonowania placówki podjęto prace koncepcyjne nad próbą szacowania efektów działań. Można
powiedzieć, że jest to krok w dobrą stronę, wymaga jednak jeszcze dopracowania. Wydaje się również, że taki
rodzaj refleksji na temat metody pracy jaką jest dom sąsiedzki, warto podjąć, ale w szerszym gronie (również
osób z innych podobnych placówek oraz przedstawicieli samorządu).
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Cele, które można by odwzorować z wypowiedzi różnych aktorów procesu brzmiałyby następująco:

niekomercyjna wymiana
sąsiedzka

sąsiedzi sąsiadom

dom spotkań

Wielu potencjalnych odbiorców działań „3 Pokoi” mówi (zdaniem koordynatora), że w weekend jedzie do domu.
Więc ich dom jest gdzieś indziej, w innej dzielnicy, w innym mieście, w innej miejscowości. Dlatego też DS stara
się pracować i dążyć do utożsamienia „domu” z lokalnością, sąsiedztwem. Zawracano na to również uwagę
podczas rozmowy telefonicznej w ramach badania tajemniczego klienta – przedstawicielka domu wyraźnie
mówiła, że to miejsce to dom sąsiedzki robiony przez sąsiadów i dla sąsiadów.

Prowadzone działania
Każdego miesiąca tworzona jest siatka zajęć, aby efektywnie wykorzystać istniejące budynki i pomieszczenia.
Plan tygodniowy zazwyczaj jest efektem zasady przyjętej podczas konsultacji, iż 30% czasu zajmują zajęcia
sekcji z instruktorem (płatne), a 70% czasu to przestrzeń na nieodpłatną, sąsiedzką działalność mieszkańców.
W związku z tą zasadą nie można powiedzieć, iż każdy tydzień jest taki sam. Przeciwnie, są jedynie pewne stałe
jego elementy i do nich, na moment badania, można zaliczyć:
Sekcja - Akademia
Artis zajęcia
plastyczne z
instrktorem (odpłatne)

Sekcja Bębnij z
instruktorem
(odpłatne)

Sekcja tańca
towarzyskiego
(odpłatne)

Fundacja RoRo
zajęcia z kompetencji
wychowawczych dla
rodziców

Pobite Gary gotowanie sąsiedzkie
we wtorki

Nauka włoskiego - 2
grupy w tygodniu

Fitness dla
wszystkich i Fitnes
dla mam

Spotkania sąsiedzkie
organizcyjne w
czwartki

Aqua Cafe - sąsiedzki
klub akwarystyczny

Decoupage rękodzieło

Koraliki - rekodzieło

Rolnik - Lewandów
kooperatywa
spożywcza

Klub mam

Zdjęcie 1: Rodzaje działań w „3 Pokojach z Kuchnią”.

Analiza tygodniowych grafików wskazuje, że najwięcej zajęć odbywa się we wtorki i środy – po 7 stałych bloków
tematycznych. Kolejne dni, to kolejne zajęcia – po 4-5 propozycji każdego dnia. Prowadzący szacują,
że w badanych miesiącach było łącznie ok. 1900 wejść do placówki, co oznacza że w tej liczbie osoby mogą się
powtarzać (będąc na różnych zajęciach). Konkretnie w październiku 2016 roku było ok 970 odwiedzin,
a w listopadzie było już ok 1000 odwiedzin. Natężenie tych odwiedzin jest różne, ale można powiedzieć,
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iż w tygodniu waha się od 35 do 80 wejść dziennie. Owszem zdarzają się w „3 Pokojach..” wolne chwile, kiedy
nie są realizowane zajęcia. Takie momenty są ważne co najmniej z kilku powodów:
1. Zgodnie z założeniem metody pracy, jaką przyjęto na potrzeby tego domu, ważne jest, by znalazła się
w nim przestrzeń na aktywność mieszkańców. Zatem nie powinno to być miejsce, w którym godzina po
godzinie odbywają się zajęcia. Niezbędne jest założenie tzw. „wolnych przestojów”, by tam mogła się
narodzić aktywność sąsiedzka – bliska, nieformalna, nieodpłatna. Barwnie opisuje to poniższy cytat
jednego z prowadzących:
(…) to jest ten problem, że jakby siatka się (nawet) wypełniła.. uważam, że warto jest
utrzymywać mimo wszystko puste pomieszczenia. Jest ciśnienie ośrodka kultury, ciśnienie
dzielnicy, a przede wszystkim jak coś jest z grantu to ciśnienie grantodawcy, że dostaliście
pieniądze, macie pomieszczenie, to czemu ono nie jest wykorzystane? Możemy zaprosić
swoich kolegów, koleżanki... mieć te 100%. Tyle że wtedy jest ten problem, że jeśli ktoś
przychodzi z nowym pomysłem, to ja mam dla niego tylko jakieś ochłapy. Najgorsze
godziny. Może nawet nie najgorsze, ale te które mu nie pasują. Więc to jest pewne
niebezpieczeństw - mieć wypełniony grafik. To tak samo jak z drogą. Budujemy drogę, ale
nie budujemy jej po to, żeby ona była zakorkowana.
2. Prowadzący potrzebują czasu, by zadbać o porządek miejsca (posprzątać, napalić), zadbać o zakupy,
a także przygotować materiały promocyjne, czy sprawozdawczość. Istotne jest też, by był czas na
merytoryczne rozmowy realizatorów, o tym w jaką stronę zmierza projekt. Wszystkie te aktywności są
realizowane wtedy, gdy nie ma mieszkańców, ponieważ formuła pracy obliguje prowadzących by
towarzyszyli gościom.
Jak ktoś nagle wejdzie, to ja się odrywam niezależnie co robię, wychodzę z akwarium (tak
nazywane jest miejsce pracy biurowej – red.) by się przywitać, nawiązać rozmowę. Czasem
zaczynam tę samą rzecz po kilka razy.
Podsumowując działania w 3 pokojach można podzielić na 3 typy:

7

i

• Sekcja taneczna
• Sekcja bębniarzy
• Sekcja plastyczna
• Zajęcia realizowane
przez BOK

• Pobite Gary
• Fundcja RoRo zajęcia wychowawcze
(BP)
• Koraliki
• Decoupage
• Fitness
• Pszczoły
• Aqua Cafe
• Rolnik - Lewandów
• letnie kino
• Nordic walking

30% - odpłatne

 zależne od okazji
 czasem
z
prowadzącym,
czasem bez

zajęcia okazjonalne

 zajęcia nieodpłatne
 prowadzącysąsiedzi
 dla dorosłych

zajęcia cykliczne

sekcje

 cykliczne
 dla dzieci
dorosłych
 instruktorzy
opłacani

• Spotkania przy grach
towarzyskich
• Niedzielny relaks
• Scrapbooking
• Sąsiedzka herbata
• Ogród sasiedzki
• Prace w warsztacie
• Wystawa nt. pszczół
• Teatr amatorski
• Sylwester, andrzejki

70% - nieodpłatne

Rysunek 1. Zestawienie rodzajów zająć w podziale na zajmowany czas i formę odpłatności.

Wymieniane wyżej zajęcia i formy aktywności to te, które są obecne w ofercie lub były możliwe w ostatnich
miesiącach. Siłą rzeczy bowiem pewne formy aktywności są sezonowe (jak ogród czy kino letnie). Pewne
zajęcia, które wcześniej się odbywały, skończyły się wraz np. z wyprowadzką osoby prowadzącej. Ale ciekawym
przykładem trwałości jest Decoupage – osoba prowadząca z powodów osobistych zrezygnowała, ale zajęcia
odbywają się i prowadzi je sama grupa, czyli kilka osób bardziej zainteresowanych tym tematem. To pokazuje, że
aktywność i podjęcie się liderowania grupie jest podejmowana przez inne osoby, gdy zaistniała taka sytuacja.
Trudno jednoznacznie orzec, które z zajęć są sukcesem. Tu kryterium najprostszym jest frekwencja, ale patrząc
na podejście do angażowania mieszkańców wyznaczników sukcesu trzeba szukać gdzie indziej. Wydaje się, że
najskuteczniejsze są takie aktywności, które wyłaniają jednego lub kilku aktywistów i uruchamiają ich potencjał.
Z takiej energii z pewnością powstał ogród sąsiedzki i to co dalej uruchomił – wędzarnie i pszczoły. Podobnie,
choć to inicjatywa w zalążku, powstaje klub Aqua Cafe (akwarystyka).
Poniżej w tabeli przedstawiono próbę podsumowania opinii uczestników i prowadzących na temat całej oferty.
Analiza według kategorii sukcesy i trudności:
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Sukcesy

Trudności

większość zajęć w grafiku prowadzą sąsiedzi

czasem brak miejsc na zajęciach danej sekcji

cześć zajęć trwa kolejny rok i poszerza grono
chętnych (np. językowe)

negocjacje wokół tzw. "dobrych terminów" popołudnia

zajęcia są otwarte, można dołączyć ad hoc

obecność NGO realizującej projekt nieodpłatny dla mieszkańców i interesujący,
jednak jest źródłem dochodu dla realizatora a
wchodzi w zakres w 70% "czasu
sąsiedzkiego". Oddala niektórych aktywnych
sąsiadów.

aktywności i dla kobiet i dla mężczyzn

niejasne zasady, póki co, samodzielnej
obecności młodzieży (brak opiekuna)

oferta ma szerokie spectrum (kultura, sport,
kulinaria, ekologia, zdrowy styl życia)

w zajęciach uczestniczą RAZEM dzieci,
dorośli, osoby starsze

Rysunek 2: Zestawienie, na podstawie opinii badanych, sukcesów i trudności w działalności „3 Pokoi z Kuchnią”

Obraz jaki się rysuje z powyższego opisu, to obraz jasnych zasad które wytyczono na początku planowania
inicjatywy i które są zasadniczo dotrzymywane. Zajęcia charakteryzują się szerokim spectrum tematów, co
zgodne byłoby z zasadą którą powtarzają prowadzący, że w mieszkańcach jest ogromny potencjał. Jednocześnie
warto zauważyć, że bardzo dobrze sprawdza się formuła proporcji czasu (30% do 70%) form odpłatnych
i nieodpłatnych. Mieszkańcy nie zauważają tu dysonansu.

Zasoby
Zagospodarowanie przestrzeni
Badane miejsce znajduje się przy ulicy Głębockiej 84, na warszawskiej Zielonej Białołęce. Zajmuje pierwsze
piętro budynku i aby się tam dostać należy pokonać schody (nie ma windy, ani pochylni). 3 Pokoje z Kuchnią, jak
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nazwa wskazuje, mają do dyspozycji trzy pomieszczenia: dużą salę, pokój z aneksem kuchennym oraz pokoik
dla pracowników (na aktywności organizacyjne). Dodatkowo częścią kompleksu jest tzw. „warsztat” czyli
pomieszczenie znajdujące się w budynku obok (na tej samej posesji), w garażu. Co więcej, w okresie wiosennojesiennym do dyspozycji mieszkańców został udostępniony ogród, który formalnie nie jest częścią domu
sąsiedzkiego, lecz został użyczony przez prywatnego właściciela. Ogród utożsamiany jest jednak z „3 Pokojami
…”. Dodatkowo przed samym budynkiem znajduje się przestrzeń, którą także wykorzystują mieszkańcy najczęściej jest to miejsce do parkowania kilku aut, ale również znajduje się tam miejsce, by latem zrobić
plenerowe spotkanie (np. grilla).
sala warsztatowa

podwórko

warsztat

pokój wspólny

ogród

Zdjęcie 2: rodzaje przestrzeni dostępne dla użytkowników „3 Pokoi z kuchnią”.

Pomieszczenia „3 Pokoi” są wynajmowane od prywatnego przedsiębiorcy. Jest to związane ze specyfiką tej
części dzielnicy, w której nie ma budynków miejskich, które mogłyby stać się lokalizacją dla takiej aktywności.
Warto podkreślić, iż analizując dane finansowe za ostatnie 2 lata, widać, że koszt na wynajem lokalu został
znacząco obniżony (o 30 459,84 zł w stosunku do wcześniejszego roku). Dodatkowym atutem z kolei stał się
ogród (z punktu widzenia wynajmu – bezpłatny). W przypadku tego miejsca na plus było także to, że gdy
powstawały 3 pokoje, była możliwość i otwartość ze strony właściciela pomieszczeń, by mieszkańcy sami
„zaprojektowali” przestrzeń.
Myśmy tam na betonie jeszcze rysowali, gdzie mają stać ściany podczas tych konsultacji.
Wykonawca zrobił to szybko, w 3 miesiące, inaczej pewnie czekalibyśmy z rok.
Wykorzystanie wskazanych miejsc jest różne i wiąże się z charakterem miejsca i porą roku:
1. Ogród siłą rzeczy funkcjonuje w okresie wiosenno-jesiennym (we wrześniu zakończył się sezon
ogrodowy 2016),
2. Podobnie podwórko jako miejsce zajęć - jest wykorzystywane przy dobrej pogodzie (zabawy dzieci,
imprezy plenerowe typu grill). Miejsce to jest widoczne ze strony ulicy i przyciąga uwagę przechodniów.
3. Warsztat jest przestrzenią, gdzie jest dość chłodno, a zatem w okresie największych mrozów trudno tam
planować aktywności. Niemniej jednak jest to miejsce dla letniego kina, zajęć plastycznych oraz prac
konstruktorsko-naprawczych, czy odbioru paczek żywnościowych kooperatywy spożywczej.
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4. Sale na pierwszym piętrze są dostępne przez cały rok – od godziny 9.00 do 21.00 każdego dnia, oprócz
poniedziałków:
Sala warsztatowa każdego dnia zmienia swoje przeznaczenie.
Odbywają się w niej zarówno wystawy, zajęcia typu fitness, teatrzyk
dla dzieci, lekcje językowe czy sesje coachingowe. Wyposażona
w materace, składane krzesła, flipczart umożliwia zorganizowanie
w zasadzie każdej aktywności mieszkańców. W porównaniu
z pozostałymi przestrzeniami jest dość pusta – jednak to pozwala
zaaranżować ją za każdym razem inaczej.
Pokój wspólny ma charakter współczesnego salonu – znajduje się
w niej przestrzeń na aneks kuchenny, stół jadalny oraz część
wypoczynkową. Dodatkowo w tej przestrzeni znajduje się jeden
komputer dostępny dla mieszkańców. Wygląd tego miejsca wynika
z elementów wyposażenia (znajdujących się tam kredensu, dużego
stołu) oraz z gustu mieszkańców. Ważne jest, iż to właśnie
mieszkańcy mieli udział w kreowaniu wyglądu „3 Pokoi…”. Efekt jest
taki, że osoba wchodząca po raz pierwszy może poczuć się jak
w salonie współczesnej miejskiej rodziny. Rodzi to wrażenie bliskości
i przyjaznych relacji. Przestrzeń z całą pewnością determinuje typ
relacji, jakie tam mają miejsce. Tu odbywają się niektóre typy zajęć
np. Pobite gary lub Decoupage, ale jednocześnie jest to miejsce,
gdzie można zupełnie swobodnie usiąść z kawą i pograć w gry
towarzyskie i porozmawiać z sąsiadem. Ma raczej charakter klubu.
Pokój trzeci to w zasadzie maleńka wnęka odgrodzona szklaną
szybą. Tam znajduje się miejsce do prac organizacyjnych
prowadzących – jest biurko z komputerem, tablica z siatką wydarzeń
i inne potrzebne materiały do zajęć. Jest to miejsce jednocześnie
odseparowane i bliskie, widoczne. Prowadzący nie są odgrodzeni od
mieszkańców, zawsze można zajrzeć, zadać pytanie, wdać się
w dyskusję. A zatem przestrzeń biurowa – tak potrzebna – do
zarządzania takim miejscem również jest dostępna dla mieszkańców

Widoczne jest, że przy tworzeniu tego miejsca zwracano uwagę, by było ono otwarte dla niemal każdej grupy.
Zaprojektowano dwie łazienki i miejsca na okrycia wierzchnie, jak w zwykłym domowym przedpokoju. Uczestnicy
odwieszają tam swoje rzeczy, mimo, że nikt ich nie pilnuje. Łazienka z kolei, podobnie jak we współczesnych
kawiarniach, dostosowana jest również dla mamy z małym dzieckiem. Jedyną grupą, która de facto nie jest
w stanie uczestniczyć w życiu domu są osoby niepełnosprawne fizycznie, które nie pokonają samodzielnie
schodów. Mama z małym dzieckiem w nosidełku może wejść na 1 piętro, osoba o kulach czy na wózku
inwalidzkim niestety sobie nie poradzi. Barierą architektoniczną jest również ulica, przy której usytuowano DS.
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Ulica Głębocka na wysokości „3 Pokoi…” ma chodnik tylko po przeciwległej stronie1. Miejsc parkingowych jest
zaledwie kilka, osoba która zdecyduje się przyjść na zajęcia musi iść błotnistym poboczem. Jest to i niewygodne
i niebezpieczne. Prowadzący są tego świadomi, wspominają też o tym uczestnicy, jednak są na tyle
zmotywowani walorami miejsca, że pokonują te niedogodności. Poniżej zdjęcie prezentujące wejście na
podwórko, na posesję gdzie mieszczą się „3 Pokoje z Kuchnią”. Organizatorzy starają się, by miejsce to było
widoczne dla osób przejeżdżających ulicą, by prezentowało się w sposób zachęcający, przyjazny, co widać na
poniższym zdjęciu:

Zdjęcie 3: Widok na „3 Pokoje z Kuchnią” od strony ulicy Głębockiej.

Mieszkańcy pytani o odbiór tego miejsca podkreślają przyjazną, przyjemną estetycznie przestrzeń, w której czują
się dobrze i swobodnie. Wskazują natomiast, iż bywa ona ciasna. Są bowiem momenty tak popularnych zajęć
czy jakichś imprez okolicznościowych, że metraż „3 Pokoi” okazuje się mały (jest to 156m2 na piętrze i 51m2
pracowni).

Inicjatywy koordynatora/inicjatywy mieszkańców
Obecnie w domu sąsiedzkim pracują dwie osoby na etat. Jedna pełni funkcję koordynatora, druga jest
pracownikiem. To formalny podział, gdyż funkcje te nie są w żaden sposób eksponowane w komunikacji
z mieszkańcami. Podobnie zresztą jest w przypadku urzędnika z BOK – prowadzący są po imieniu
z mieszkańcami, sąsiadami. W relacji ich nie jest zauważalne hierarchiczne podejście.
Rolę prowadzących trudno jest jednoznacznie opisać (piszemy w liczbie mnogiej, gdyż obecny układ
charakteryzuje się kolegialnym planowaniem czy podejmowaniem decyzji). Stanowi to wyzwanie nie dlatego, że
jest niejasne, tylko dlatego że są to bardzo wieloaspektowe działania. Pomijając wymiar praktyczny (taki jak
sprzątanie, odśnieżanie, zakupy, sprawozdawczość, planowanie siatki zajęć, reklama i informowanie),
prowadzący „3 Pokoje z Kuchnią” pełnią w pracy następujące role:

Z informacji mieszkańców wynika, ze ulica Głębocka ma być z początkiem roku 2017 remontowana, więc jej wygląd się
zmieni
1

12

gospodarz miejsca
wita, buduje relacje, informuje o
miejscu i jego zasadach

animator
zachęca, pobudza do
aktywności, niekiedy proponuje
włączenie się w aktywność
jakiejś grupy.

mediator
gdy z wyczuciem wkracza w
jakies napięte grupowe relacje

facylitator
który zachęca do
podejmowania nowych działań,
zapewnia przestrzeń do tego

obserwator
gotowy do reakcji, ale
jednocześnie umiejący zrobić
krok do tyłu, by zostawić
miejsce dla mieszkańców

Rysunek 3: Role, które pełnią prowadzący „3 Pokoje z kuchnią”

Można powiedzieć, że przyjęty model wymaga od prowadzących bardzo wysokich kompetencji interpersonalnych
i rozumienia procesów grupowych. Istotne, co podkreślają obie osoby prowadzące, iż w relacjach
z mieszkańcami nie należy występować w roli lidera. Jak mówił jeden z rozmówców:
Nie chcę wejść w rolę kogoś, kto nadzoruje tę przestrzeń. Rada jest taka, jeśli dziś wchodzą
dziewczyny i pytają: „Czy dziś są koraliki?” A odpowiedź jest prosta: „Jeśli Wy jesteście, to
są! To wy przyszłyście robić te koraliki, jest pudełko, jesteście Wy.”
W przestrzeni badanego domu jest wręcz położony akcent na aktywność mieszkańców – sąsiadów. Jest to
wprost artykułowane nawet podczas rozmowy w ramach tajemniczego klienta przez telefon. Jak mówiła
przedstawicielka: To jest takie miejsce aktywności sąsiadów, że jedni dla drugich coś mogą zorganizować. Nie
ma jednak wymogu, by każdy, kto przychodzi od razu był aktywny. Zgodnie z teorią bąbli społecznych (pojęcie
z teorii przemian społecznych) wspomnianej przez koordynatora2 - w domu sąsiedzkim istnieje oczekiwanie, że
wykształci się/ujawni ktoś, kogo można określić mianem „dużego bąbla” i do niego zaczną się dołączać te
mniejsze, czyli osoby z mniejszym potencjałem społecznym, mniej przekonani, że chcą być kreatorami. Ten
rodzaj procesu społecznego/integracji jest w tym miejscu promowany, czy pożądany. Zadaniem prowadzących
natomiast jest umożliwić taki proces, czasem lekko go zainicjować i następnie wspierać, ale nie być jego liderem.
Mieszkańcy w interesujący sposób postrzegają prowadzących - z jednej strony są dla nich jak bliscy znajomi.
Niemal wszyscy mówią sobie po imieniu. Widzą ich jako opiekunów miejsca i dostrzegają konieczność, by
zajmowali się promowaniem go. Są przekonani, że swoje zadania wypełniają bardzo dobrze. Są postrzegani jako
osoby życzliwe, bliskie ale jednak jako pracownicy, którzy mają zadanie do wykonania.
Swobodna formuła powoduje, że aby powstała jakaś inicjatywa należy ją po prostu zgłosić jednemu
z prowadzących. Nie są wymagane żadne formalne zgłoszenia czy pisma. Należy wykazać się aktywnością
i wspólnie z prowadzącymi uzgodnić dogodny termin i pomyśleć o tym, jak zachęcić sąsiadów do danej
aktywności. Faktycznie jednak promowanie wydarzeń leży po stronie pracowników a nie mieszkańców. Ci ostatni
mogą jedynie się w nią włączyć.

Koordynator powołuje się na kilka koncepcji teoretycznych, których zasady chciałby odzwierciedlić w DS. Są to: koncepcja
rzeźby społecznej Joseph’a Beuys’a, Teoria przemian społecznych prof. Nowaka, koncepcja Linearnego Systemu Ciągłego
Oskara Hansena, koncepcja Jerzego Grotowskiego kultury czynnej, jako improwizacji.
2
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W obecnej formule, gdy dwie osoby są zatrudnione na dwa etaty, udaje się tak zaplanować grafik, że DS działa
od 9.00 do 21.00, również w weekendy (ale oprócz poniedziałków). Jednak należy zwrócić uwagę, że przy tak
długim czasie działania i dwóch osobach, każda nieobecność związana z niedyspozycją czy urlopem rodzi dużą
trudność organizacyjną. Wprawdzie sytuacje trudne „ratuje” pracownik BOK, ale nie jest to rozwiązanie
systemowe. W takiej formule praca dla dwóch osób jest bardzo intensywna, pracy jest zbyt dużo na dwie osoby.
Układ wcześniejszy (pracy trzech osób w różnych wymiarach) wydawał się korzystniejszy również dlatego, że
łatwiej było stworzyć siatkę zajęć i podzielić obowiązki (np. jedna osoba zajmuje się zakupami, a kolejna
promocją i sprawozdawczości). Obecnie podział zadań jest utrudniony, choć prowadzący bardzo sobie pomagają
by sprostać wszystkim wymaganiom. Należy mieć na uwadze jednak to, że przy nadmiernym obciążeniu
pracownikom grozi wypalenie zawodowe. Pracownicy w tej placówce są natomiast jej kapitałem (instytucjonalnej
pamięci oraz nabytych już kompetencji), co należy podkreślić.
W pracy prowadzących zdarzają się też momenty trudne, jak np. włączenie w prace domu osób odbywających
karę pozbawienia wolności i przebywające w formule prac społecznych. Nie jest to standardowa sytuacja prowadzący nie są przygotowani do pracy z osobami odbywającymi karę, ale oddelegowanymi do wspólnej
pracy. Również trudnością jest nowa sytuacja - obecności osób niepełnoletnich. Formuła domu przewiduje, że
mogą przyjść z dorosłym opiekunem. W przypadku gimnazjalistów rodzi się pytanie o ich samodzielne
przebywanie w „3 Pokojach”. Pracownicy, choć formalnie nie odpowiadają za ich bezpieczeństwo, z całą
pewnością jako osoby nadzorujące dom w jakimś zakresie ponoszą ewentualną odpowiedzialność za nich, gdyby
zaistniała jakaś niebezpieczna sytuacja. To nowa sytuacja, którą należy przemyśleć. Dom nie ma regulaminu,
który by tego zakazywał, a jednocześnie działając w granicach prawa nie może sprawować opieki nad nieletnimi.
Podobnie z kwestiami opieki borykają się prowadzący, gdy mieszkańcy pomylą dom sąsiedzki ze świetlicą dla
młodzieży. Zdarzyła się takie sytuacje, gdy prowadzący musiał zdecydowanie zakreślić granice i wskazać, że
dziecko pozostające w domu kilka godzin bez rodzica nie było „pod opieką” pracownika. Tego typu sytuacje
z pewnością wymagają uregulowania.

Rola mieszkańców
Mieszkańcy w „3 Pokojach” są zasobem miejsca. Często powtarzane zdanie to: pracujemy na pozytywach, na
zasobach naszej społeczności. Prowadzący, pytani co może ograniczać aktywność sąsiedzką, odpowiadają
w następujący sposób:
1. W tym miejscu nie ma regulaminu – jest to świadome dążenie, by ludzi nie wpychać w szufladki
związanej z instytucją kultury, w której są odbiorcami pewnej oferty. Formalne zasady zatem nie są
ograniczeniem.
2. Jedynym ograniczeniem jest to co stanowi prawo, że w tym miejscu nie można pić alkoholu, palić
papierosów, kraść, niszczyć lub szerzyć nielegalnych treści. Wszystko zatem, czego prawo nie
zabrania, jest w zasadzie dozwolone. Zasada zatem brzmi: przestrzegamy prawa i dobrych obyczajów.
Do tej pory zaistniała jedynie próba przekroczenia zakazu picia alkoholu. Po rozmowie ustalono, że ten
rodzaj integracji sąsiedzkiej można zaspokoić idąc wspólnie do pub’u.
3. Mieszkaniec ma prawo kreować i być odbiorcą jakiejś aktywności w domu sąsiedzkim, ale ma się to
dziać bez tworzenia bariery finansowej dla odbiorców. Dom nie wyraża zgody na nieodpłatne działania
reklamowe czy sprzedaż bezpośrednią (typu spotkania firm kosmetycznych). Jeden z mieszkańców
wspomina, że miał pomysł, by znajoma w tym miejscu odpłatnie prowadziła lekcje języka angielskiego.
Spotkało się to z odmową. Jedyne odpłatne zajęcia to sekcje zajęć Domu Kultury (w ramach 30% czasu
pracy DS).
Mieszkańcy w 3 pokojach występują w kilku rolach:
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odbiorcy usługi
uczestnicy sekcji odpłatnych

odbiorcy aktwności sąsiedzkiej
te dzialania w większym stopniu
integrują, niż zajęcia odplatne

kreatorzy/prowadzący
zajęcia którejś grupy, sa
współgospodarzami miejsca, znają
je utożsamiają się z nim.

obserwatorzy
osoby bywające w tym miejscu, by
odebrać dziecko z zajęc świetlicy na
dole lub odebrać zakupy z
kooperatywy.

Rysunek 4: Role, które pełnią mieszka

Analiza danych zebranych w badaniu pozwala sformułować wniosek, że aktywność mieszkańców nie jest
ograniczana, wręcz można powiedzieć, że są stwarzane warunki, by rozwijała się swobodnie. Są zachęcani do
aktywności, współpracy, współdzielenia odpowiedzialności za o miejsce. Podczas wywiadów i obserwacji
uczestnicy byli pytani, jak postrzegają to miejsce. Oto jakich sformułowań używają:

otwartość
niekomercyjny
klimat

dostepność

miejsce
przyjazne
pomyslom

flow

3
POKOJE
Z
KUCHNIĄ
to:
decyzyjność
sąsiedzka

koleżeństwo

poznawanie
nowych
ludzi

radość
inspiracja

Rysunek 5: Skojarzenia, które mają odbiorcy z „3 Pokojami z Kuchnią”.

Sformułowania te wspierają główne założenia miejsca: przyjazną atmosferę, nastawienie na współdecydowanie
i sąsiedzkość. Jeśli założyć, że każda z tych kwestii jest elementem integracji społecznej – cel ośrodka jest
osiągany. Warto jako przykłady integracji mieszkańców, wskazać następujące sytuacje:
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1. Z aktywności mieszkańców powstała grupa nordic walking - jej aktywność fizycznie nie odbywa się
w „3 Pokojach”, ale wyrosła z nich. Grupa stworzyła sekcję i startuje w zawodach ogólnokrajowych.
Identyfikuje się jednocześnie z miejscem swego powstania.
2. Część mieszkańców poznała się na tyle, że spotkania towarzyskie realizują również w formie wyjścia do
pub’u.
3. Mieszkańcy wspólnie poszli na łyżwy na Stadion Narodowy, inni wspólnie uczestniczą w grupie
rowerowej.
4. W ogrodzie początkowo był pomysł na wspólną część upraw na rzecz kuchni w „3 Pokojach”. Okazało
się jednak, że mieszkańcy, prowadzący swoje indywidualne poletka, i tak dzielili się z innymi.
5. Starsza mieszanka twierdzi, iż mieszkając na Białołęce 20 lat nie poznała tylu sąsiadów co
w 3 Pokojach, przez 2 lata. Jest aktywną kreatorką aktywności związanych z kompetencjami
ogrodniczymi i społecznymi.
6. Osoba będąca na urlopie macierzyńskim „spróbowała” nowej dla siebie aktywności (patchwork), by
następnie przerodzić to w pomysł biznesowy (poza DS)
7. Dawanie lekcji językowych dla mieszkańców – zaowocowało decyzją o podjęciu studiów w tym
obszarze u jednej z osób.
Wymienione przykłady to konkretne, niekiedy spektakularne, przykłady tego, że mieszkańcy Białołęki mają
miejsce, gdzie mogą spróbować (trochę jak w inkubatorze) swoich sił w nowych aktywnościach oraz że
nawiązane relacje są przenoszone poza samo miejsce spotkań sąsiedzkich.
Miejsce jest otwarte na każdego dorosłego mieszkańca. Można wskazać pewne cechy przychodzących tu osób:
1. Częściej są to osoby dorosłe (30-50 r.ż,), niż seniorzy.
2. Zazwyczaj kobiety niż mężczyźni.
3. O przeciętnym statusie majątkowym. Brak odpłatności nie jest decydującym czynnikiem, ale mimo
wszystko ważnym.
4. Osoby raczej z wykształceniem średnim i wyższym, z potencjałem własnym, pasją, jakąś umiejętnością.
5. Osoby gotowe do kontaktów społecznych.
Jedna z uczestniczek mówi: Tu przychodzą pewni ludzie, nie oszukujmy się. Jeśli ktoś nie lubi ludzi i nie ma
czegoś do zaoferowania, to nie wiem czy się tu odnajdzie.
Koniecznie trzeba podkreślić, że rola mieszkańców nie ogranicza się tylko do uczestnictwa w życiu społecznym
miejsca (dyskusji, wystaw, warsztatów). Aktywna część sąsiadów na tyle identyfikuje się z tym miejscem, że
włączają się w sprzątanie:
Ostano była jedna pani, czekała na wnuczkę, która miała zajęcia na dole w świetlicy i mówi:
skoro już tak siedzę to wam przynajmniej trochę posprzątam. I wzięła się za porządkowanie
w kuchni – opowiada prowadzący.
Sąsiedzkimi siłami został również „posprzątany” pas zielni w ogrodzie, gdzie był gruz rozbiórkowy. Sąsiedzi
włączają się w mycie okien, czy mycie po sobie naczyń. Zasady te nie są nigdzie napisane, ale nowa osoba
szybko zorientuje, na czym one polegają.
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Informacja i promocja
Pracownicy „3 Pokoi…” przykładają bardzo dużą wagę do informowania i promocji. Informują o bieżących
wydarzeniach, natomiast promocja rozumiana jest w dwóch kontekstach:


Jako misja - propagowanie samej idei DS.,



Jako promocja marki miejsca (nazwy, lokalizacji).

Każdego miesiąca dostępne są dwa typy ulotek i plakatów (format A4 i A6):
1. Przygotowywane przez BOK ulotki dotyczące aktywności dla całego miesiąca.
2. Ulotki dla danej aktywności – grupy tematycznej, wystawy, cyklu zajęć.
Przykłady poniżej:

Zdjęcie 4: Przykłady ulotek (i plakatów) informacyjnych – na miesiąc i dla konkretnego wydarzenia

Ulotki przygotowane są za każdym razem w podobnej stylistyce i umieszczane w różnych miejscach w DS, raczej
we wnętrzu budynku. W informowaniu o dostępnej ofercie dla mieszkańców w domu sąsiedzkim znajdują się też
ulotki o innych działaniach BOK. Poniżej widać zestaw, który był dostępny podczas jednej z wizyt badawczych.
Ulotki znajdują się na specjalnym standzie, każdy może je wziąć. Dom informuje zatem
o wydarzeniach kulturalnych w dzielnicy.
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Zdjęcie 5: Przykłady materiałów promocyjno-informacyjnych

Zdjęcie 6: Tablica informacyjna z ofertą domu sąsiedzkiego.

Drukowane są też plakaty, które są kolportowane w całej dzielnicy. Pracownicy starają się nawiązać kontakty
z administracjami osiedli czy innymi instytucjami (szkoła, parafia). Kontakt z administracjami jest trudny,
ponieważ często dają możliwości wywieszania ogłoszeń według komercyjnych stawek - Plakaty „3 Pokoi..”
traktowane są jak reklama. Udało się jednak nawiązać też dobre kontakty w kwestii promocji i są takie miejsca,
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gdzie wystarczy przesłać plakat na maila i administrator sam je rozwiesza w gablotach, co jednak nie jest częste.
Częścią pracy na koniec miesiąca jest więc objazd po okolicznych instytucjach i osiedlach z plakatami z prośbą,
by zostały powieszone. Jest to związane z charakterem dzielnicy, w której przeważają zamknięte, odseparowane
osiedla. Zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy są zdania, że promocji powinno być więcej, na co przytaczają
następujące argumenty:

To świetne miejsca, ważne
żeby coraz więcej osob je
znało.

Nie chcemy
stagnacji, trzeba
wciąż zapraszać
nowe osoby, by to
miejsce żyło.

Do nas nie można przyjść
przypadkiem, nie mamy
chodnika, ludzie muszą sie o
nas dowiedzieć w swoich
miejscach zamieszkania.

Wciąż mało osób
zna "3 Pokoje..."

Chcemy promować inny
model funkcjonowania
instytucji kultury.

Jednak tylko nieliczni mieszkańcy chcą włączać się w roznoszenie plakatów do swoich osiedli.
Kanałem, który służy do bieżącej komunikacji ze znajomymi sąsiadami jest fanpage oraz grupa otwarta na
Facebooku, w których informacje przekazuje się na dwa sposoby:
1. tworzone są wydarzenia, na które mogą się zapisywać chętni;
2. umieszczane są bieżące relacje z trwających wydarzeń, które mogą zachęć by przyjść na inne tego
typu wydarzenie.
Facebook to kanał adekwatny dla grupy wiekowej odbiorców. Osoby znające „3 Pokoje” czerpią informacje
głównie z FB. Wzmaga to również poczucie bycia w grupie/społeczności. Aktywni sąsiedzi dają niekiedy swoje
komentarze, zaś atmosfera wypowiedzi jest raczej życzliwa.
Podsumowując informowanie i promocja są traktowane przez pracowników jako bardzo istotne. Bardzo starają
się, by dom był stałym miejscem dla mieszkańców na mapie lokalnych instytucji.

Odbiór
Identyfikacja domu przez społeczność lokalną
Jak wspomniano wyżej pracownicy dokładają starań, by „3 Pokoje była znane a działania odpowiadały i wynikały
z potrzeb. W badaniu ulicznym zapytaliśmy przechodniów, czy znają to miejsce. Wśród 30 mieszkańców 17 znało
to miejsce, z czego 6 w nim było. Poniższa mapa pokazuje orientacyjne miejsce zamieszkania osób, które wzięły
udział w sondzie.
Widać, iż osoby bywające w domu (zielone trójkąty) to osoby z najbliższego sąsiedztwa. W sensie geograficznym
są to niewielkie odległości – dające możliwość dojścia do domu na piechotę. Wydaje się, że dwa i pół roku
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działania przyniosły dobry efekt – ponad połowa badanych rozpoznaje to miejsce. Chociaż warto podkreślić, że
dość znacząca jest liczba osób które słyszały o miejscu, ale w nim nie były (żółte kwadraty). To wniosek, że
promocja jest skuteczna, ale miejsce być może nieco niedostępne lub oddalone. Czerwone kropki oznaczają
osoby które w ogóle nie słyszały o miejscu.

Mapa 1: Wyniki sondy pokazujące znajomość „3 Pokoi z Kuchnią” wśród mieszkańców, n=30.

Mieszkańcy byli pytani też o to, czy znają inne miejsca w których możliwa jest aktywność społeczna. 20 osób
potrafiło wskazać takie miejsca. Poniższy graf pokazuje, że głównie dostrzegają miejsca publiczne i finansowane
ze środków publicznych. Najczęściej wymienianą instytucją była filia BOK przy Głębockiej 66.

Lokalizacja

Miejsca
publiczne,
ogólnodostępne
przestrzenie

Instytucje
finansowane
ze środków
publicznych

Kawiarnie,
puby, zajęcia
komercyjne

Kluby
osiedlowe,
miejsca
prowadzone
przez NGO

Zbyt mało
informacji,
żeby
zakwalifikowa
ć odpowiedź

3 pokoje z
kuchnią

6

8

9

3

2

Źródło 1:Wyniki sondy pokazujące ile osób wskazywało znajomość danych instytucji lokalnych, możliwość
wielokrotnej odpowiedzi n=20.

Można powiedzieć, że mieszkańcy najbliższej okolicy raczej wiedzą o istnieniu DS. Jest to raczej znajomość
„z widzenia” niż osobista. Przykładem może być osoba, która przyszła po raz pierwszy, by odebrać zakupy
ekologiczne. W warsztacie, czy na podwórku najwyraźniej nie było dostatecznej informacji o „3 Pokojach…”
i gdyby nie pytanie i zachęta, osoba nie weszłaby na górę. Po przekroczeniu progu „3 Pokoi” została ponad 1,5
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godziny. Odbiór tego miejsca - gdy już się tam znajdziemy - jest bardzo pozytywny. Problemem pozostaje
czasami trafienie do niego.

Integracja społeczności lokalnej
Praca metodą domu sąsiedzkiego oraz rezultaty, które przynosi pozwalają sądzić, iż praca domu sąsiedzkiego
odpowiada celowi, jakim jest integracja społeczności lokalnej. Zasięg i znajomość miejsca przez badanych
pozwala raczej mówić o tożsamości sąsiedztwa niż całej dzielnicy. Wynika to prawdopodobnie z peryferyjnego
usytuowania miejsca a także z przeszkód komunikacyjnych (jak Trasa Toruńska, która oddziela Zieloną Białołękę
od innych dzielnic). To wszystko w gruncie rzeczy wspiera lokalność tego miejsca. Czasami, w przypadku
tematów budzących szczególne zainteresowanie - jak gotowanie bezglutenowe - na zajęcia przyjeżdżają nawet
osoby z innych dzielnic, choć nie zdarza się to często. Do „3 Pokoi” przychodzą raczej osoby z bliskiej okolicy,
które dystans mogą pokonać piechotą. Tak jak większość uczestników wywiadu grupowego - 6 z 8 osób przyszła
do domu piechotą lub jeździ rowerem. Samochód używany jest tylko ze względu na brak chodnika
i niebezpieczne dojście.
Oprócz aktywności opisanych wyżej, DS ma też inną ofertę związaną z integrowaniem społeczności sąsiedzkiej wspólnoty sąsiedzkie mogą otrzymać wsparcie merytoryczne i finansowe (maksymalnie do 500 zł) czy
wypożyczyć sprzęt, aby przeprowadzić jakieś wydarzenie na swoim osiedlu. Projekt nazywa się „3 pokoje
w osiedlach” i taka inicjatywa zdarza się maksymalnie do 5 razy w roku. Jest to oferta ciekawa, choć trudna
w realizacji, bo de facto wraz z pieniędzmi konieczne jest zapewnienie wsparcia merytorycznego dla
organizatorów (mieszkańców). Jeden z administratorów osiedla, który dzięki takim środkom postanowił
zorganizować spotkanie świąteczne dla dzieci doświadczył na własnym przykładzie jakie to trudne. Jego
zmagania z prostą wydawałoby się akcją opisuje cytat:
Administrator mówi, że ma już dość tej choinki i Mikołaja dla dzieci. Takie zamieszanie jakie
z tego wyszło – to on już nie chce więcej. A okazuje się, że wystarczyło zmienić formułę, że
dzieci nie muszą siadać Mikołajowi na kolanach do zdjęcia i to rozładowało korek chętnych.
 To takie proste, cenne rady.
Okazuje się wiec, że dla osób bez przygotowania działania animacyjne i integracyjne są bardzo trudne do
realizacji. Dlatego warto podkreślić, efekty które zostają osiągnięte w „3 Pokojach” nie dzieją się same – choć
czasem tak właśnie to wygląda – a wynikają ze świadomego podejścia pracowników. Ludzie przychodzą do
„3 Pokoi”, dlatego, że …
Raczej że blisko, że atmosfera, że przejrzysta sytuacja, że sąsiedzi sąsiadom, że można
poznać ludzi. Też potrzeby poznania ludzi.
Umiejętne odpowiadanie na te potrzeby wymaga szeregu kompetencji od prowadzących. Oczywiście wsparciem
jest też sama formuła miejsca: otwartość na każdego, niekomercyjna forma wsparcia, przyjazna atmosfera i brak
regulaminów, które – zdaniem prowadzących – mogłyby ograniczać swobodę bycia.
Jako wyraz zaangażowania i włączenia mieszkańców można przytoczyć fragment ze sprawozdania za pierwsze
półrocze 2016 roku. Mówi on o gotowości sąsiadów do pracy na rzecz DS oraz przekazywania przedmiotów
różnego rodzaju:
Dzięki owocnej współpracy mieszkańcy dzielnicy przekazali lub użyczyli na rzecz
funkcjonowania 3Pzk m.in. akwarium wraz z akcesoriami, narzędzia ogrodowe, parasol
ogrodowy, farby do malowania płotu, użyczają również kosiarkę i inne narzędzia
specjalistyczne (np. sprzęt fotograficzny, spawarkę). Coraz większa część produktów
spożywczych wykorzystywanych podczas warsztatów i spotkań kulinarnych pochodzi od
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uczestników, lub z plonów ogrodu sąsiedzkiego. W ostatnich miesiącach mieszkańcy
przekazali 3Pzk elementy wyposażenia kuchni (blender, frytkownica, sztućce, kubki
i szklanki).
Dzięki
współpracy
z
Muzeum
Sztuki
Nowoczesnej
w Warszawie 3Pzk otrzymały również elementy wyposażenia letniej strefy relaksu. Wiosną
bieżącego roku grupa sąsiadów zorganizowała święto sprzątania 3Pzk – całodzienną akcję
czyszczenia i konserwacji pomieszczeń, z których korzystają na co dzień3.
Miarą integracji mieszkańców może być impreza urodzinowa – „3 Pokoje” skończyły 2 lata we wrześniu i na
imprezę organizowaną w tygodniu, po pracy przyszło około 100 osób (relacja na FB). Była to okazja, by wspólnie
świętować integrację. Jak widać codzienna otwartość (pytanie kierowane do każdego: Czy napijesz się herbaty?)
oraz świadoma obecność wobec mieszkańców przynosi wymierne rezultaty.

Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej
Badanie potrzeb w sposób partycypacyjny zostało przeprowadzone na początku powstania domu i nie było
powtarzane. Jednak, jak wspomniano, zapisy raportu z tego badania wciąż obowiązują. Natomiast na co dzień na
bieżąco konsultowane są różne sprawy. We czwartki spotyka się grupa organizacyjna. Wspólnie z prowadzącymi
omawiają propozycje zajęć, czy pojawiające się sporne kwestie. Odbywa się to na zasadzie partnerskiej rozmowy
i dochodzenia do konsensusu. Spotkania te są otwarte - nie mają charakteru zamkniętej rady programowej –
jednak częściej przychodzą na nie osoby dobrze znające „3 Pokoje”. Do grupy należą osoby świadome celów
działania domu i mocno zaangażowane w jego życie, biorące współodpowiedzialność za to co się w nim dzieje.
Podczas sondy zadaliśmy pytanie o potrzeby mieszkańców. Aż 19 osób wyraziło gotowość do uczestniczenia
w jakiejś formie aktywnosci.

Czy był(a)by Pan/i w ogóle zainteresowany/a uczestnictwem w różnych grupach
zainteresowania, zajęciach sportowych, wystawach lub koncertach?
Nie
0%

10%

20%

8

30%

40%

Może
50%

3

Tak
60%

70%

80%

90%

100%
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Wykres 1: Odpowiedzi na pytanie z sondy ulicznej, n=30.

Badani zapytani, jaki rodzaj aktywności by ich interesował wymienili zajęcia rozumiane raczej w tradycyjny
sposób: wystawy, zajęcia dla hobbystów czy sportowe. Na poniższym wykresie zaprezentowano odpowiedzi
z sondy:

3

Za: Sprawozdanie do BOK za pierwsze półrocze 2016, s. 6
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Jakiego typu aktywności by Pana(ią) interesowały?

0%

Wystawy, występy

Zajęcia grup zainteresowania

Zajęcia sportowe

Propozycja poprowadzenia zajęć

Zajęcia dla dzieci

Trudno powiedzieć
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Wykres 2: Odpowiedzi na pytanie z sondy ulicznej, n=30

Z badania wynika, że potencjalni odbiorcy byliby zainteresowani następującymi kategoriami zajęć (w podziale na
grupy wiekowe):
Grupa wiekowa

Wystawy, występy

Młodzież

Koncerty;
Wystawy

Zajęcia
grup
zainteresowania
Zajęcia
muzyczne

Młodzi dorośli

Dorośli

Koncerty;
Wystawy;
Targi

Seniorzy

Wystawy;
Koncerty

Kurs gotowania;
Literatura;
Warsztaty
komputerowe;
Poznawanie
historii okolicy

Zajęcia sportowe
Siatkówka;
Jazda konna
Siatkówka;
Tenis stołowy;
Piłka nożna;
Zajęcia taneczne;
Fitness
Zajęcia sportowe;
Strzelnicowo (broń palna,
łuk);
Jazda konna;
Siatkówka;
Wyjazdy,
turystyka;
Wycieczki rowerowe

Zajęcia
dzieci

dla

Trudno
powiedzieć
Takie
jak
dotychczas w
3 pokojach;

Piłka nożna;
Zajęcia
komputerowe;
Zajęcia
dla
całej rodziny

Tabela 1: Zestawienie odpowiedzi dotyczących zainteresowań potencjalnych uczestników, na podstawie sondy
ulicznej.

Jak widać z powyższej tabeli zgłaszane zaintersowania to klasyczne rozumienie oferty, raczej bliższe domowi
kultury. Stanowi to wyzwanie dla formuly takiej jak DS – by odpowiadać na wskazane potrzeby, ale zgodnie
z modelem domu sąsiedzkiego („sąsiedzi sąsiadom”).

Podsumowanie i ewaluacja
W DS nie prowadzono dotąd ewaluacji w sposób ustrukturyzowany. Niemniej jednak prowadzona ewaluacja
została odebrana pozytywnie, jako proces, który pozwoli pracownikom uzyskać informację zwrotną o własnej
pracy. Pracownicy deklarują, że nie mają do końca kompetencji by samodzielnie realizować ewaluację, jednak
prowadzą próby jak mogą opisywać a następnie monitorować efekty swojej pracy.
Wraz z tą refleksją powstało wewnętrzne narzędzie do monitorowania. Pracownicy próbują w nim:
1. Oszacować (poprzez obserwację) liczbę wejść każdego dnia (oraz na cykliczne zajęcia). Monitorowana
jest liczba wejść (a nie oddzielnych osób).
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2. Policzyć liczbę osób, które są aktywne – czyli prowadzą zajęcia, spotkania.
3. Policzyć wydarzenia, które się odbyły.
4. Próbują uchwycić podział na osoby mocno i słabiej zaangażowane (typu aktywista/obserwator). To
jednak bardzo trudne zadanie, bo osoby niekiedy występują w kilku rolach na przemian. Wydaje się to
zatem dość uznaniowe.
Efektem tych prac w roku 2016 jest poniższe zestawienie, które mówi o frekwencji w „3 Pokojach”, w kolejnych
miesiącach:

Liczba osób uczestniczących w zajęciach cyklicznych i jednorazowych
w "3 Pokojach..."
styczeń

158

luty

592

marzec

737

kwiecień

950

maj

577

czerwiec
lipiec

744
140

sierpień

552

wrzesień

1025

październik

976

listopad

1002

Wykres 3: Frekwencja w „3 Pokojach”

*
Podsumowując niniejsze opracowanie warto wspomnieć, iż „3 Pokoje z Kuchnią” są nazywane innowacją
społeczną. To jedna z cech, która bardzo dobrze opisuje to miejsce a jednocześnie odróżnia je od innych
inicjatyw dla mieszkańców. Można też wskazać kilka kwestii, które są kluczowe i jednocześnie odróżniają je od
innych tego typu miejsc:
1. Płaszczyzna formalna. Wymaga innej sprawozdawczości formalnej (innych kategorii), ale również
wymaga refleksji metodologicznej, w jaki sposób opisywać jego efekty. Na tym etapie jest to wyzwanie.
2. Prowadzący. Prowadzący z liderów i animatorów kultury muszą przemienić się w gospodarzy i osoby
z ogromnym zasobem umiejętności interpersonalnych. Wymagana jest od nich niebywała elastyczność,
gdyż w tej przestrzeni w zasadzie może dojść do niezaprojektowanych aktywności i relacji społecznych.
To rola raczej służebna, niż prowadząca grupę.
3. Nadzór. Nadzorujący z odbiorców raportów powinni stać się uczestnikami domu, aby móc sprawować
faktyczny nadzór. Wymagana jest też wiedza merytoryczna o metodzie pracy, by móc faktycznie
rozumieć ten proces. Obecny model jest temu bliski, wymaga jednak stałej pracy nad poszerzaniem
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wiedzy innych zwierzchników o wartości metody, jaką prowadzony jest dom.
4. Odbiorcy. Mieszkańcy muszą zmienić postrzeganie instytucji kultury z usługowej na animacyjną,
włączającą. Powinni mieć gotowość do aktywności społecznej. Dobrze, gdy są świadomi swoich
mocnych stron i umiejętności, które mogą być zasobem dla sąsiedztwa. W polskich warunkach taką
gotowością charakteryzuje się wciąż niewiele osób.
5. Język. Poszukiwanie nowych form językowych, które opiszą najlepiej tego rodzaju miejsce. Pojęcia
domu sąsiedzkiego nie jest jeszcze uwewnętrznione. Ludzie znają miejsce poprzez nazwę własną, choć
również używają słowa dom w odniesieniu do „3 Pokoi…”.
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