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WPROWADZENIE

Raport stanowi podsumowanie diagnozy społecznej przeprowadzonej w okresie od 8 kwietnia 2019 do

30 maja 2019 w części Kalisza, ograniczonej ulicami: Kopernika, Jabłkowskiego, al. Wojska Polskiego,

Poznańską, Harcerską.

Celem diagnozy było zbadanie potrzeb mieszkańców względem domu sąsiedzkiego, który ma powstać

przy ul. Podgórze 2-4, w tym: jego nazwy, zasad funkcjonowania oraz programu działania.

Rejon  ulic  Podgórze  –  Jabłkowskiego  jest  terenem,  gdzie  koncentrują  się  problemy  społeczne  

i infrastrukturalne. Utworzenie domu sąsiedzkiego w tym miejscu ma stanowić wzmocnienie działań

rewitalizacyjnych związanych z planowaną odnową substancji mieszkaniowej na tym obszarze.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO DIAGNOZĄ

Obszar objęty diagnozą społeczną należy do obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Miasta Kalisza,

który został wyznaczony Uchwałą nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza.

Według danych Urzędu Miasta Kalisza na dzień 26 kwietnia 2019 roku, obszar objęty opracowaniem

zamieszkuje 1056 osób. Prawie połowa mieszkańców (475 osób) to osoby w wieku produkcyjnym, ale

równocześnie 1/4 osób zamieszkujących rejon ulic Jabłkowskiego – Podgórze to seniorzy (268 osób

w wieku powyżej 60 lat). Dzieci zamieszkujące obszar stanowią 13% ogółu mieszkańców (141 osób).

Obszar  zamieszkuje  podobna  liczba  kobiet  (535)  i  mężczyzn  (521),  więcej  kobiet  niż  mężczyzn

występuje tylko wśród seniorów: 158 kobiet w stosunku do 110 mężczyzn.

Ryc. 1. Mieszkańcy obszaru Podgórze – Jabłkowskiego w podziale na wiek

Źródło: Urząd Miasta Kalisza, opracowanie własne
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Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kaliszu wskazują,  że 238 osób ze 132 rodzin jest

objętych wsparciem pomocy społecznej (23% mieszkańców obszaru). Najwięcej beneficjentów mieszka

na ulicy Podgórze i Jabłkowskiego (odpowiednio 94 i 71 osób). Dane MOPS wskazują, że głównymi

powodami objęcia wsparciem osób zamieszkujących badany obszar są:  ubóstwo (104 osoby objęte

wsparciem),  niepełnosprawność (63 beneficjentów) oraz bezrobocie (57 osób).  Znaczna część osób

otrzymuje wsparcie z powodu uzależnień i długotrwałej choroby (odpowiednio 40 i 37 osób).

W obszarze pracuje sześciu asystentów rodziny: 2 na ulicy Jabłkowskiego, 3 na ulicy Podgórze oraz

1 na ulicy Mikołaja  Kopernika (9-21).  Dzieląc liczbę asystentów na liczbę osób objętych wsparciem

możemy zauważyć, że na ulicy Jabłkowskiego na 1 asystenta rodziny przypada 35,5 osoby, na ulicy

Podgórze 31,3 osoby, na ulicy Mikołaja Kopernika 16 osób.

Ryc. 2. Liczba osób objęta pomocą społeczną w obszarze Podgórze – Jabłkowskiego

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, opracowanie własne

Według danych przekazanych przez Straż Miejską Kalisza, najwięcej interwencji strażników w 2018 roku

spośród ulic objętych diagnozą miało miejsce przy ulicach Jabłkowskiego i Podgórze (odpowiednio 41

i 92 interwencje). Dane pozyskane od Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wskazują, że łączna liczba

interwencji w 2018 roku w diagnozowanym obszarze wyniosła 466, z czego najczęściej dochodziło do

nich na ulicy Jabłkowskiego i Podgórze (odpowiednio ul. Jabłkowskiego – 131 interwencji, ul. Podgórze

- 156 interwencji). 

Według danych Straży Miejskiej na ulicy Podgórze do najczęstszych interwencji należą:  spożywanie

alkoholu  (15  interwencji),  nietrzeźwa osoba  (13  interwencji),  wybryk  nieobyczajny  (11  interwencji),

spalanie odpadów (10 interwencji), bezpieczeństwo w komunikacji (15 interwencji). 

W przypadku ulicy Podgórze zanotowano ponadto interwencje związane z przyjmowaniem dopalaczy.

Dane Komendy Miejskiej Policji wskazują na najczęściej występujące interwencje: interwencja domowa
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(29  przypadków),  interwencja  uliczna  (10  przypadków),  ujawnienie  osoby  poszukiwanej  (13

przypadków) oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym (7 przypadków). 

Na  ulicy  Jabłkowskiego  Straż  Miejska  odnotowała  w  2018  roku  następujące  interwencje:

bezpieczeństwo w komunikacji  (9 interwencji),  spalanie odpadów (5 interwencji),  nietrzeźwa osoba,

spożywanie  alkoholu,  zaśmiecanie,  pozostawiony  rower  miejski  (po  4  interwencje).  Z  kolei  dane

Komendy Miejskiej Policji  wskazują na: interwencje domowe (30 przypadków),  zakłócanie porządku

publicznego (7 przypadków),  spożywanie alkoholu w miejscu publicznym (5 przypadków) oraz inne

interwencje policyjne (49 przypadków). 

Ponadto  z  danych  Komendy  Miejskiej  Policji  wynika,  że  w  diagnozowanym  obszarze  wszczęto

2 procedury Niebieskiej Karty, które zakończyły się ich założeniem. 

Dodatkowych informacji o skali problemów badanego obszaru dostarczają dane Miejskiego Zarządu

Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Dane dotyczą lokali komunalnych położonych w budynkach przy ul.

Jabłkowskiego 7, 11, 16, 18, 20 oraz przy ul. Podgórze 2-4, 3, 5, 14, 22, 24:

 liczba lokali socjalnych: 44, w tym zadłużonych 24,

 liczba lokali komunalnych: 71, w tym zadłużonych 25,

 liczba pustostanów: 16, w tym lokali, których standard nie pozwala na zakwaterowanie: 2,

 wszystkie lokale posiadają toalety (w niektórych przypadkach są one zlokalizowane na klatce

schodowej lub we wspólnych korytarzach).

MZBM  wskazuje,  że  wymienione  budynki  wymagają  przeprowadzenia  gruntownego  remontu,

polegającego  na  wymianie  konstrukcji  dachowej,  wymianie  lub  wzmocnieniu  stropów,  wymianie

konstrukcji  klatek schodowych, wykonaniu remontu ścian,  odtworzenia izolacji  przeciwwilgociowych

oraz  przeprowadzenia  termomodernizacji.  Obiekty  te  nie  są  wyposażone  w  instalacje  centralnego

ogrzewania, a istniejące instalacje wodne, kanalizacyjne oraz elektrotechniczne wymagają praktycznie

wymiany na nowe. W przypadku remontu konieczne jest przekwaterowanie obecnych mieszkańców do

lokali zastępczych.

W  obszarze  poddanym  konsultacjom  przeważa  ogrzewanie  piecowe.  Około  10%  lokali  posiada

ogrzewanie elektryczne lub gazowe etażowe. Tylko cztery lokale mieszkalne położone w budynku przy

ul. Podgórze 2-4 w Kaliszu wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania.

Niestety ze względu na ograniczoną liczbę danych jedynie do dwóch ulic niemożliwe jest wskazanie na

ogólną skalę problemu infrastrukturalnych obszaru.

Z przytoczonych danych wynika, że w obszarze objętym diagnozą wyraźnie koncentrują się problemy

społeczne i infrastrukturalne, szczególnie dotyczy to ulic Podgórze i Jabłkowskiego.

Skalę  problemów  obszaru,  scharakteryzowaną  przez  przytoczone  dane,  wzmacniają  obserwacje

dokonane w trakcie realizacji diagnozy.
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REALIZACJA DIAGNOZY

Do  pracy  nad  realizacją  diagnozy  wykorzystaliśmy  technikę  sześciu  pytań  Rudyarda  Kiplinga

„5Wplus1H”. Zakłada ona, iż znalezienie odpowiedzi na 6 poniższych pytań pozwala uzyskać bardzo

pomocny  obraz  sytuacji  obecnej,  a  także  planować  przyszłość  w  oparciu  o  zasoby  i  potencjały

zaangażowanych osób.

1. DLACZEGO? – misja i cele działania Domu Sąsiedzkiego.

2. CO? – przedmiot działania.

3.  KTO? –  kim  będą  odbiorcy  działań,  ich  autorzy,  jaka  będzie  struktura  organizacji,  kto  będzie

odpowiedzialny za jej poszczególne poziomy.

4. GDZIE? – lokalizacja działań.

5.  KIEDY? –  czas  funkcjonowania  w  ujęciu  długofalowym,  jak  i  precyzyjny  związany  z  godzinami

aktywności instytucji.

6.  JAK? – jakimi metodami i narzędziami (program) należy się posługiwać by osiągnąć założone cele

i realizować misję.

Docelowymi  grupami  badanymi  byli  potencjalni  przyszli  użytkownicy  Domu Sąsiedzkiego,  głównie

mieszkańcy obszaru rewitalizacji,  a  także kaliscy liderzy społeczni,  członkowie komitetu rewitalizacji

organizacje pozarządowe, działające na rzecz lokalnej społeczności.

Diagnoza społeczna obszaru ograniczonego ulicami: Kopernika, Jabłkowskiego, al. Wojska Polskiego,

Poznańską, Harcerską obejmowała następujące działania:

1. Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Kalisza w celu uszczegółowienia zakresu badania,

 harmonogramu działań oraz wewnętrznej diagnozy sytuacji obszaru i oczekiwań względem

Domu Sąsiedzkiego.

2. Przeprowadzenie działań diagnostycznych wśród mieszkańców i organizacji  pozarządowych,

działających w obszarze objętym diagnozą, w tym:

 warsztaty diagnostyczne z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, liderami

społecznymi Kalisza,

 punkty konsultacyjne,

 warsztaty planujące,

 warsztaty diagnostyczne z dziećmi,

 spotkanie podsumowujące wyniki diagnozy.

3. Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizowaną diagnozą.

Diagnoza  była  realizowana  we  współpracy  z  przedstawicielami  lokalnych  liderów  i  organizacji

pozarządowych, w szczególności w celu wspólnej realizacji diagnozy, pomocy w kontaktach z lokalną
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społecznością oraz prowadzeniem działań animacyjnych wspierających działania diagnostyczne wśród

mieszkańców.

PRZEBIEG DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Warsztaty  diagnostyczne  z  lokalnymi  NGO,  przedstawicielami  Kaliskiej  Rady  Działalności

Pożytku Publicznego, Komitetu Rewitalizacji, Rady Osiedla Śródmieście I

Pierwsze  spotkanie  w  Kaliszu  w  ramach  diagnozy  odbyło  się  8  kwietnia  2019,  były  to  warsztaty

o charakterze diagnostycznym. Wzięli w nim udział przedstawiciele Kaliskiej Rady Seniorów, Komitetu

Rewitalizacji,  Stowarzyszenia  Kaliszanie,  Fundacji  Animacji  Społeczno-Kulturalnej  Kwadratura,

Stowarzyszenia  Multi.Art,  Kaliskiej  Inicjatywy Miejskiej,  a  także Urzędu Miasta,  Rady Miasta  Kalisza

i niezwiązani z tymi instytucjami mieszkańcy miasta (łącznie 14 osób).

Celem  tego  spotkania  było  określenie  problemów  obszaru  objętego  diagnozą,  zebranie  potrzeb

dotyczących  funkcjonowania  Domu  Sąsiedzkiego  oraz  rozpoznanie  możliwości  współpracy  przy

prowadzeniu działań Domu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
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Punkty konsultacyjne

Kolejne spotkania odbyły się w formie punktów konsultacyjnych w dniach 27 i 28 kwietnia 2019. Ich

celem  było  zebranie  potrzeb  i  oczekiwań  mieszkańców  dotyczących  funkcjonowania  Domu

Sąsiedzkiego oraz zebranie pomysłów na jego działania.

W  sobotę  27  kwietnia  wspólnie  z  animatorami  ze  Stowarzyszenia  Multi.Art  zbudowaliśmy  dom

z kartonów, który symbolizował powstający Dom Sąsiedzki. Mieszkające w okolicy dzieci naklejały na

niego kolorowe kółka z pomysłami, propozycjami tego, co chciałyby robić w domu sąsiedzkim. Dzieci

przywiązywały też do gałęzi drzew kolorowe kartki papieru ze swoimi życzeniami oraz rysowały swoją

ulicę.  W związku z  niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,  w działaniach na trawniku przed

budynkiem  Kościoła  Chrześcijan  Baptystów  wzięło  udział  ok.  10-15  dzieci.  Dzieciom  towarzyszyło

6 dorosłych,  którzy  wypełnili  przygotowany  przez  nas  formularz.  Dodatkowo  przeprowadziliśmy

rozmowy,  opierając  się  na  formularzu,  z  ok.  25  osobami.  Następnego  dnia,  w  niedzielę,

zorganizowaliśmy analogiczny punkt konsultacji  na skwerze przy III  Liceum Ogólnokształcącym im.

Mikołaja Kopernika. 

W związku z niesprzyjającą pogodą, na ulicach trudno było kogokolwiek spotkać. Do zajęć udało się

zachęcić na niedługi czas troje dzieci, przeprowadziliśmy też krótkie rozmowy z 10 przechodzącymi

osobami.

W  okolicznych  sklepach  i  Kościele  Chrześcijan  Baptystów  umieściliśmy  5  infoskrzynek  dla

zainteresowanych  mieszkańców obszaru  z  prośbą  o  wypełnienie  formularza,  w  którym pytaliśmy  

o pomysły na działania i nazwę Domu Sąsiedzkiego. Zostało wypełnionych 7 formularzy.
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Warsztaty  planujące z  przedstawicielami  lokalnej  społeczności  zainteresowanej

funkcjonowaniem Domu Sąsiedzkiego

Warsztaty planujące odbyły się 13 maja w budynku Kościoła Chrześcijan Baptystów. Ich celem była

dyskusja  o  wstępnych,  wynikających  z  dotychczas  zebranych  danych,   kierunkach  działania  Domu

Sąsiedzkiego.  Uczestnicy  warsztatów  dokonali  weryfikacji  wstępnych  założeń,  uzupełnień  

i  uszczegółowień  przyczyniając  się  do  wypracowania  spójnego pomysłu  na funkcjonowanie  Domu

Sąsiedzkiego. W warsztatach łącznie wzięło udział ok. 12 osób, jednak uczestniczyło w nim jedynie  

3 mieszkańców obszaru (w tym jedno dziecko), przedstawicielka organizacji pozarządowej prowadzącej

działania w obszarze, przedstawiciele Urzędu Miasta Kalisza. W warsztatach wzięła udział także grupa

studentów architektury biorąca udział w projekcie we współpracy z Urzędem Miasta Kalisza.
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Warsztaty z dziećmi mieszkającymi w obszarze objętym diagnozą

Warsztaty  odbyły  się  17  i  20  kwietnia  2019.  W warsztatach  uczestniczyły  dwie  grupy  -  dzieci  ze

świetlicy  środowiskowej  „Studnia  Jakubowa”  oraz  klasa  4  ze  Szkoły  Podstawowej   nr  3  w  Kaliszu.

W warsztatach wzięło łącznie udział 36 osób w wieku od 9 do 13 lat.

Głównym celem spotkań było uzyskanie informacji o potrzebach, zainteresowaniach i pomysłach na

różnorodne działania w Domu Sąsiedzkim, a także zebranie pomysłów dzieci na nazwę Domu. Zajęcia

były poprowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących.
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Otwarte spotkanie podsumowujące

Ostatnie spotkanie,  podsumowujące diagnozę,  miało miejsce 20 maja przed kościołem Chrześcijan

Baptystów. W spotkaniu wzięło udział 11 osób, w tym dwoje mieszkańców, przedstawiciele lokalnych

organizacji  pozarządowych  (między  innymi  Stowarzyszenia  Multi.Art  i  Kaliskiej  Rady

Seniorów/Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  Calisia)  i  Urzędu  Miasta  Kalisza.  Na  spotkaniu

zaprezentowaliśmy wyniki diagnozy, wydrukowane na dużych planszach (format B1). Zapisaliśmy na

nich Misję Domu Sąsiedzkiego, propozycję zarządzania Domem, zebrane, najczęściej powtarzające się

propozycje działań i aktywności, które powinny znaleźć się w Domu. Uczestnicy spotkania nie zgłosili

uwag  do  zaprezentowanych  wyników.  Wzmocniono  potrzebę  działań  skierowanych  do  dzieci

i seniorów.  Rozmawialiśmy  także  o  zagrożeniach  i  szansach  związanych  z  włączeniem  w działania

okolicznych mieszkańców, a także na temat możliwych rozwiązań dotyczących zarządzania Domem,

obaw  organizacji  pozarządowych  potencjalnie  zainteresowanych  wzięciem  udziału  w  otwartym

konkursie ofert na prowadzenie Domu.
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ANALIZA ZEBRANYCH DANYCH

DLACZEGO? – MISJA I CELE DZIAŁANIA DOMU SĄSIEDZKIEGO

Obszar  Kalisza  ograniczony  ulicami:  Kopernika,  Jabłkowskiego,  al.  Wojska  Polskiego,  Poznańską,

Harcerską  to  rejon  miasta,  w  którym  koncentrują  się  problemy  społeczne  i  infrastrukturalne.

Wskazują  na  to  dane  przytoczone  na  początku  opracowania.  Lokalne  organizacje  pozarządowe  

i  działacze społeczni związani z diagnozowanym obszarem wskazują,  że jest to jedna z najbardziej

zaniedbanych części miasta, która wśród mieszkańców Kalisza uznawana jest za miejsce niebezpieczne,

cieszące się złą sławą, o zdecydowanie negatywnym wizerunku. Osoby uczestniczące w warsztatach

diagnostycznych podkreślały,  że społeczność mieszkająca w badanym obszarze jest w dużej mierze

zintegrowana, ale zamknięta na osoby z zewnątrz , często nieufna wobec osób i działań z zewnątrz.

Badani wskazywali, że to obszar miasta, w którym mieszkańcy od pokoleń borykają się z problemami

ubóstwa, bezrobocia, uzależnień (na co ma wpływ także polityka socjalna prowadzona przez Urząd

Miasta Kalisza). W badanym obszarze można zauważyć problem braku poczucia odpowiedzialności za

miejsce  (problem  braku  własności:  „to  nie  moje”),  który  potwierdzają  statystyki  dotyczące  aktów

niszczenia  mienia,  ale  także  duże  zaniedbanie  części  wspólnych  mieszkańców  (podwórek  i  klatek

schodowych).  Wśród  mieszkańców  są  oczywiście  także  osoby,  które  dbają  o  najbliższe  otoczenie

(urządzają własne ogródki, sprzątają po swoich psach). Zdaniem badanych przedstawicieli organizacji

pozarządowych i działaczy społecznych, osoby te powinny być ambasadorami działań podejmowanych

w Domu Sąsiedzkim.

Mieszkańcy rejonu ulic Podgórze i Jabłkowskiego mają obecnie niewiele miejsc, w których mogliby

się  spotykać,  wspólnie  prowadzić  różnego  rodzaju  aktywności.  Na  diagnozowanym  obszarze

można  zauważyć  zagospodarowane  podwórka  z  miejscami  do  siedzenia,  posadzonymi  kwiatami,

w których mieszkańcy spędzają wspólnie czas. Badani mieszkańcy wskazują na bardzo silną potrzebę

stworzenia miejsca do zabaw dla dzieci, jakiegoś placu zabaw, ponieważ dzisiaj w okresie wiosennym

i letnim miejscem zabaw dzieci jest najczęściej ulica. Znamienne dla badanego obszaru jest to, że wielu

mieszkańców można spotkać w okolicach sklepów. Bardzo często są to mężczyźni spożywający alkohol.

Dzieci mieszkające w badanym obszarze nie mają wielu miejsc, gdzie mogą się swobodnie bawić

i  brać  udział  w  prowadzonych  dla  nich  zajęciach.  Uczestniczą  w  okazjonalnie  prowadzonych

działaniach w kościele Chrześcijan Baptystów czy działaniach prowadzonych przez lokalne organizacje

pozarządowe. Niewielka część uczestniczy też w zajęciach w pobliskich świetlicach środowiskowych.

Nieprzyjazna, niebezpieczna okolica,  brak zagospodarowanych podwórek, brak placu zabaw, boiska

czy choćby pojedynczych urządzeń do zabawy w bezpośrednim sąsiedztwie powoduje, że dzieci bawią

się bezpośrednio na ulicy, przesiadują na schodach kamienic albo po prostu w domu.
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Wydaje się, że osoby spoza obszaru poddanego diagnozie pojawiają się tutaj w ściśle określonym celu:

jest  to  dla  nich  skrót  do  pobliskiego  marketu  spożywczego,  sporo  osób  parkuje  tu  także  swoje

samochody idąc do pracy.  Osoby z zewnątrz nie mają jednak okazji  ani  powodu,  żeby przebywać,

zatrzymać się  w tej okolicy na dłużej. Z jednej strony wskazuje to na fakt, że badany obszar cieszy się

bardziej  wizerunkiem  niebezpiecznego  miejsca,  niż  jest  to  w  rzeczywistości.  Z  drugiej  strony

krótkotrwałe  przebywanie  mieszkańców w przestrzeni  nie  sprzyja  jej  poznaniu  i  nawiązaniu  relacji

z mieszkańcami okolicy.

Dom Sąsiedzki może w dłuższej perspektywie tę sytuację zmienić lub choćby zminimalizować. Osoby,

uczestniczące  w  warsztatach  planujących  zgodnie  podkreślały,  że  Dom  Sąsiedzki  powinien  być

otwarty zarówno na osoby z tej okolicy, jak i skłonić do przyjścia mieszkańców z innych części
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miasta. Taki kierunek działania może z czasem wpłynąć pozytywnie na zmianę postawy i zachowania

mieszkańców  rejonu  ulic  Jabłkowskiego  –  Podgórze  oraz  zmniejszenie  skali  niektórych  ze

zdiagnozowanych problemów społecznych poprzez kontakt z innymi osobami, odmiennymi wzorcami 

i wartościami, wytworzenie swoistego „miksu” społecznego. To bardzo ważne, aby mieszkańcy obszaru

mogli  czuć  się  współtwórcami  i  współgospodarzami  Domu  Sąsiedzkiego.  Należy  więc  zadbać

o współpracę i  równowagę w działaniach  skierowanych  do  mieszkańców obszaru  i  z  innych

części miasta.   

Odnosząc się  do zdiagnozowanych problemów, potrzeb i  wyzwań w obszarze ograniczonym

ulicami:  Kopernika,  Jabłkowskiego,  al.  Wojska  Polskiego,  Poznańską,  Harcerską  w  Kaliszu

rekomendujemy następującą misję i cele działania Domu Sąsiedzkiego.

MISJA DOMU SĄSIEDZKIEGO

Misją Domu Sąsiedzkiego jest  budowanie miejsca otwartego na różnorodność osób i  działań oraz

relacji między społecznością lokalną a mieszkańcami z innych części miasta Kalisza.  

Dom Sąsiedzki to przyjemne miejsce, w którym można spędzić wolny czas. Otwarte na różne osoby,

różne działania. Wspierające dobre relacje pomiędzy sąsiadami oraz pomiędzy mieszkańcami okolicy

ulic Jabłkowskiego i Podgórza z osobami z innych części miasta.

W Domu Sąsiedzkim będą odbywać się zajęcia dla dzieci, seniorów oraz młodzieży i osób w sile wieku.

Dom Sąsiedzki ściśle współpracuje z sąsiadami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi,

które angażowane są do planowania i realizacji długofalowych działań.

CELE DZIAŁANIA DOMU SĄSIEDZKIEGO

Wzmacnianie aktywności mieszkańców.

Budowanie poczucia wspólnotowej odpowiedzialności wśród mieszkańców i lokalnej tożsamości.

Wymiana doświadczeń, wiedzy i kontaktów między mieszkańcami.

Zapewnienie działań odpowiadających na potrzeby mieszkańców.

Wsparcie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów.

Zbieranie potrzeb mieszkańców dotyczących najbliższego otoczenia i reagowanie na nie.

Poprawa wizerunku najbliższego otoczenia.

Uzupełnienie  i  wzmocnienie  oferty  innych organizacji  działających w śródmieściu  Kalisza   poprzez

stworzenie zaplecza do działań, miejsca integracji różnych podmiotów.
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CO? GDZIE? KIEDY? JAK? - DZIAŁANIA W DOMU SĄSIEDZKIM 

Zarówno  mieszkańcy  obszaru  objętego  diagnozą,  jak  i  przedstawiciele  lokalnych  organizacji

pozarządowych  i  działaczy  społecznych,  mają  wiele  pomysłów  na  działania,  które  mogłyby  być

organizowane w Domu Sąsiedzkim.

Zestawienie najczęściej proponowanych działań przedstawia poniższa grafika.

Ryc. 3. Propozycje na działania Domu Sąsiedzkiego, opracowanie własne

Pomimo tego,  że wszyscy badani  wskazali,  że w Domu Sąsiedzkim powinny odbywać się  różnego

rodzaju działania dla różnych grup wiekowych mieszkańców, to zdecydowanie najpilniejszą potrzebą,

szczególnie  w pierwszych  miesiącach  działania,  wskazywaną prawie  przez  wszystkich  badanych są

działania adresowane do dzieci.  Dom Sąsiedzki  mógłby być miejscem,  gdzie dzieci  mogłyby po

prostu bezpiecznie spędzić czas, ale też otrzymać wsparcie w nauce i wziąć udział w różnego rodzaju

zajęciach  czy  warsztatach.  Badani  są  zgodni,  że  przyciągniecie  dzieci  spowoduje  także  zachęcenie

innych grup wiekowych.

Ważne jest, aby zapewnić swobodny dostęp do Domu Sąsiedzkiego dzieciom i młodzieży z obszaru:

zajęcia powinny być bezpłatne i bez podejmowania zobowiązań, że trzeba pojawić się na kolejnych.

W trakcie rozmów zdecydowanie podkreślano także kwestię prowadzenia działań na zewnątrz Domu

Sąsiedzkiego,  tak,  aby  wypełnić  dzieciom  i  młodzieży  brak  infrastruktury  do  zabaw  w  obszarze

przestrzeni otwartej. Podczas spotkania podsumowującego padła propozycja zorganizowanych wyjść 
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z  dziećmi  na  plac  zabaw,  którym  dysponują  siostry  Nazaretanki  w  ramach  prowadzonej  świetlicy

środowiskowej (plac zabaw nie jest udostępniany dla wszystkich z powodu obawy o bezpieczeństwo

dzieci, a także przed zniszczeniem urządzeń).

W zakresie tego, co powinno się dziać w Domu Sąsiedzkim, wypowiedziały się także same dzieci  

i młodzież (w wieku 9-13 lat) podczas przeprowadzonych warsztatów. Wskazywały na różnego rodzaju

warsztaty i  zajęcia (ceramika, plastyka, nauka języków, taniec i  gimnastyka, ogrodnictwo, robotyka),

aktywności  sportowe  (siłownia,  trampolina,  basen,  wycieczki  rowerowe,  gry  w  piłkę)  oraz  inne

aktywności  (dyskoteki,  gry  planszowe  i  komputerowe,  imprezy  charytatywne,  wernisaże,  spotkania

z ciekawymi ludźmi).  
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Badani mieszkańcy podkreślali także, że istotne jest skierowanie działań do młodzieży, która również

w najbliższym otoczeniu nie ma możliwości spędzania czasu w zorganizowany i atrakcyjny zarazem

sposób. Jeden z badanych zauważył, że część młodzieży ma problem z narkotykami czy dopalaczami,

jest agresywna – wyraźnie potrzeba osób i działań skierowanych także do tej grupy mieszkańców.

Wśród  grup  mieszkańców  także  seniorzy (szczególnie  spoza  obszaru  w  rejonie  ulic  Podgórze  –

Jabłkowskiego)  wykazują  silną  potrzebę  stworzenia  miejsca,  w  którym  mogliby  się  spotykać  

i uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach.  

Ze  względu  na  występowanie  różnych  problemów  społecznych  w  obszarze  objętym  diagnozą,

wskazane  zostały  różnego  rodzaju  działania  z  zakresu  wsparcia  mieszkańców  i  pomocy

w rozwiązywaniu problemów (dyżury prawnika, psychologa, terapeuty i innych specjalistów). Lokalni

działacze  społeczni  podkreślają,  że  Dom  Sąsiedzki  powinien  także  umożliwiać  rozwiązywanie

problemów mieszkańców przez mniej formalne działania, np. poprzez podejmowanie inicjatyw takich

jak  wymiana  usług,  grupy  samopomocowe,  wymienianie  ubrań  itp.  oraz  przez  pokazywanie

i „zaszczepianie” nowych wartości, wzorców. Zauważona została także potrzeba wsparcia Ukraińców,

których w Kaliszu pojawia się coraz więcej. 

Zarówno mieszkańcy  rejonu  Jabłkowskiego  –  Podgórze,  jak  i  przedstawiciele  lokalnych  organizacji

pozarządowych i działaczy społecznych, wskazują,  że poza regularnymi zajęciami i  różnego rodzaju

zorganizowanymi  wydarzeniami,  Dom  Sąsiedzki  powinien  być  miejscem  niezobowiązujących

spotkań mieszkańców, sprzyjających poznawaniu się, budowaniu relacji, zaufania i współpracy.

Ze  względu  na  wiele  proponowanych  kierunków  działań,  mieszkańcy  w  zdecydowanej  większości

opowiadali się za  pełną otwartością Domu Sąsiedzkiego, chcieliby, żeby był otwarty cały czas dla

wszystkich, aby zawsze można było tam przyjść i  po prostu miło spędzić czas.  Część mieszkańców
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wskazywała,  aby  Dom  Sąsiedzki  był  otwarty  przede  wszystkim  popołudniami  i  wieczorami,

przynajmniej 2 razy w tygodniu oraz w weekendy.

Część  badanych  wprost  wyrażała  swoje  obawy  dotyczące  tego,  czy  Dom  Sąsiedzki  „przyjmie  się”

w lokalnej społeczności.  

„Nie wyobrażam sobie czegoś takiego w tej dzielnicy. Gdzieś indziej mogłoby być pięknie, tu na pewno

się nie uda.”

„Nikt tu nie przyjdzie sobie posiedzieć i poczytać. Musi się coś dziać.”

Jednak doświadczone osoby w pracy z mieszkańcami badanego obszaru są przekonane, że krocząca

strategia „zagnieżdżania się” Domu Sąsiedzkiego wśród mieszkańców, pozwoli im przekonać się do

działań  instytucji.  Zdaniem  przedstawicieli  lokalnych  organizacji  pozarządowych  początkowo  Dom

Sąsiedzki  powinien pokazać jak  najszerszy  wachlarz  aktywności,  działań,  jak  najwięcej  możliwości,  

z których mieszkańcy mogliby wybrać i przekonać się do poszczególnych z nich. Pozwoli to osobom

prowadzącym Dom Sąsiedzki  na  dobranie  odpowiednich  kierunków działań  i  zdecydowanie  o  ich

częstotliwości.  Kluczowe,  zdaniem  tej  grupy  badanych,  jest  także  szukanie  sprzymierzeńców  

i  partnerów  działań  wśród  mieszkańców  obszaru.  Ich  zaangażowanie  w  działania  Domu

Sąsiedzkiego powinno pozwolić z czasem na zaangażowanie także mniej aktywnych grup.
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Różnorodność  działań  Domu  Sąsiedzkiego  w  pewien  sposób  wymusza  także  odpowiednie  jego

urządzenie  i  umeblowanie.  Meble  w Domu Sąsiedzkim powinny być  mobilne.  Przestrzeń  powinna

umożliwiać komfortowe korzystanie z niej zarówno przez dzieci jak i seniorów. Dzieci biorące udział

w warsztatach  zwróciły  uwagę,  że  Dom Sąsiedzki  powinien  być  zaaranżowany w taki  sposób,  aby

stwarzać  przestrzeń  na  różne działania,  które  będą mogły  odbywać  się  w tym samym czasie  (np.

rysowanie,  granie  w  gry  planszowe  i  komputerowe,  majsterkowanie).  Podkreślały,  że  istotna  jest

dostępność  do  łazienki  i  kuchni,  ale  także  miejsca  do  zabaw  na  zewnątrz  Domu  Sąsiedzkiego

i hodowania roślin (np. mały ogródek). Badani mieszkańcy podkreślali, że istotny jest dla nich udział

w działaniach związanych z urządzaniem Domu Sąsiedzkiego, chcieliby móc pomalować choćby

jedną ścianę, wziąć udział w meblowaniu czy dekorowaniu Domu.  

 

Odnosząc się  do zdiagnozowanych problemów, potrzeb i  wyzwań w obszarze ograniczonym

ulicami:  Kopernika,  Jabłkowskiego,  al.  Wojska  Polskiego,  Poznańską,  Harcerską  w  Kaliszu,

rekomendujemy następujący kierunek działań Domu Sąsiedzkiego.

DZIAŁANIA W DOMU SĄSIEDZKIM

Mieszkańcy w Domu Sąsiedzkim mogą realizować  swoje pasje  i  zainteresowania,  zaangażować się

w grupy samopomocowe, wspólnie spędzać czas, organizować i brać udział w warsztatach (rękodzieła,

sportowych,  artystycznych  i  innych),  kursach  rozwijających  umiejętności  oraz  z  bezpłatnej  kafejki

internetowej.

Mogą  skorzystać  z  bezpłatnej  pomocy  prawnika,  psychologa,  terapeuty  czy  innych  specjalistów.  

W prowadzonej tu świetlicy dzieci i młodzież mogą znaleźć pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, spędzić

czas,  rozwijać  swoje  zainteresowania.  W  Domu Sąsiedzkim  mogą  działać  Klub  Seniora  i/lub  Klub

Młodych.

Odbywają się tu spotkania mieszkańców, dyżury radnych, spotkania informacyjne dotyczące budżetu

obywatelskiego czy innych inicjatyw skierowanych do mieszkańców.

Działania  są  proponowane  i  prowadzone  przez  pracowników Domu Sąsiedzkiego,  ale  też  lokalne

organizacje pozarządowe i przede wszystkim samych mieszkańców.

Dom Sąsiedzki jest otwarty na działania mieszkańców, grup i organizacji z całego miasta, ale przede

wszystkim dba o realizację działań skierowanych do najbliższych sąsiadów.

Dom Sąsiedzki działa w oparciu o wypracowany przez lokalną społeczność harmonogram aktywności,

który  jest  łatwo  dostępny  dla  wszystkich  mieszkańców.  Poza  zaplanowanymi  wydarzeniami,  Dom

Sąsiedzki jest miejscem,  w którym można się spotkać w niezobowiązujący sposób z sąsiadami, napić

się herbaty, poczytać gazetę, pograć w karty czy po prostu porozmawiać.
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KTO I JAK?  - ZARZĄDZANIE DOMEM SĄSIEDZKIM

Sposób zarządzania Domem Sąsiedzkim był najtrudniejszym etapem w dyskusji z mieszkańcami oraz

przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych. Kwestia ta wymaga dalszych dyskusji. Należy

do niej  powrócić,  kiedy będą znane warunki brzegowe funkcjonowania Domu Sąsiedzkiego:  zakres

środków  przeznaczonych na działanie Domu Sąsiedzkiego, perspektywa finansowania (na jaki okres

przewidziane jest finansowanie), wymogi formalne.  

Przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych zwracali uwagę, że działające w Kaliszu podmioty

są raczej małymi organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciele kaliskiego trzeciego sektora traktują

działania  na  rzecz  społeczności  lokalnej  jako  działania  dodatkowe,  społeczne,  łącząc  je  z  pracą

zawodową w innych instytucjach czy firmach. Z tego powodu istotny jest pewny, określony horyzont

czasowy  

i finansowy działań, zapewniający bezpieczeństwo w przypadku podjęcia się zadania zarządzania

Domem Sąsiedzkim.  

Jednym z możliwych modeli zarządzania Domem Sąsiedzkim, oczekiwanym także przez Urząd Miasta

Kalisza, jest zlecenie prowadzenia Domu Sąsiedzkiego organizacji pozarządowej (lokalnej bądź spoza

Kalisza).  Może okazać  się  jednak,  że  ten  scenariusz  będzie  za  dużym wyzwaniem dla  podmiotów

społecznych. W takim przypadku możliwe jest zarządzanie finansowe Domem Sąsiedzkim przez Urząd

Miasta Kalisza i zatrudnienie bezpośrednio przez Urząd poszczególnych osób do prowadzenia Domu 

i realizacji konkretnych działań.

Kolejną  istotną  kwestią,  na  którą  zwrócili  uwagę  biorący  udział  w  badaniach,  jest  pozycja  Domu

Sąsiedzkiego w stosunku do innych podmiotów działających w rejonie objętym diagnozą. Priorytetem

jest,  aby  Dom  Sąsiedzki  sprzyjał  integracji  działań  lokalnych  organizacji  pozarządowych,

aktywistów, działaczy społecznych i pozostałych podmiotów działających w rejonie ulic Podgórze –

Jabłkowskiego,  stwarzając  warunki  do  współpracy  i  podejmowania  wspólnych  działań,  nie  do

wzmacniania konkurencji.

Warunkiem  zaadaptowania  Domu  Sąsiedzkiego  w  lokalnym  środowisku  jest,  zdaniem  badanych,

zarządzanie  Domem  wspólnie  z  mieszkańcami.  Uczestnicy  warsztatów  diagnostycznych

i planujących  wyraźnie  podkreślali,  że  program  działania  Domu  Sąsiedzkiego  powinien  być

współtworzony  

z mieszkańcami, co więcej: sami mieszkańcy powinni być także autorami części podejmowanych

działań.  Zdaniem  badanych,  dobrym  pomysłem  byłoby  zatrudnienie  przynajmniej  jednego  

z mieszkańców obszaru w Domu Sąsiedzkim. Sprawdzonym rozwiązaniem z innych miast, w których

funkcjonują podobne instytucje jest powołanie  Rady Sąsiedzkiej, która będzie na bieżąco wspierać

osoby  prowadzące  Dom  Sąsiedzki  w  tworzeniu  programu  działań,  zachęcaniu  mieszkańców  do
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korzystania  z  oferty  Domu  i  innych  wspólnie  ustalonych  działaniach.  Propozycja  ta  została

zaaprobowana przez uczestników warsztatów planujących i spotkania podsumowującego.   

W ramach prowadzonej diagnozy próbowaliśmy wydobyć od mieszkańców pomysły na nazwę Domu

Sąsiedzkiego.  Dwie  propozycje  nazwy  zostały  złożone  przez  formularze:  Wesołe  jest  życie  na

Jabłkowskiego oraz Przyjaciele  Podgórza.  Swoje  propozycje  zaprezentowały też  dzieci  i  młodzież

podczas warsztatów:  UFO Land,  Dom Zabaw,  Dom Przyjaźni,  Mój  Własny  Kącik,  Domek Pracy dla

Każdego, Mojo Jojo, Mój Dom, Sealand, Siedziba Kury z Bronksu, Wolna Szkoła, Dodatkowa Szkoła.

Kwestia  wyboru  nazwy również  wymaga  dodatkowego  pogłębiania  z  mieszkańcami  rejonu  ulic

Podgórze – Jabłkowskiego.

Odnosząc się  do zdiagnozowanych problemów, potrzeb i  wyzwań w obszarze ograniczonym

ulicami:  Kopernika,  Jabłkowskiego,  al.  Wojska  Polskiego,  Poznańską,  Harcerską  w  Kaliszu

rekomendujemy następujący kierunek zarządzania Domem Sąsiedzkim.

SPOSÓB ZARZĄDZANIA DOMEM SĄSIEDZKIM

Dom Sąsiedzki jest zarządzany przez organizację pozarządową lub kilka organizacji, które współpracują

z sąsiadami,   innymi organizacjami pozarządowymi, działaczami społecznymi i miejskimi instytucjami.

Ideą działania Domu Sąsiedzkiego jest współpraca, wspólne działania.

Działania wspiera Rada Domu Sąsiedzkiego, tworzona przez sąsiadów.

Dom Sąsiedzki ma swojego Gospodarza lub Gospodynię (najlepiej spośród sąsiadów). Jest to osoba,

która zawsze wie, co dzieje się w Domu, kontaktuje się z mieszkańcami, wspiera i uczestniczy w ich

 działaniach.  Gospodarza wspierają koordynator i animator społeczny.

Dom Sąsiedzki ma określone zasady użytkowania, reguły korzystania z przestrzeni Domu Sąsiedzkiego.

Zasady te wypracowują sami sąsiedzi.
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OD AUTORÓW RAPORTU  

Inicjatywa powstania Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 w Kaliszu wydaje się być adekwatną

odpowiedzią  na  występujące  w  rejonie  ulic  Podgórze  –  Jabłkowskiego  problemy.  Jednocześnie

prowadzenie  Domu Sąsiedzkiego,  przynajmniej  na  początku  działalności,  może  okazać  się  dużym

wyzwaniem  ze  względu  na  skoncentrowanie  problemów  społecznych  i  stosunkowo  niskie

zaangażowanie  mieszkańców  w  życie  najbliższej  okolicy.  Potwierdza  to  także  mała  frekwencja

mieszkańców w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych w ramach przeprowadzanej diagnozy

społecznej i niewielkie zainteresowanie tematem w trakcie prowadzonych rozmów z mieszkańcami.

Nie można jednak zaprzeczyć, że wśród mieszkańców diagnozowanego obszaru jest część z nich, która

wyczekuje  jakiejkolwiek  zmiany  w  miejscu  swojego  zamieszkania.  Wydaje  się,  zgodnie  z  tym  co

zauważają  także  przedstawiciele  lokalnych  organizacji  pozarządowych  i  działacze  społeczni,  że  to

właśnie te osoby mogą stać się sprzymierzeńcami Domu Sąsiedzkiego. Osobami, które pomogą oswoić

się mieszkańcom obszaru z nową instytucją i zachęcą do wspólnych działań.

Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że grupami, które na pewno warto zaangażować na początku

działania Domu Sąsiedzkiego są dzieci z obszaru oraz seniorzy – także ci z innych części miasta. Grupy

te  wykazują  dużą  potrzebę  działania,  która  jednocześnie  nie  jest  w  wystarczającym  stopniu

zaspokojona.

Z  naszego  punktu  widzenia  osoby  odpowiedzialne  za  prowadzenie  Domu  Sąsiedzkiego  powinny

przyjąć  rolę  bacznych  obserwatorów,  którzy  będą  proponować  nowe  rozwiązania  i  działania,

angażować  w  nie  mieszkańców  i  aktywnie  reagować  podążając  za  potrzebami  różnych  grup

interesariuszy.  Kluczowe jest,  aby  od samego początku  działania  Domu Sąsiedzkiego  sposób jego

funkcjonowania oraz prowadzone w nim działania były uzgadnianie i współtworzone z mieszkańcami

rejonu  Podgórze  –  Jabłkowskiego  oraz  mieszkańcami  z  innych  części  miasta.  Wydaje  się,  że  aby

mieszkańcy obszaru poddanego diagnozie zaakceptowali funkcjonowanie nowej instytucji i aktywnie

włączyli się w jej współtworzenie należy stworzyć poczucie, że jest to także ich miejsce. Stąd też ważne

jest  dbanie  o  równowagę  działań  skierowanych  do  mieszkańców  najbliższego  otoczenia  Domu

Sąsiedzkiego i całego miasta.

Warto  zauważyć,  że  Kalisz,  jak  i  sam  diagnozowany  obszar  cechuje  duży  potencjał  aktywnych

podmiotów społecznych:  organizacji  pozarządowych,  innych  podmiotów,  instytucji  i  samodzielnych

działaczy społecznych.

Z  pewnością  jest  to  potencjał  wystarczający,  aby  wypełnić  Dom  Sąsiedzki  działaniami,  wiedzą  

i doświadczeniem. Kluczowe jest, aby nowa instytucja stwarzała warunki do podejmowania wspólnych

działań różnych podmiotów działających w rejonie Podgórze – Jabłkowskiego, nie wzmacniając przy

tym podziałów i atmosfery konkurencyjności.   
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