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Słowniczek/skróty:
●
●
●
●

DS Podgórze/Dom/Dom Sąsiedzki – Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4
IDI - (ang. In-Depth Interview) indywidualny wywiad pogłębiony
TDI - (ang. Telephone In-Depth Interview) telefoniczny wywiad pogłębiony
f2f/face-to-face – badania “twarzą w twarz”, z bezpośrednim udziałem badacza
i respondenta
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1. Podsumowanie.
Poddając ocenie dotychczasowy czas funkcjonowania Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4
(i czytając ten raport), należy wziąć pod uwagę panującą w Polsce sytuację epidemiologiczną,
która rozpoczęła się na przełomie lutego i marca 2020 roku i trwa do tego momentu (grudzień
2020 roku). Z powodu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych, wiele wydarzeń w Domu
zostało odwołanych, w zmienionej formie przeniesionych do przestrzeni wirtualnej lub odbyło
się w zmniejszonych liczebnie grupach uczestników i uczestniczek.
Konieczność zamknięcia Domu dla bezpośrednich spotkań na długi okres czasu z pewnością
spowodowała, że niektóre rozpoczęte procesy społeczne zostały spowolnione lub
wstrzymane, a relacje między członkami i członkiniami społeczności Kalisza nie mogły się
rozwijać w pełnym zakresie.
Analiza przeprowadzonych przez nas rozmów oraz udzielonych w ankietach odpowiedzi
pozwala nam jednak na wniosek, że – wbrew utrudnieniom spowodowanym panującą sytuacją
epidemiologiczną – Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 w znakomitej mierze realizuje zakładane cele
i spełnia swoje funkcje.
Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 postrzegany jest jako miejsce otwarte i dostępne dla różnych
mieszkańców i mieszkanek oraz oferujące bogaty i różnorodny program wydarzeń. Warto
także podkreślić, że program Domu w dużej mierze pokrywa się tematycznie z propozycjami
programowymi, zgłoszonymi przez mieszkańców i mieszkanki w ankiecie dotyczącej pomysłów
i inspiracji do “programu przyszłości” Domu.
Respondenci i respondentki mówili także o obszarach, które według nich wymagają dalszej
pracy. Wskazywali w szczególności na: potrzebę rozwijania działań promocyjnokomunikacyjnych w oparciu o media tradycyjne (co mogłoby odpowiadać na potrzeby
seniorów i osób wykluczonych cyfrowo), rozszerzenie oferty wydarzeń plenerowych (poza
zamkniętą przestrzenią Domu, co mogłoby sprzyjać docieraniu do nowych osób) oraz
położenie większego nacisku na budowanie relacji z bezpośrednimi sąsiadami i sąsiadkami
Domu Sąsiedzkiego – mieszkańcami Podgórza. Pojawiło się także kilka opinii na temat
potrzeby rozwoju oferty dla młodzieży, mężczyzn i rodziców, której według respondentów
i respondentek w Kaliszu brakuje.
Niewątpliwie Dom Sąsiedzki wypełnił lukę, z której korzystać mogą także proaktywni
mieszkańcy i mieszkanki Kalisza, grupy nieformalne i podmioty, które do tej pory nie miały
dostępu do bezpłatnej przestrzeni, w której mogłyby organizować wydarzenia. Ta grupa
zadeklarowała bardzo wysoki poziom dotychczasowej współpracy z Domem i chęć jej
kontynuowania w przyszłości. Podobnie chęć współpracy komunikowały podmioty, które do
tej pory nie współpracowały z Domem. One z kolei wskazywały na kilka kwestii, które mogłyby
je zachęcić do podjęcia kontaktu i nawiązania współpracy z Domem.
Pełny zakres wniosków oraz wysnutych na ich podstawie rekomendacji zawarłyśmy
w rozdziale 6 “Wnioski i rekomendacje”.
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Co wydaje się nam niezwykle istotne – w toku rozmów respondenci i respondentki
wielokrotnie podkreślali dużą wagę istnienia i realizowania w Kaliszu działań lokalnych,
oddolnych oraz aktywizujących społeczności sąsiedzkie, a nawet potrzebę tworzenia
w przyszłości kolejnych miejsc, które skierowane byłyby w szczególności do mieszkańców
i mieszkanek innych kaliskich osiedli.
Sądzimy, że tworzenie miejsc i realizacja działań, których celem jest integrowanie lokalnej
społeczności i budowanie tożsamości, jest potencjałem, który wart jest dalszego rozwijania
w Kaliszu.

2. O idei domów sąsiedzkich.
Miejsca, zwane domami sąsiedzkimi, łączy wspólna idea, która opiera się na animowaniu
społeczności lokalnej w celu jej aktywizowania w życiu społecznym, kulturowym
i obywatelskim, budowania tożsamości, tworzeniu sieci wsparcia oraz integrowania.

Zdjęcia z nału projektu “Welcom to Gangland, czyli Witaj Drogi Sąsiedzie”, fot. Tomasz Bąk Fotogra a

Charakterystyczną cechą domów sąsiedzkich jest otwartość na głos mieszkańców
i mieszkanek oraz wynikającą z tego różnorodność. Program domów sąsiedzkich tworzony
jest oddolnie i partycypacyjnie, co oznacza, że to skupione wokół tych miejsc społeczności
i grupy są zarówno odbiorcami, jak i organizatorami działań. Mieszkańcy i mieszkanki nie tylko
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mają wpływ na rodzaj i tematykę organizowanych w domach wydarzeń, ale także (a może
przede wszystkim) – sami proponują i organizują w nich działania.
W Polsce idea domów sąsiedzkich od lat rozwijana jest w największych miastach (w tym m.in.
w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu czy Poznaniu), w których funkcjonuje od kilku do
kilkudziesięciu tego typu miejsc. Jedną z cech tworzonych w tych miastach domów sąsiedzkich
(zwanych też np. Miejscami Aktywności Lokalnej (Warszawa), Centrami Aktywności Lokalnej
(Wrocław), czy Przystaniami (Gdynia)), jest ich położenie blisko domu odbiorców i odbiorczyń.
Taka formuła ułatwia/pozwala na realizację jednego z głównych celów funkcjonowania domów,
czyli integrowania członków i członkiń społeczności lokalnej i rozwijania ich aktywności
ukierunkowanej na najbliższe otoczenie.
W miastach, gdzie funkcjonuje więcej niż jeden dom sąsiedzki, miejsca te funkcjonują w sieci,
co pozwala nie tylko na kształtowanie wspólnych wartości i idei, ale także na wymienianie
się dobrymi praktykami, udzielanie sobie wsparcia czy inspirowanie.
Takie miejsca coraz liczniej powstają także w mniejszych ośrodkach – m.in. w Zawierciu,
Słupsku czy Kaliszu.
2.1. Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 w Kaliszu – idea powstania i cele.
Plan utworzenia Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 został zawarty w Gminnym Programie
Rewitalizacji Miasta Kalisza jako jeden z trzech elementów Centrum Aktywności Lokalnej
(obok Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Babina oraz Akceleratora Kultury przy ul.
Nowy Świat).
Celem Centrum Aktywności Mieszkańców (tj. Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4, Centrum
Organizacji Pozarządowych i Akceleratora Kultury) jest integracja i aktywizacja różnych grup
wiekowych kaliszan i kaliszanek, podnoszenie ich kompetencji (społecznych, obywatelskich, do
udziału w kulturze), próba ograniczenia dziedziczenia ubóstwa, podnoszenie kompetencji
zawodowych osób bezrobotnych, wzrost aktywności organizacji pozarządowych i liderów
społecznych, promocja wydarzeń miejskich, wzrost aktywności mieszkańców w ramach
wolontariatu oraz podnoszenie kompetencji wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu.
Przed koordynatorem-operatorem Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 postawiono cel
stworzenia miejsca, do którego mieszkańcy i mieszkanki Kalisza w każdym wieku będą mogli
przyjść i spędzić swój czas, zainspirować się do działania oraz nawiązać nowe relacje z innymi
osobami. Dom Sąsiedzki został zaplanowany jako miejsce tworzone w dużej mierze przez
mieszkańców, w którym mogą oni realizować się, podejmować różne inicjatywy, uczyć
i zdobywać nowe umiejętności, by móc świadomie kształtować swoje otoczenie.
O szczegółowym programie Domu mieli w głównej mierze decydować sami kaliszanie
i kaliszanki, którzy mieli wskazać swoje oczekiwania względem tego miejsca. W tym celu przed
otwarciem Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 i rozpisaniem konkursu na jego prowadzenie
przeprowadzono diagnozę społeczną.
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Raport z diagnozy społecznej przedstawia opinie mieszkańców i mieszkanek Kalisza w trzech
obszarach (misji, celów i działań1, jakie powinny być prowadzone), dotyczących kwestii
programowych i funkcjonowania Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4:
1) misji:
a) “budowanie miejsca otwartego na różnorodność osób i działań oraz relacji
między społecznością lokalną a mieszkańcami z innych części miasta Kalisza,
b) 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.
c) 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”.
2) celów:
a) “Wzmacnianie aktywności mieszkańców.
b) Budowanie poczucia wspólnotowej odpowiedzialności wśród mieszkańców
i lokalnej tożsamości.
c) Wymiana doświadczeń, wiedzy i kontaktów między mieszkańcami.
d) Zapewnienie działań odpowiadających na potrzeby mieszkańców.
e) Wsparcie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów.
f) Zbieranie potrzeb mieszkańców dotyczących najbliższego otoczenia
i reagowanie na nie.
g) Poprawa wizerunku najbliższego otoczenia.
h) Uzupełnienie i wzmocnienie oferty innych organizacji działających
w śródmieściu Kalisza poprzez
i) stworzenie zaplecza do działań, miejsca integracji różnych podmiotów”.
3) działań, jakie powinny być prowadzone w Domu Sąsiedzkim Podgórze 2-4:
a) “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.
b) Mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnika, psychologa, terapeuty czy
innych specjalistów.
c) 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.
d) Odbywają się tu spotkania mieszkańców, dyżury radnych, spotkania
informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego czy innych inicjatyw
skierowanych do mieszkańców.

1

Przedstawione w tym akapicie punkty dotyczące misji, celów i działań zacytowałyśmy wprost z “Raportu
z diagnozy społecznej w rejonie ulic Podgórze-Jabłkowskiego w Kaliszu na potrzeby powstania domu
sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4” autorstwa Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.
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e) Działania są proponowane i prowadzone przez pracowników Domu
Sąsiedzkiego, ale też lokalne organizacje pozarządowe i przede wszystkim
samych mieszkańców.
f) Dom Sąsiedzki jest otwarty na działania mieszkańców, grup i organizacji
z całego miasta, ale przede wszystkim dba o realizację działań skierowanych do
najbliższych sąsiadów.
g) 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”.
Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 ma zatem być miejscem otwartym na różne osoby i na różne
działania.
Podstawowym celem realizowanych w nim działań ma być:
● wspieranie integracji społecznej (w tym integracja sąsiadów Domu i mieszkańców
innych części miasta),
● aktywizacja i angażowanie społeczności lokalnej (w tym do podejmowania wspólnych
działań),
● współpraca z różnymi środowiskami (organizacjami, radami osiedla, grupami
nieformalnymi i in.),
● odpowiadanie na potrzeby i wspieranie społeczności lokalnej w rozwiązywaniu
problemów.

3. Dom sąsiedzki w Kaliszu w latach 2019-2020.
3.1. Gospodarze Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4.
Gospodarzem Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 jest Stowarzyszenie Multi.Art, które prowadzi
to miejsce od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.
3.2. Wydarzenia.
Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 rozpoczął funkcjonowanie 1 listopada 2019 roku, a o cjalne
otwarcie (“Parapetówka”) dla mieszkańców i mieszkanek odbyło się 23 listopada 2019 roku.
Parapetówka była okazją do poznania się mieszkańców i mieszkanek z koordynatorami Domu
oraz zapoznania ich z przestrzenią. Podczas otwarcia zbierano pomysły na program oraz
propozycje na to, co mieszkańcy i mieszkanki mogliby dać od siebie i jak się zaangażować we
funkcjonowanie tego miejsca. W parapetówce uczestniczyło rotacyjnie ponad sto osób –
bliższych i dalszych sąsiadów i sąsiadek Domu oraz mieszkańców i mieszkanek pozostałych
części Kalisza w różnym wieku.
W ciągu pierwszego roku działalności, w Domu Sąsiedzkim Podgórze 2-4 odbyło się
kilkadziesiąt różnych wydarzeń – spotkań, wydarzeń sieciujących, warsztatów dla różnych
grup wiekowych i działań międzypokoleniowych. Duża część wydarzeń w programie to
oddolne inicjatywy, bo Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 to miejsce, które właśnie temu ma służyć –
wspieraniu mieszkańców i mieszkanek Kalisza w realizacji ich własnych pomysłów.
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Zgodnie z założeniami, Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 otwarty jest w każdy dzień roboczy (po
5 godzin dziennie) oraz łącznie przez 10 godzin miesięcznie w wybrane weekendy
(w zależności od daty i czasu trwania wydarzeń).

Zdjęcie z rezydencji artystycznej Kobalt Migrating Platform w ramach 14. Multi Art Festival, fot. Tomasz Bąk Fotogra a

W programie Domu koordynatorki proponowały lub mieszkańcy i mieszkanki inicjowali m.in.
następujące wydarzenia jednorazowe:
● wspólne gotowanie (kilkukrotnie),
● kurs pierwszej pomocy (dwudniowy),
● dzień bez samochodu,
● spotkanie nt. mediacji,
● spotkanie nt. ogrodów deszczowych,
● spotkanie nt. ory i fauny Prosny (dwukrotnie),
● spotkanie Salonu Literackiego i wiele innych.
W okresie przerwy zimowej w lutym 2020 roku w Domu sąsiedzkim z inicjatywy i we
współpracy rodzicami z sąsiedztwa, zorganizowane zostały 10-dniowe ferie dla dzieci w wieku
6-12 lat.
Ze względu na dużą popularność i/lub zaangażowanie organizatorów, kilka propozycji
w programie Domu zaczęło funkcjonować jako wydarzenia cykliczne. W tej grupie znalazły
się:
● zajęcia gimnastyczno-relaksacyjne (początkowo raz w tygodniu, później – ze względu
na duże zainteresowanie i ograniczenia epidemiologiczne – dwa razy w tygodniu),
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

wspólne śpiewanie francuskich piosenek (co dwa tygodnie),
gra w planszówki (raz na dwa tygodnie),
spotkania “Teatr od kuchni” (raz na dwa tygodnie),
próby teatralne (raz na dwa tygodnie),
warsztaty z plecenia makram (nieregularnie),
kurs szycia z NAPPI Martą Dutką (raz na dwa tygodnie),
sensoryczne zabawy dla dzieci (raz w tygodniu),
porady prawne (raz w tygodniu),
Śpiewanki – zajęcia wokalne dla rodziców z dziećmi (raz na dwa tygodnie).

Zdjęcie z warsztatów less waste, organizowanych przez harcerki z 62 KDHS "Brzoza", fot. Stowarzyszenie Multi.Art.

W ciągu minionego roku Dom był otwarty dla mieszkańców i mieszkanek także w wybrane
weekendy. Odbyły się tu m.in. spotkania z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, Walentynek, Dnia
Kobiet, a także spotkania i warsztaty tematyczne, jak np. warsztaty tworzenia naturalnych
kosmetyków, warsztaty hortiterapeutyczne czy warsztaty less waste.
Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 był miejscem jednorazowych i/lub cyklicznych spotkań różnych
grup formalnych i nieformalnych, w tym m.in. Młodzieżowego Strajku Klimatycznego – Kalisz,
Komitetu Rewitalizacji, Kaliskiej Rady Seniorów, Kaliskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, spotkania Rad Osiedlowych poświęcone Budżetowi Obywatelskiemu i in.
W 2020 roku Stowarzyszenie Multi.Art pozyskało także do nansowanie z Instytutu
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie na kwotę 39 900,00 zł brutto na
realizację projektu w ramach programu Lato w teatrze (projekt “Welcom to Gangland, czyli
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Witaj Drogi Sąsiedzie” został do nansowany także z budżetu UM Kalisz kwotą 4.500 zł
brutto). W jego ramach w lipcu 2020 roku w Domu Sąsiedzkim Podgórze 2-4 odbyły się
dwutygodniowe półkolonie, w których udział wzięło 21 dzieci i młodzieży w wieku 9-13 lat.
Tematem półkolonii było sąsiedztwo i relacje dobrosąsiedzkie.
3.3. Działalność Domu Sąsiedzkiego podczas epidemii Covid19.
Wraz ze wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie
stanu epidemii, od 12 marca 2020 r. formuła działań, odbywających się w Domu, została
dostosowana do obowiązujących obostrzeń2.
W dniach 12 marca-6 czerwca oraz 5 listopada-31 grudnia 2020 roku zamknięto zupełnie
przestrzeń Domu dla działań stacjonarnych, w związku z czym konieczne było odwołanie
wydarzeń zaplanowanych wcześniej w formule stacjonarnej. W tym czasie część działań, dla
których było to możliwe, została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej.
Aby podtrzymać kontakt ze
społecznością lokalną
i zaproponować atrakcyjne dla
odbiorców i odbiorczyń treści, na
f a c e b o o ko w y m p r o l u D o m u
Sąsiedzkiego publikowane były lmy
instruktażowe na wybrane tematy
(od 12 marca, w okresach
surowszego reżimu lub zupełnego
zamknięcia Domu, opublikowanych
zostało 18 lmów instruktażowych),
w tym m.in. pomysły na zabawy
z dziećmi w domu, przepisy
kulinarne, podpowiedzi krawieckie
(w tym instruktaż szycia maseczki),
gimnastyka, warsztaty pakowania
prezentów i inne.

Zdjęcie z plenerowego koncertu dla sąsiadów podczas pierwszej fazy
pandemii, fot. Stowarzyszenie Multi.Art.

Jednocześnie koordynatorki na
facebookowym pro lu publikowały
propozycje ciekawych działań na
czas lock down’u. W tym okresie
opublikowano także m.in. relacje
wideo z dwóch koncertów, nagranie
spotkania nt. ogrodów deszczowych

2 W dniach 12 marca-4 czerwca oraz 5 listopada-31 grudnia 2020 r. Dom był zamknięty dla działań. W dniach 4 czerwca-10

października 2020 r. Dom został otwarty na działania z uwzględnieniem reżimu sanitarnego i wytycznych dotyczących m.in. limitu
osób (maksymalnie 8 osób oraz 2 instruktorów jednocześnie przebywających w pomieszczeniach Domu). Półkolonie w ramach
programu Lato w Teatrze mogły odbyć się ze zwiększonym limitem ze względu na fakt, że w przypadku działań z udziałem dzieci
i młodzieży obowiązywały rozszerzone limity. W dniach 10 października-5 listopada 2020 r. zgodnie z wytycznymi sanitarnymi,
zajęcia odbywały się z limitem 25 osób w przestrzeni Domu. Od 5 listopada przestrzeń Domu została ponownie całkowicie
zamknięta (zdecydowano się na prowadzenie dyżurów darmowych porad prawnych ze względu na to, że podczas dyżuru
w przestrzeni Domu przebywają jedynie 2 osoby, co mieści się w ramach obowiązujących obostrzeń).
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czy nagranie wideo koncertu z okazji 1 urodzin Domu.
Koordynatorki Domu angażowały się także w animowanie pomocy sąsiedzkiej w trakcie
trwającej epidemii koronawirusa – udzielały pomocy i realizowały zakupy dla potrzebujących
sąsiadów czy uczestniczyły w akcji szycia i dystrybuowania maseczek.
W pierwszej fazie lock down’u na świeżym powietrzu w najbliższej okolicy Domu Sąsiedzkiego
odbyły się także dwa koncerty w wykonaniu lokalnych muzyków, których występy sąsiedzi
i sąsiadki mogli oglądać i słuchać z okien swoich mieszkań. Było to wyjątkowe działanie, na
które pomysł zrodził się w odpowiedzi na potrzeby, zgłaszane przez seniorów i seniorki –
okolicznych mieszkańców Domu.
3.4. Odbiorcy Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4.
W poszczególnych wydarzeniach w Domu Sąsiedzkim bierze udział od kilku do kilkudziesięciu
osób. W zależności od charakteru lub specy ki spotkania w niektórych warsztatach liczba
uczestników jest ograniczona względami organizacyjnymi lub pojemnością przestrzeni Domu.
W przypadku trwającej epidemii koronawirusa dodatkowym ograniczeniem są obostrzenia
epidemiologiczne, które regulują kwestię liczby osób, biorących udział w poszczególnych
działaniach.
Przeważająca część organizowanych w Domu wydarzeń to wydarzenia bez oznaczonych
i konkretnych grup docelowych ze względu na wiek, co wspiera integrację międzypokoleniową.
W programie Domu są także propozycje, skierowane do konkretnych i specy cznych grup, jak
np. zajęcia i warsztaty dla dzieci czy spotkania dla mam z niemowlakami.
Dom Sąsiedzki służy całemu miastu, dlatego uczestnicy i uczestniczki organizowanych
wydarzeń pochodzą z różnych osiedli Kalisza. W działaniach Domu uczestniczą także
mieszkańcy i mieszkanki okolicznych miejscowości.
3.5. Promocja Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4.
Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 służy zarówno najbliższym jego sąsiadom i sąsiadkom, jak
i mieszkańcom i mieszkankom pozostałych części miasta, dlatego w celu dotarcia do różnych
odbiorców koordynatorki korzystają z różnych form promocji działalności Domu (online
i of ine).
Wraz z otwarciem Domu założony został jego facebookowy pro l, na którym zamieszczane są
wszystkie informacje dotyczące programu, działalności i odbywających się w nim wydarzeń,
a także regulamin funkcjonowania Domu. Na pro lu zakładane są “wydarzenia” dla
poszczególnych działań, co ułatwia użytkownikom odnalezienie się w programie Domu. Kilka
razy w tygodniu na pro lu publikowane są różnego rodzaju treści (m.in. plan zajęć na bieżący
tydzień, informacje na temat przyszłych wydarzeń, informacje o zapisach, podsumowania
i efekty minionych wydarzeń i in.), co pozwala odbiorcom i odbiorczyniom Domu być w stałym
kontakcie i mieć aktualną wiedzę na temat działalności Domu. To jeden z intensywniej
używanych kanałów komunikacyjnych – na dzień 27 grudnia 2020 r. pro l obserwowało 1 343
użytkowników i użytkowniczek, którzy wykazują się dużą aktywnością (częste komentowanie
postów, duża liczba “lajków” pod postami, prywatne udostępnienia postów). Równolegle
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z facebookowym pro lem, koordynatorki prowadzą także konto Domu Sąsiedzkiego na
instagramie, który na bieżąco jest aktualizowany o posty i relacje (stories) – na dzień 30
grudnia 2020 r. pro l obserwowało 466 użytkowników i użytkowniczek.
Podstawowe informacje o Domu Sąsiedzkim zamieszczone są również na stronie internetowej
Stowarzyszenia Multi.Art, a wybrane posty Domu Sąsiedzkiego udostępniane są również na
facebookowym pro lu Stowarzyszenia Multi.Art.
Program Domu na bieżąco jest prezentowany także w jego witrynie – zarówno sam
harmonogram, jak i szczegółowe opisy wydarzeń, które są zamieszczone w specjalnie
zamontowanych w witrynie ramkach. Tygodniowy plan wydarzeń prezentowany jest także na
drzwiach wejściowych. Pozwala to na dotarcie do informacji o programie Domu także osobom,
które nie korzystają z Internetu/nie mają dostępu do treści zamieszczonych na facebookowym
pro lu Domu.
Dla wybranych wydarzeń i tematów wśród lokalnych mediów w minionym roku
dystrybuowane były także informacje prasowe, co dotyczyło m.in. podsumowania 100 dni
funkcjonowania Domu oraz projektu “Welcom to Gangland, czyli Witaj Drogi Sąsiedzie”
w ramach programu Lato w teatrze, co łącznie skutkowało kilkunastoma publikacjami
w lokalnych portalach informacyjnych.
Wśród mieszkańców i mieszkanek najbliższej okolicy Domu o wybranych wydarzeniach
dystrybuowane są także ulotki do skrzynek na listy czy wywieszane plakaty na tablicach
i w klatkach schodowych.
Ponadto w drugiej połowie roku na pylonach, należących do Miasta i zlokalizowanych na
Głównym Rynku oraz na Złotym Rogu, zamieszczone zostały gra ki informujące o Domu
Sąsiedzkim Podgórze 2-4 i zachęcające mieszkańców i mieszkanki do aktywności. Od grudnia
2020 r. do dyspozycji Domu jest także tablica informacyjna umieszczona na ul. Podgórze (przy
ogrodzie deszczowym).

4. O ewaluacji.
4.1. Cel ewaluacji.
Ewaluacja pierwszego roku funkcjonowania Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 ma posłużyć
ocenie dotychczasowych działań oraz wypracowaniu rekomendacji na przyszłość w różnych
obszarach – programowych, związanych z formułą poszczególnych warsztatów, w zakresie
promocji, samego funkcjonowania Domu, jego wizerunku i in.
Celem ewaluacji jest zebranie konstruktywnej krytyki i wszelkich uwag, co pozwoli na
poprawę działalności Domu w kolejnych miesiącach i latach, biorąc pod uwagę zagadnienia
zawarte w “Raporcie z diagnozy społecznej w rejonie ulic Podgórze-Jabłkowskiego w Kaliszu
na potrzeby powstania domu sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4” oraz Gminnym Programie
Rewitalizacji Miasta Kalisza.
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W ramach ewaluacji zbierałyśmy także pomysły i inspiracje do programu przyszłości Domu
Sąsiedzkiego Podgórze 2-4, by mógł on w lepszy sposób odpowiadać na potrzeby
uczestników i uczestniczek wydarzeń.

Zdjęcie z parapetówki (otwarcia Domu Sąsiedzkiego, fot. MaE Studio Pat Cannon

4.2. Działania informacyjne – sposoby dotarcia do respondentów.
Podejmowane działania komunikacyjne odbywały się przede wszystkim poprzez facebookowy
pro l Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4. Na pro lu Domu udostępniono kilka postów, z czego
pierwszy w szerszy sposób opisywał cele ewaluacji i cały proces oraz zachęcał mieszkańców
i mieszkanki do zaangażowania.
Wybrane posty dalej były udostępniane na facebookowym pro lu Stowarzyszenia Multi.Art.
Informacje o prowadzonej ewaluacji udostępnione były także na miejskim pro lu
facebookowym Kurs na Śródmieście.
Zaproszenie do wypełnienia ankiet skierowałyśmy (dwukrotnie) do wszystkich lokalnych
organizacji pozarządowych, które widniały na liście udostępnionej na o cjalnej stronie Miasta
oraz podały swój adres e-mail.
Informacja o prowadzonej ewaluacji została zamieszczona także w witrynie Domu.
4.3. Podejście badawcze.
Celem ewaluacji jest przede wszystkim analiza dotychczasowych działań Domu i aspektów
jego funkcjonowania, by lepiej zrozumieć jakość zachodzących procesów i inicjatyw
podejmowanych przez Dom Sąsiedzki, a także by dokonać oceny ich trafności, skuteczności
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i efektywności. To próba dokonania oceny sposobu realizacji działań na rzecz lokalnej
społeczności.
Należy dodać, że była to pierwsza tak szeroka ewaluacja działań Domu. Ponadto, co istotne,
realizowałyśmy ją w trakcie epidemii Covid19, co w znaczący sposób wpłynęło na sposób
prowadzenia badań. W związku z panującymi obostrzeniami – m.in. zamknięciem instytucji
kultury, ograniczeniem mobilności i liczby osób uczestniczących w spotkaniach – zmuszone
byłyśmy do zmiany organizacji sposobu przeprowadzenia ewaluacji.
Ostatecznie nasze prace badawcze odbyły się w trzech przestrzeniach – wirtualnej,
telefonicznej i face-to-face. W odniesieniu do ostatniej wymienionej formy zostały zachowane
wszystkie obostrzenia związane z obowiązującym reżimem sanitarnym.
4.3.1. Sposób realizacji badania ewaluacyjnego.
W badaniu zbierałyśmy informacje i opinie od następujących grup interesariuszy:
●
●
●

osób i podmiotów współpracujących z Domem w zakresie współorganizacji wydarzeń –
organizacji, grup nieformalnych, animatorów,
podmiotów niewspółpracujących z Domem – organizacji, stowarzyszeń, fundacji
działających na terenie Kalisza,
uczestników/osób odwiedzających Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4:
○ aktywnych, którzy min. 3 razy brali udział w wydarzeniach organizowanych
w Domu Sąsiedzkim Podgórze 2-4,
○ nieaktywnych, którzy odwiedzili/brali udział w wydarzeniu w Domu raz lub
w ogóle,
○ dzieci i młodzieży – uczestników półkolonii “Welcom to Gangland, czyli Witaj
Drogi Sąsiedzie”, która odbyła się w ramach ewaluacji tego projektu w ramach
programu Lato w teatrze.

Wykorzystałyśmy następujące metody badawcze:
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W trakcie procesu badawczego napotkałyśmy na następujące trudności:
●

w ramach procesu ewaluacyjnego przeprowadziłyśmy badania sondażowe – ankiety
online z podmiotami współpracującymi i niewspółpracującymi z Domem Sąsiedzkim
Podgórze 2-4. W obydwu przypadkach z racji osiągniętej próby badawczej z pewnością
nie możemy mówić o reprezentatywnych badaniach ilościowych. Zaproszenie wraz
z linkiem do ankiety zostało wysłane do wszystkich podmiotów i osób, aktywnie
współpracujących z Domem, i w tym przypadku uzyskałyśmy odpowiedzi od
wszystkich 8 respondentów. W przypadku podmiotów niewspółpracujacych z Domem,
zaproszenie z linkiem do ankiety zostało wysłane do 175 podmiotów i – pomimo
wysłania przypomnienia – udało nam się uzyskać odpowiedzi jedynie od
9 przedstawicieli wspomnianej grupy. W związku z powyższym, wyniki ankiet online
należy traktować jako zbiór odpowiedzi na ustrukturyzowane pytania kwestionariusza,
a nie jako twarde dane ilościowe;

●

w wyniku wprowadzonych obostrzeń, związanych z epidemią koronawirusa, pojawiły
się nie tylko trudności w dostępie do respondentów, ale również z przeprowadzeniem
wywiadów. W związku z powyższym część wywiadów (n=4) przeprowadziłyśmy faceto-face, a pozostałe (n=4) – telefonicznie.

5. Wyniki ewaluacji.
Wyniki ewaluacji przedstawiamy w podziale na obszary badawcze:
1. Postrzeganie Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 – trafność z założeniami.
2. Współpraca z Domem Sąsiedzkim Podgórze 2-4 – jakość i perspektywy.
3. Atrakcyjność oferty Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 – dostosowanie do potrzeb
mieszkańców i mieszkanek.
4. Efektywność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych.
5. Program na przyszłość.
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Zdjęcie z rezydencji artystycznej Kobalt Migrating Platform w ramach 14. Multi Art Festival, fot. Tomasz Bąk Fotogra a

5.1. Postrzeganie Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 – trafność z założeniami.
5.1.1. Wizerunek Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4.
Dom Sąsiedzki postrzegany jest jako miejsce otwarte i dostępne. Miejsce, w którym można się
“wyluzować” – jego nieformalny charakter zachęca do odwiedzin zarówno starszych, jak
i młodszych odbiorców. Badani i badane zaznaczali, że jest to strefa, w której mogą odpocząć,
zawrzeć nowe znajomości, ale przede wszystkim wzbogacić się o nieznaną wcześniej wiedzę
i umiejętności. Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 nie pełni tylko rolę strefy chillout’u, ale również
funkcje poznawczą i rozwojową.
Co ważne, dla respondentów i respondentek, którzy są jednocześnie rodzicami, Dom Sąsiedzki
Podgórze 2-4 to miejsce, do którego mogą przyprowadzić swoje dzieci. Mają poczucie, że jest
to teren bezpieczny, gdzie ich pociechy atrakcyjnie spędzają czas.
Dom Sąsiedzki dla mnie to przede wszystkim miejsce, w którym mogę poznać nowych ludzi,
realizować rzeczy, którymi się interesuję lub które mogą mnie zainteresować. (TDI_2/M41)
Wielu badanych, zwłaszcza tych będących częstymi gośćmi Domu, podkreślało cały szereg
zalet tego miejsca – począwszy od estetyki pomieszczeń, dobrze zaaranżowanej przestrzeni,
pozwalającej na realizację wielu działań, ale też dostosowanie do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami czy rodziców z wózkami dla dzieci.
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W toku badania okazało się, że bardzo ważnym elementem Domu jest część kuchenna. To
właśnie w niej ma miejsce początek wielu interakcji pomiędzy uczestnikami spotkań. Można
tutaj odnaleźć analogię do funkcji, jakie pełni kuchnia w większości mieszkań. Kuchnia wraz
z częścią jadalną często określana jest mianem “serca domu”, domowego ogniska. Jest
miejscem, w którym domownicy spędzają sporą część czasu, gotując, jedząc i rozmawiając przy
wspólnym stole. Podobnie w Domu Sąsiedzkim kuchnia stała się miejscem zachęcającym
zarówno do inicjowania, jak i do wchodzenia w niezobowiązujące, ale przez to również
“łatwe” interakcje.
Dla mnie jak jest kuchnia, to znaczy jest jak w domu. Mogę sobie przyjść zrobić herbatę, usiąść przy
stole i zawsze z kimś porozmawiać. (IDI_2/K37)
5.1.2. Dla kogo jest Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4?
Respondenci i respondentki pytani o to, do kogo adresowany jest Dom Sąsiedzki, nie potra li
jednoznacznie wskazać grupy docelowej. Większość osób wskazywała jednak na ogół
mieszkańców Kalisza bez wyróżnienia konkretnej grupy wiekowej (np. seniorów, dzieci), czy
mieszkańców danego osiedla (np. najbliższych sąsiadów). W tym ujęciu tożsamość Domu
Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 oscyluje wokół miejsca otwartego, niesfokusowanego na żadną
konkretną grupę i bardziej skłaniającego się w kierunku “miejsca dla każdego”.
Z drugiej strony – jak wskazywali niektórzy respondenci – ta idea może nie do końca
sprawdzać się w przypadku najbliższych sąsiadów Domu, którzy – według ich obserwacji czy
przypuszczeń – nie stanowią liczne odwiedzającej Dom grupy. Jednocześnie badani ci
podkreślali, że grono najbliższych sąsiadów stanowi trudną do zaktywizowania społeczność.
5.2. Współpraca z Domem Sąsiedzkim Podgórze 2-4 podmiotów i osób
prowadzących działania – jakość i perspektywy.

zycznych,

5.2.1 Dotychczasowa współpraca.
Wszyscy biorący udział w badaniu przedstawiciele podmiotów, jak i osoby zyczne,
kooperujące z Domem Sąsiedzkim, dotychczasową współpracę ocenili bardzo dobrze. Nie
wskazali żadnych negatywnych aspektów, ani obszarów do poprawy, a jedyne, co zakłóciło ich
rytm pracy, to wybuch epidemii Covid-19. Co najważniejsze, niemal wszyscy zadeklarowali
chęć dalszej kooperacji, a część chciałby poszerzyć współpracę – zwiększyć liczbę
organizowanych wydarzeń lub organizować dodatkowo inne zajęcia.
Respondenci potwierdzili również, że organizacja wspólnych projektów, spotkań sieciujących
różne organizacje i grup nieformalne, a także spotkań eksperckich z zakresu zainteresowań
działalności danych grup, z pewnością może wpłynąć na ich dalszy rozwój.
5.2.2. Perspektywy na dalszą współpracę.
Osoby i podmioty, które aktualnie współpracują z Domem Sąsiedzkim, wyrażają chęć dalszej
kooperacji. Warto jednak zaznaczyć, że przedstawiciele podmiotów niewspółpracujacych
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również wykazali się otwartością3 w tej kwestii: część chciałaby korzystać z przestrzeni
Domu, by móc tam organizować wydarzenia, część – wspólnie zorganizować projekt, pozostali
byli niezdecydowani, jednak nikt kategorycznie nie odmówił współpracy.
Najczęściej wymieniane kanały komunikacji z potencjalnymi kooperantami, z którymi Dom
mógłby rozpocząć współpracę, to Facebook, lokalne strony informacyjne oraz organizacja
spotkań dla zainteresowanych.

W jaki sposób Dom Sąsiedzki może zachęcić do podjęcia współpracy?
●
●
●
●
●
●

zorganizować spotkanie wyjaśniające zasady funkcjonowania Domu Sąsiedzkiego
i form współpracy,
wystosować otwarte zaproszenie do współpracy dla wszystkich zainteresowanych –
promocja w lokalnych mediach,
zaangażować się w promocję podmiotu, który wspiera działania/współpracuje
z Domem Sąsiedzkim,
promować bezpłatne udostępnianie przestrzeni na organizowanie wydarzeń,
udostępniać sprzęt – nagłośnienie i zapewnić elastyczne godziny funkcjonowania,
zorganizować szkolenie z pozyskiwania dotacji.

5.3. Atrakcyjność oferty Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 – dostosowanie do potrzeb
mieszkańców i mieszkanek.
5.3.1. Zajęcia, wydarzenia w Domu Sąsiedzkim Podgórze 2-4.
Oferta programowa Domu Sąsiedzkiego cieszy się uznaniem ze strony uczestników –
większość uważa, że “każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie”. Hasło to wielokrotnie można
było usłyszeć z ust rozmówców i rozmówczyń podczas prowadzonych przez nas wywiadów.
Tematyka, którą wprowadzacie, jest dla mnie dużym plusem. Myślę, że to wszystko idzie w dobrą stronę.
Pozytywnie oceniam Waszą działalność. (TDI_4/K30)
Popularne wydarzenia, czyli na co chodzi się do Domu Sąsiedzkiego?
● warsztaty ekologiczne – eko-kosmetyki, zero waste,
● warsztaty roślinne – las w szkle, kompozycje kwiatowe,
● warsztaty dla dzieci – śpiewanki, instagramowe stories,
● kurs szycia,
● warsztaty – makramy,
● gimnastyka/pilates,
● koncerty.
Respondenci, którzy co najmniej kilkakrotnie brali udział w wydarzeniach organizowanych
w Domu Sąsiedzkim, chętnie podkreślali, że zajęcia tam prowadzone pozwalają im rozwijać
3 W odpowiedzi na naszą wiadomość, wysłaną do grupy podmiotów dotychczas niewspółpracujących z Domem z prośbą

o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, jedna organizacja zgłosiła chęć rozpoczęcia współpracy.
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pasje, zdobywać zupełnie nowe umiejętności oraz wiedzę. Dla części odbiorców prowadzone
działania stanowiły wejście w nową, nieznaną, choć intrygującą ich tematykę, a dla innych –
były przejściem na kolejny poziom zaawansowania.
Długo szukałam warsztatów z szycia, a jeszcze takich bezpłatnych, to już w ogóle, więc jak tylko
zobaczyłam, że wy to organizujecie, to od razu się chciałam się zapisać, nie udało mi się na te pierwsze,
ale na te drugie już tak i byłam bardzo szczęśliwa. (TDI_ 3/K36)

Wśród najczęściej wymienianych plusów organizowanych zajęć pojawiły się:
● brak opłat, bezpłatne uczestnictwo,
● ciekawa, zróżnicowana tematyka,
● cykliczność, możliwość kontynuacji i przejścia na kolejny poziom zaawansowania,
● miła, przyjazna atmosfera.
Respondenci zapytani o minusy oferty programowej mieli trudności ze wskazaniem
negatywnych aspektów. Jedyne elementy, na które zwrócili uwagę, dotyczyły kwestii raczej
techniczno-logistycznych, niż merytorycznych.
Minusy prowadzonych zajęć:
● trudności w zapisaniu się, lista szybko się zapełnia,
● zapisy bez potwierdzenia – część osób zapisuje się, blokuje miejsce, a potem nie
przychodzi,
● trudność w rozeznaniu się, kto jest prowadzącym, kto gospodarzem, a kto uczestnikiem
– brak przywitania/wprowadzenia (sytuacja ta dotyczy nowych uczestników).
Bariery uczestnictwa:
● brak czasu – głównie wśród rodziców,
● nakładanie się różnych zajęć w programie,
● odległość – co ciekawe badani nie wskazywali, że odległość stanowi dla nich barierę,
ale uznali, że potencjalnie może nią być dla innych.
5.3.2. “Welcom to Gangland, czyli Witaj Drogi Sąsiedzie” – przykład oferty dla dzieci.
W ramach programu Lato w teatrze zostały zorganizowane półkolonie dla dzieci w wieku 9-13
lat pn. “Welcom to Gangland, czyli Witaj Drogi Sąsiedzie”. W projekcie wzięło udział 21 dzieci.
W trakcie półkolonii uczestnikom zostały rozdane ankiety do samodzielnego wypełnienia.
W sumie dzieci udzielały odpowiedzi aż trzykrotnie: w pierwszym dniu zajęć, po pierwszym
tygodniu i na końcu całego cyklu. Zebrane wypowiedzi wskazały na pozytywny odbiór
zorganizowanych zajęć. Dzieciom podobała się różnorodność zaplanowanych zadań oraz
możliwość poznania nowych kolegów i koleżanek, zdecydowana większość chciałaby wziąć
udział w podobnym projekcie w przyszłości.
Opinie zebrane podczas trwania półkolonii to ważny głos dzieci, które wskazują na potrzebę
organizacji podobnych zajęć w przyszłości.
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W ramach ewaluacji półkolonii, również trzykrotnie poproszono o opinię rodziców dzieci,
biorących udział w projekcie. Także oni pozytywnie ocenili różnorodność i wysoki poziom
zaproponowanych spotkań.
5.3.3. “Onlajny na lockdowny”, czyli działalność Domu Sąsiedzkiego w czasie epidemii.
Epidemia koronawirusa, a w jej następstwie wprowadzony lock down i obostrzenia, zmusiły
Dom Sąsiedzki, podobnie, jak inne tego typu instytucje, do całkowitego przeobrażenia sposobu
prowadzonej działalności. Część planowanych zajęć musiała zostać odwołana, a część –
przeniesiona do Internetu.
Rozmawiając z uczestnikami wydarzeń Domu Sąsiedzkiego, poprosiłyśmy ich także o ocenę
oferty online. Większość naszych rozmówców kojarzyła, że Dom prowadzi aktywności
w Internecie, najczęściej wymieniali: wirtualne kursy szycia, ćwiczenia online oraz
udostępnienie koncertu online. Badani przyznali, że w mniejszym stopniu korzystali z oferty
online w porównaniu do zajęć prowadzonych w tradycyjnej formule – najczęściej tłumacząc
się brakiem czasu. Niektóre panie przyznały, że jeśli to możliwe, to chętnie odtworzą lmy
z wirtualnego kursu szycia.
Wszyscy zgodnie potwierdzili, że zajęcia online w czasie lock down’u powinny mieć miejsce.
Pojawiły się sugestie, aby tworzyć bibliotekę nagrań z wirtualnych kursów i umożliwić dostęp
do wspomnianych tutorialów każdemu zainteresowanemu w dowolnym momencie.
5.4. Efektywność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych.
5.4.1. Źródła informacji o Domu Sąsiedzkim Podgórze 2-4.
Większość badanych dowiedziała się o powstaniu Domu Sąsiedzkiego z Internetu – głównie
z Facebooka, część osób przeczytała informację o zbliżającym się otwarciu na lokalnych
stronach informacyjnych. Wieść o otwarciu (planowanej “parapetówce”) docierała również
tzw. pocztą panto ową (od znajomych). Poczta panto owa działa zarówno w tradycyjnej
formie – przekazu ustnego, jak również w wirtualnej – znajomi udostępniali i przekazywali
sobie dalej informację o wydarzeniu utworzonym na facebookowym pro lu Domu
Sąsiedzkiego.
Główne źródło informacji o Domu Sąsiedzkim Podgórze 2-4 to przede wszystkim Internet,
a dokładniej pro l Domu na Facebooku. Na to źródło wskazują zarówno stali bywalcy, osoby,
które sporadycznie odwiedzają Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4, a także przedstawiciele
podmiotów, które nie mają nawiązanej współpracy z Domem. Facebook to nie tylko źródło
informacji o powstaniu Domu Sąsiedzkiego, ale przede wszystkim najważniejszy kanał
komunikacji o tym, co się dzieje w Domu.
Ja to czerpie informację z Facebooka, tam Was śledzę, obserwuję, co robicie. (TDI_4/K30)
Dobrym “przekaźnikiem” informacji o tym, co jest organizowane w Domu Sąsiedzkim, są
również sami uczestnicy, którzy namawiają swoich znajomych do przyjścia na kolejne zajęcia.
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NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA INFORMACJI
SKĄD SIĘ DOWIEDZIAŁEM O DOMU SĄSIEDZKIM PODGÓRZE

•
•
•

Faceboo
znajomi, rodzin
internet – lokalne strony informacyjn

SKĄD WIEM CO JEST ORGANIZOWANE W DOMU SĄSIEDZKIM PODGÓRZE

•
•

Faceboo
znajomi – uczestnicy wydarze

5.4.2. Jakość, zrozumiałość, skuteczność komunikatów.
W trakcie przeprowadzanych wywiadów poprosiłyśmy naszych rozmówców i rozmówczynie
o ocenę treści publikowanych na facebookowym pro lu Domu Sąsiedzkiego. Badani i badane
jednoznacznie potwierdzili, że publikowane komunikaty są czytelne, zrozumiałe i nie budzą
żadnych wątpliwości. Respondenci – pytani o atrakcyjność treści oraz o to, czy informacje
o wydarzeniach, posty i wykorzystywane gra ki zachęcają do udziału w prezentowanych
działaniach – podobnie wysoko ocenili ten element.
5.4.3. Efektywność działań informacyjno-promocyjnych.
Działania informacyjno-promocyjne bazują głównie na Internecie, a dokładniej na
facebookowym pro lu Domu, który jest wiodącym kanałem komunikacji zarówno dla
prowadzących Dom Sąsiedzki, jaki i jego odbiorców. Postawienie na komunikację online
wydaje się zrozumiałe, szczególnie w czasie lock down’u, kiedy to działania Domu Sąsiedzkiego
musiały przenieść się do rzeczywistości wirtualnej.
Argumentem potwierdzającym rozpoznawalność czy świadomość funkcjonowania Domu
Sąsiedzkiego z pewnością jest fakt, że badani przedstawiciele podmiotów niewspółpracujących
nie tylko słyszeli o Domu Sąsiedzkim, ale większość z nich orientuje się również w jego
działalności. Wśród wymienianych aktywności najczęściej wskazują oni na organizację
warsztatów, szkoleń, spotkań, zajęć dla dzieci i seniorów.
Biorąc pod uwagę rozpoznawalność Domu Sąsiedzkiego oraz wysokie oceny publikowanych
treści, możemy stwierdzić, że prowadzone działania informacyjno-promocyjne są skuteczne
i efektywne.
Z drugiej strony pojawiły się opinie, że działania te wydają się niewystarczające w stosunku
do potrzeb rodziców dzieci, młodzieży i samych dorosłych, zamieszkujących najbliższe
okolice Domu. Nasi rozmówcy i rozmówczynie przypuszczali, że najbliżsi sąsiedzi stanowią
grupę, którą najtrudniej jest zaktywizować. Wydaje się, że dobrym działaniem byłaby próba
wyjścia na zewnątrz w celu bezpośredniego dotarcia do sąsiadów. Przykładem takiej właśnie
akcji była organizacja w trakcie letnich miesięcy nału projektu “Welcom to Gangland, czyli
Witaj Drogi Sąsiedzie”, który obserwowały i w którym uczestniczyły także dzieci z najbliższego
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Podobny głos miał miejsce w stosunku do seniorów czy osób wykluczonych cyfrowo. Jak
zauważyli niektórzy badani, nie wszyscy seniorzy korzystają z internetu i mediów
społecznościowych, co z pewnością może im utrudniać dotarcie do informacji o programie
Domu Sąsiedzkiego.
5.4.4. Gdzie i jak komunikować w przyszłości?
Z pewnością wybór Internetu jako głównego kanału komunikacji powinien być utrzymany.
Badanie potwierdziło, że pro l Domu Sąsiedzkiego na Facebooku jest wiodącym źródłem
informacji o tym, co się dzieje w Domu. Podobnie forma komunikatów również powinna być
utrzymana.
Mając na uwadze seniorów, którzy nie zawsze są aktywnymi użytkownikami mediów
społecznościowych oraz osoby wykluczone cyfrowo, warto pomyśleć o innych, tradycyjnych
sposobach komunikacji. W tym przypadku warto pomyśleć nad bardziej analogową formą
komunikacji – lokalna prasa, kooperacja z innymi organizacjami działającymi na rzecz
seniorów, informacje zamieszczane w przestrzeni miasta.
5.5. Program na przyszłość.
5.5.1. Co powinno się znaleźć w nowej ofercie Domu Sąsiedzkiego?
Dotychczasowa oferta programowa Domu Sąsiedzkiego spotkała się z uznaniem odbiorców.
Nie dziwi zatem fakt, że gdy zadałyśmy pytania o pomysły na przyszły program, w pierwszej
chwili większość zasugerowała kontynuację działań w podobnej formie. Przede wszystkim
zajęć z szycia, warsztatów hand made (makram) czy eko-kosmetyków. Podobnie kontynuację,
jak tylko to będzie możliwe, koncertów i spotkań umożliwiających większą integrację
zebranych uczestników.
Dopiero przy kolejnych pytaniach pojawiły się nowe pomysły, m.in.:
● warsztaty kulinarne,
● kursy językowe,
● projekcie lmowe poprzedzone prelekcją/dyskusją w stylu dyskusyjnego klubu
lmowego,
● organizacja pikników, zabaw, wydarzeń na zewnątrz,
● wsparcie psychologiczne – szczególnie dla dzieci z najbliższego sąsiedztwa, nawet
w formie telefonicznej, ale dla dorosłych również,
● wsparcie dla rodziców – wymiana doświadczeń,
● pomoc w nauce, korepetycje dla dzieci, które mają problem z nauką.
Podgórze, jest takim terenem zaniedbanym pod wieloma względami, kulturalnym również. Dzieciaki,
które mieszkają w tej okolicy nie zawsze mają szansę się rozwijać w swoich domach, ale właśnie dzięki
takiemu miejscu mają szansę odkryć swoje zainteresowania. I w tym kierunku dzieciaków z najbliższego
sąsiedztwa bym poszła, żeby je jeszcze bardziej przyciągnąć do was. (TDI_3/M36)
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sąsiedztwa czy dwa plenerowe koncerty w najbliższej okolicy Domu w pierwszej fazie lock
down’u.

W ankietach skierowanych zarówno do dotychczasowych organizatorów czy
współorganizatorów wydarzeń, jak również do przedstawicieli podmiotów, które nie mają
jeszcze nawiązanej współpracy, również zapytałyśmy o plany i pomysły odnośnie oferty
przyszłości. Podane odpowiedzi po części były zbieżne z pomysłami uczestników
i nawiązywały do dotychczasowego programu Domu Sąsiedzkiego.
Najczęstsze propozycje to:
● warsztaty, szkolenia,
● koncerty (również grup nieformalnych), muzyka na żywo,
● zajęcia promujące zdrowy tryb życia,
● zajęcia tematyczne np. wszystko o najnowszych gadżetach, majsterkowanie, nowe
technologie itp.
● spotkania grup zainteresowań,
● spotkania okolicznościowe – okołoświąteczne, walentynkowe, wakacyjne itp.,
● spotkania z ciekawymi postaciami,
● pomoc potrzebującym.
5.5.2. Dla kogo powinny być organizowane zajęcia i wydarzenia w Domu Sąsiedzkim?
Wszyscy rozmówcy podkreślali, jak ważne jest, by oferta była jak najbardziej przekrojowa.
Dotychczas obrany kierunek, by organizować zajęcia zarówno dla dzieci, dorosłych i seniorów,
spotkała się z dużą aprobatą ze strony naszych rozmówców i rozmówczyń.
Pojawiły się jednak pewne sugestie, by realizować więcej aktywności:
● adresowanych do młodzieży – nastolatków,
● nakierowanych na najbliższe sąsiedztwo – tutaj przede wszystkim wspominano
o działaniach outdoorowych,
● skierowanych do dzieci z najbliższej okolicy,
● adresowanych dla mężczyzn,
● umożliwiających jednoczesną partycypacje dzieci i rodziców oraz jednoczesną
organizację niezależnych zajęć dla dzieci i dorosłych, gdzie dzięki zapewnieniu
dzieciom opieki, rodzice będą mogli brać udział w zajęciach dla dorosłych.
5.5.3. Pomysły i inspiracje do programu przyszłości.
49 osób wypełniło ankietę “Podziel się swoim pomysłem na przyszłość Domu Sąsiedzkiego!”,
w której zbierałyśmy pomysły i inspiracje do programu przyszłości. Propozycji i inspiracji
programowych jest wielokrotnie więcej (łącznie 140), ponieważ poszczególne osoby w swoich
wypowiedziach podawały więcej niż jeden pomysł. Baza ta może stać się ciekawą inspiracją
i punktem wyjścia dla koordynatorek Domu Sąsiedzkiego w budowaniu programu tego miejsca
w przyszłości.
W ankiecie “Podziel się swoim pomysłem na przyszłość Domu Sąsiedzkiego!” zadałyśmy dwa
pytania otwarte:
1) “Do Domu Sąsiedzkiego w przyszłości chętnie przyjdę na:”, na które odpowiedzi udzieliło 49
osób, oraz
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2) “Mogłyby się tu jeszcze odbywać:” (z dodatkowym objaśnieniem: “Jakie wydarzenia
(spotkania, warsztaty, zajęcia, kursy i in.) według Ciebie mogłyby spodobać się także innym
osobom. Jaka mogłaby być tematyka tych wydarzeń?”), na które odpowiedziało 39 osób.
Odpowiedzi w obu pytaniach podzieliłyśmy na następujące kategorie:
● rękodzieło, hand made (łącznie 24 pomysły),
● kosmetyczne, ciało, zdrowie, (łącznie 12 pomysłów),
● dla dzieci (łącznie 11 pomysłów),
● inspiracje programowe (łącznie 11 inspiracji),
● muzyka (łącznie 9 pomysłów),
● kulinarne (łącznie 8 pomysłów),
● rośliny (łącznie 8 pomysłów),
● gimnastyka, sport, ciało (łącznie 8 pomysłów),
● wykłady, spotkania, warsztaty (łącznie 7 pomysłów),
●
lm (łącznie 7 pomysłów),
● książka (łącznie 6 pomysłów),
● zero waste (łącznie 6 pomysłów),
● językowe (łącznie 3 pomysły),
● gry towarzyskie (łącznie 3 pomysły),
● spotkania sieciujące (łącznie 3 pomysły),
● dom (łącznie 3 pomysły),
● inne (do tej kategorii zaliczyłyśmy 11 pomysłów).
Wśród łącznie 140 różnych propozycji do programu przyszłości Domu, pojawiło się także
7 odpowiedzi (podanych łącznie przez 4 osoby), sugerujących, że ich autor lub autorka żartuje,
dlatego pomysły te nie zostały wzięte pod uwagę w analizie (lista wszystkich pomysłów
zawarta jest w załączniku nr 5 na końcu raportu).
W pytaniu “Do Domu Sąsiedzkiego w przyszłości chętnie przyjdę na:” najwięcej odpowiedzi
pojawiło się w kategorii “rękodzieło, hand made” (11). Najczęściej respondenci i respondentki
wskazywali, że chętnie przyjdą na warsztaty robienia markam – ta propozycja pojawiła się
trzykrotnie. Podobnie w pytaniu “Mogłyby się tu jeszcze odbywać:” także najwięcej pomysłów
pojawiło się w kategorii “rękodzieło, hand made” (13). Tutaj dwukrotnie powtórzył się pomysł
robienia biżuterii. Wśród pomysłów w kategorii “rękodzieło, hand made” pojawiły się także
m.in. następujące propozycje:
● nauka szycia,
● nauka haftu,
● tworzenie ikeban,
● szydełkowanie,
● tworzenie lalek,
● robienie świec i inne (lista wszystkich pomysłów zawarta jest w załączniku nr 5 na
końcu raportu).
Kolejną kategorią z największą liczbą odpowiedzi była kategoria “kosmetyczne, ciało, zdrowie”.
Łącznie do tej kategorii zaliczyłyśmy 12 różnych pomysłów i inspiracji w ramach odpowiedzi na
oba pytania. W tej kategorii dwukrotnie pojawiły się pomysły, związane z robieniem
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naturalnych/ekologicznych kosmetyków oraz zajęcia związane z zielarstwem/
ziołolecznictwem.
W tej kategorii pojawiły się jeszcze np.:
● spotkanie z dietetykiem,
● warsztaty makijażu,
● masaż dla każdego i inne (lista wszystkich pomysłów zawarta jest w załączniku nr 5 na
końcu raportu).
Trzecią kategorią z największą liczbą pomysłów jest kategoria “dla dzieci”. Łącznie zaliczyłyśmy
do niej 11 pomysłów. W tej kategorii pojawiły się zarówno pomysły zajęć dla najmłodszych
dzieci (np. warsztaty sensoplastyki, zajęcia sensoryczne dla maluchów, zajęcia plastyczne/
muzyczne/inne rozwijające dla dzieci poniżej 3 roku życia), jak i warsztaty przeznaczone dla
starszej grupy wiekowej (np. ferie zimowe, warsztaty dla dzieci 5-8 lat).
W tej kategorii pojawiły się jeszcze następujące pomysły:
● pokazy bajek ze starych klisz,
● zajęcia z gotowania dla dzieci i inne (lista wszystkich pomysłów zawarta jest
w załączniku nr 5 na końcu raportu).
Warto dodać, że część zaproponowanych pomysłów była już realizowana w minionym roku
w Domu Sąsiedzkim – zarówno z inicjatywy koordynatorek, jak i samych mieszkańców
i mieszkanek. Dotyczy to m.in. nauki szycia, warsztatów tworzenia makram, warsztatów
z robienia naturalnych kosmetyków, warsztatów makijażu oraz wielu innych, które także
pojawiły się w podanych odpowiedziach. Jest to potwierdzenie tego, że koordynatorki Domu
we właściwy sposób odpowiadają na potrzeby mieszkańców i mieszkanek Kalisza, układając
ofertę programową.
Ponieważ w odpowiedziach pojawiły się także ciekawe, rozbudowane pomysły lub ogólne
inspiracje, utworzyłyśmy dla nich osobną kategorię “inspiracje programowe”. Z racji na dłuższe
formy niektórych wypowiedzi, w tej części przytaczamy je w całości.
Ciekawą inspiracją programową jest informacja o formule spotkań rodzinnych – respondent/
respondentka podpowiada, aby program układać w taki sposób, by w tym samym czasie
prowadzić osobno spotkania przeznaczone dla rodziców oraz osobno spotkania
przeznaczone dla ich dzieci. Taka formuła może umożliwić uczestnictwo w wydarzeniach
w Domu rodzicom, którzy nie mogą zorganizować opieki dla swoich dzieci na czas udziału
w spotkaniu.
Spotkanie przeznaczone dla rodziców i dzieci, w którym informacje lub integrujące zadania dostosowane
są do poziomu zarówno dziecka jak i osoby dorosłej. Nie mam tu na myśli np. wspólnego wypiekania
pierników, choć to także jest interesujące i może sprawić wiele satysfakcji. Bardziej mam na myśli
spotkanie np. poświęcone historii, kulturze i społeczeństwu Japonii, w którym mówi się o tym ciekawie
dla dorosłego, a w tym samym czasie dzieci uczą się podstaw sztuki origami lub próbują kaligra i
japońskiego pisma. Nie ma przeszkód dla wspólnych działań, które będą dostosowane do wieku
i umiejętności rodziców i dzieci. Tematów takich mogłoby być multum.
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Inny respondent/respondentka wskazał na wagę różnorodności tematów podejmowanych
w programie Domu oraz takiego programu, który będzie odpowiadał na potrzeby różnych
grup odbiorców.
Tematyka wielorodna, która rozszerza horyzonty dla wielu osób a nie zawężona na jedno grono. Każdy
powinien znaleźć coś dla siebie.
Inna osoba wskazuje także na dużą wartość cykliczności spotkań, warsztatów i zajęć.
Ankietowany/ankietowana nie podaje szczegółów tej sugestii, ale pomysł wydaje się ciekawą
propozycją, która wyeliminowałaby problem braku miejsc na wybrane spotkania.
Bardzo dużo się u Was dzieje pracusie, różnorodność pomysłów, chęci do działania po prostu zaraża i to
w dobie pandemii. A co będzie po? :)
Ważna jest moim zdaniem cykliczność spotkań, warsztatów, zajęć - coś się zaczyna, coś kończy. A tak ...
kontynuujcie to co już robicie, bo warto, wielu sceptyków przekonało się do Waszych działań. Serdecznie
pozdrawiam i życzę dużo zdrówka!
Z propozycją wiąże się jednak pewne zagrożenie, ponieważ układanie spotkań w cykle
(z koniecznością zapisania się na cykl, przy ograniczonej liczbie miejsc) może z jednej strony
pozwolić na silniejsze związanie się wybranych osób z Domem oraz pozwolić na
przygotowywanie bardziej rozbudowanych programowo propozycji, ale z drugiej strony – ze
względu na ograniczoną liczbę miejsc na wybranych warsztatach i zajęciach – może
powodować wykluczenie osób, które nie zdążyły się zapisać.
Po raz kolejny pojawiła się także sugestia związana z możliwością prowadzenia działań
w plenerze, na zewnątrz Domu Sąsiedzkiego, co mogłoby spowodować większą aktywność
i zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek z najbliższego sąsiedztwa.
działania prowadzone w terenie, w sąsiedztwie, a nie w czterech ścianach DS. czas wyjść do ludzi, a nie
czekać aż sami przyjdą, bo jak widać ta formuła średnio się sprawdza.
Warta odnotowania jest także sugestia, aby treści publikowane na facebookowym pro lu
Domu były dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących. Warto odnotować, że
przestrzeń Domu jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dlatego wydaje
się kluczowe, aby dostosowana do ich potrzeb była także komunikacja o wydarzeniach
w Domu.
(...) każdy post powinien być odpowiednio opisany, jestem osobą niewidomą i niestety zdjęcie albo krótki
opis wydarzenia nic mi nie mówi.
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Ponieważ odpowiedzi na ankietę udzieliło 49 osób, z których niemal każda podała po kilka
pomysłów, nie przytaczamy ich tutaj wszystkich, natomiast baza wszystkich pomysłów
dostępna jest w załączniku na końcu raportu – zachęcamy do zapoznania się z nią w całości.

6. Wnioski i rekomendacje.
Wniosek
●

Dom Sąsiedzki postrzegany jest
jako miejsce otwarte, dostępne
dla każdego zainteresowanego
mieszkańca i mieszkanki Kalisza.
Przybiera charakter bardziej
placówki ogólnomiejskiej niż
typowo osiedlowej, co widoczne
jest w charakterystyce
odwiedzających gości –
mieszkańców różnych części
miasta. Jednak wydaje się, że
grupa osób przychodzących do
Domu jest stosunkowo mało
reprezentowana przez
najbliższych sąsiadów –
mieszkańców Podgórza.

Rekomendacja
●

Zachęcamy do rozszerzenia
działań promocyjnych
dedykowanych do bezpośrednich
sąsiadów Domu. W tym
przypadku zapewne konieczne
będzie wdrożenie działań
długofalowych, zakładających
bezpośredni kontakt z
mieszkańcami i komunikacją
osobistą. Prawdopodobnie efekty
nie będa widoczne od razu,
jednak mimo wszystko takie kroki
wydają się być najbardziej
skuteczne w stosunku do grup,
które trudno zaktywizować.

●

W momencie ustabilizowania się
epidemii i zniesienia obostrzeń
proponujemy organizację
wydarzeń plenerowych w pobliżu
Domu Sąsiedzkiego – tego typu
akcje to świetna okazja do
zaprezentowania się ze swoją
działalnością, zdobycie nowych
sympatyków, przekonanie
sceptyków i – co istotne – wyjście
na przeciw sąsiadom i
zaproszenie ich do “środka”
Domu.
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●

Współpraca z Domem
Sąsiedzkim została oceniona
bardzo wysoko. Podmioty i osoby
dotychczas kooperujące z
Domem nie zgłosiły żadnych
uwag co do jakości czy formy
współpracy i wyraziły chęć
dalszej kooperacji. Otwartość na
potencjalną współpracę
zadeklarowały również podmioty
do tej pory niewspółpracujace.

●

Zgodnie z propozycjami, które
wyłoniły się podczas badania,
sugerujemy zachęcić inne
podmioty do podjęcia współpracy
m.in. poprzez organizację
spotkania dla zainteresowanych –
wyjaśnienie zasad
funkcjonowania Domu. To bardzo
ważny element przy budowaniu
wizerunku – podkreślanie
transparentności działań i
otwartości na innych.
Szczegóły odnośnie propozycji
zachęcających do podjęcia
współpracy można znaleźć w
treści raportu.

●

Dotychczasowa oferta
programowa spotkała się z
pozytywnym odbiorem –
uczestnicy są zadowoleni
zarówno z przedstawianej
tematyki, jak i formy zajęć.
Niezaprzeczalnym atutem jest
bezpłatna formuła zajęć. Nie
odnotowałyśmy żadnych
zdecydowanie krytycznych uwag
odnośnie tematyki realizowanych
zajęć. Na uznanie z pewnością
zasługują warsztaty typu
handmade, szycie, zajęcia
sportowe i koncerty muzyczne –
to one cieszyły się największą
popularnością.

●

Zalecamy kontynuowanie
obranego kierunku
programowego. Dalszą realizację
popularnych zajęć cyklicznych (o
ile będzie to możliwe ze względu
na epidemię Covid19), dzięki
czemu uda się zwiększyć
integrację i zaangażowanie
obecnych odbiorców zajęć.

●

Odnotowałyśmy drobne uwagi
natury technicznej odnośnie
organizowanych zajęć.
Respondenci zwrócili uwagę, że
czasami nie udaje im się zapisać
na zajęcia, lista szybko się
zapełnia, niektóre osoby się
zapisują, a potem nie przychodzą,
przez co sztucznie blokują
miejsca.

●

Sugerujemy wprowadzić pewne
usprawnienia przy zapisach na
zajęcia np.:
○ umożliwić zapisy online
i dodać licznik wskazujący
liczbę aktualnie
dostępnych miejsc,
○ pozyskiwać
potwierdzenia
uczestnictwa na 24h
przed zajęciami.
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●

W trakcie ewaluacji udało się
pozyskać propozycje nowych
kierunków zajęć. Część
respondentów zauważyła, że
w Kaliszu brakuje zajęć
adresowanych typowo do
młodzieży, mężczyzn i rodziców.
Wyłonił się również postulat
większego sfokusowania na
działania skierowane do
najbliższych sąsiadów –
mieszkańców Podgórza.

●

Zachęcamy do pochylenia się nad
propozycjami nowych tematów
zajęć, szczególnie tych
uwzględniających propozycję
działań nakierowanych na
młodzież, najbliższych sąsiadów
czy rodziców z dziećmi.
Szczegółowy wykaz propozycji
znajduje się w załączniku nr 5.

●

Nieformalny charakter i
przyjazna atmosfera panująca w
Domu Sąsiedzkim sprzyjają
nawiązywaniu nowych
znajomości. Niemniej pojawiły się
głosy, że niekiedy nowym
uczestnikom trudno się
zorientować, kto reprezentuje
Dom Sąsiedzki, kto pełni rolę
prowadzącego, a kto jest
uczestnikiem.

●

Warto wprowadzić pewien stały
porządek spotkań, szczególnie
przy nowych zajęciach czy
wydarzeniach jednorazowych.
Ważne, by takie spotkanie
rozpocząć krótkim przywitaniem i
przedstawieniem ze strony
przedstawiciela Domu
Sąsiedzkiego – gospodarza
obiektu, następnie przejęcie roli
moderatora przez prowadzącego
dane spotkanie/warsztat. Dobrze
też wprowadzić zasadę, aby
każdy z uczestników spotkania
miał możliwość przedstawienia
się – tego typu zabiegi zwiększają
szansę na integrację i ułatwiają
adaptację w nowym środowisku.
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●

Głównym kanałem komunikacji
jest facebookowy pro l Domu.
Na pro lu Domu Sąsiedzkiego na
bieżąco umieszczane są
wszystkie wiadomości odnośnie
wydarzeń planowanych w Domu.
Strona Domu Sąsiedzkiego na
Facebooku stanowi najczęściej
wybierane źródło informacji dla
zainteresowanych wydarzeniami
Domu.

●

Seniorzy i osoby wykluczone
cyfrowo mogą mieć problem z
dostępem do wspomnianych
treści.

●

Podobnie młodzież, która może
preferować inne niż Facebook
media społecznościowe.

●

Proponujemy rozszerzyć
i zintensy kować komunikację
w innych niż Facebook kanałach
komunikacji, przy czym natężenie
postów na Facebookowym pro lu
Domu Sąsiedzkiego powinno
pozostać bez zmian.

●

W przypadku seniorów i osób
wykluczonych cyfrowo
sugerujemy:
○ raz na jakiś czas, ale
regularnie, umieszczać
w lokalnej prasie
odpowiednie,
dostosowane do grupy
docelowej komunikaty,
○ nawiązać współpracę z
innymi podmiotami
działającymi na rzecz
seniorów.

●

Zachęcamy do zintensy kowania
działań komunikacyjnych na np.
Snapchacie – o treści
dedykowane do młodzieży.

●

Zachęcamy do dostosowania
publikowanych na facebookowym
pro lu treści do potrzeb osób
niewidomych i słabowidzących.
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7. Aneks.
1. Kwestionariusz ankiety z podmiotami współpracującymi.
2. Kwestionariusz ankiety z podmiotami niewspółpracującymi.
3. Scenariusz wywiadu z aktywnymi uczestnikami.
4. Scenariusz wywiadu z nieaktywnymi uczestnikami.
5. Baza pomysłów na program przyszłości Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4.
1. Załącznik nr 1 – Kwestionariusz ankiety z podmiotami współpracującymi
Oceń z nami Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4!
Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Państwa odpowiedzi pozwolą nam na ocenę
dotychczasowego funkcjonowania Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 oraz ulepszenie jego
działania w przyszłości. Dziękujemy za poświęcony czas!
Ankieta jest anonimowa i jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 15 minut.
1. Od kiedy współpracuje Pan/-i z Domem Sąsiedzkim Podgórze 2-4 (DS Podgórze)? Proszę
podać datę.
Prosimy o podanie dokładnego miesiąca i roku. Jeśli nie znacie Państwo dokładnego dnia,
prosimy o podanie pierwszego dnia miesiąca rozpoczęcia współpracy.
2. W jaki sposób uzyskał/-a Pan/-i informacje o DS Podgórze? (pytanie wielokrotnego wyboru)
● Facebook DS Podgórze
● Internet – lokalne strony informacyjne
● Internet – strony instytucji samorządowych
● Od rodziny, znajomych
● Plakaty, a sze rozwieszone na mieście
● Radio, prasa
● Tra łam/-em na jedno z organizowanych wydarzeń
● Inne
3. Co zachęciło Pana/-ią do podjęcia współpracy z DS Podgórze? (pytanie wielokrotnego
wyboru)
● Formuła prowadzenia DS Podgórze (otwartość na inicjatywy, dostępność dla
przedstawicieli różnych środowisk)
● Możliwość bezpłatnego korzystania z pomieszczeń DS Podgórze
● Współpraca z DS Podgórze to dla mnie forma reklamy, promocji
● Chęć włączenia się w działania DS Podgórze
● Atrakcyjność przestrzeni i dostęp do sprzętów multimedialnych
● Przyjemna atmosfera, panująca na spotkaniach organizowanych w DS Podgórze
● Inne
4. Na czym polega Pana/-i współpraca z DS Podgórze?
● Wspólnie organizujemy wydarzenia (przejdź do pytania nr 5)
● Korzystam z przestrzeni DS Podgórze (przejdź do pytania 4a)
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4a. W jakim celu korzysta Pan-/i z przestrzeni DS Podgórze? (pytanie otwarte)
5. Kto głównie uczestniczy w organizowanych przez Panią/-a wydarzeniach? (siatka pól
wyboru, pytanie wielokrotnego wyboru)
● Głównie dziewczynki/kobiety
● Głównie chłopcy/mężczyźni
● Obie płcie w równym stopniu
●
●
●
●

Dzieci
Młodzież
Dorośli
Seniorzy

6. Jak ocenia Pan/-i dotychczasową współpracę z DS Podgórze?
(zdecydowanie źle, raczej źle, ani dobrze ani źle, raczej dobrze, bardzo dobrze)
● Ogólna ocena współpracy
● Komunikacja
● Dostępność – dla różnych podmiotów, przedstawicieli różnych środowisk
● Otwartość – m.in. na pomysły, propozycje z zewnątrz
● Elastyczność
7. Jakie elementy współpracy można poprawić? W jaki sposób DS Podgórze może polepszyć
warunki współpracy? (pytanie otwarte)
8. Czy jest Pan/-i zainteresowany/-a kontynuacją współpracy z DS Podgórze?
● Tak, na tej samej zasadzie (przejdź do pytania nr 9)
● Tak, ale chciałbym/-ałabym poszerzyć współpracę (przejdź do pytania nr 8b)
● Tak, ale chciałbym/-ałabym ograniczyć współpracę (przejdź do pytania nr 8c)
● Nie (przejdź do pytania nr 9a)
● Nie wiem, trudno mi powiedzieć (przejdź do pytania nr 9b)
8b. Chciałabym/-łbym poszerzyć współpracę o: (możliwość wielokrotnej odpowiedzi)
● Organizację większej liczby wydarzeń
● Organizację innych wydarzeń, niż do tej pory
● Nowe działania promocyjne dla moich działań
● Inne
8c. Chciałabym/-łbym ograniczyć współpracę z DS Podgórze do: (pytanie otwarte)
9a. Dlaczego nie jest Pan/-i zainteresowany/-ana dalszą współpracą z DS Podgórze?
● Nie odpowiadają mi warunki współpracy (przejdź do pytania 9aa)
● Trudności komunikacyjne (przejdź do pytania 10)
● Słabe zaangażowanie ze strony DS Podgórze (przejdź do pytania 10)
● Brak/niskie wynagrodzenie za organizację wydarzeń (przejdź do pytania 10)
● Nie mam pomysłu na dalszą działalność (przejdź do pytania 10)
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●
●

Brak/niskie zainteresowanie ze strony uczestników (przejdź do pytania 10)
Inna odpowiedź (przejdź do pytania 10)

9aa. Jakie warunki współpracy Pani/-u nie odpowiadają? (pytanie otwarte)
9. Jakiego rodzaju wydarzenia chciałaby/-łby Pani/Pan (współ)organizować w DS Podgórze?
(pytanie otwarte)
10. Co według Pani/-a może stanowić przeszkodę w podjęciu współpracy z DS Podgórze lub
utrudniać taką współpracę? (pytanie otwarte)
11. W jaki sposób DS Podgórze może zachęcić do podjęcia współpracy? Co może zaoferować
potencjalnym nowym partnerom? (pytanie otwarte)
12. W jaki sposób DS Podgórze może wesprzeć współpracujące podmioty/grupy nieformalne w
dalszym rozwoju ich działalności?
● Zaproszenie do udziału we wspólnym projekcie
● Organizowanie szkoleń dla współpracujących podmiotów/grup nieformalnych
● Organizowanie spotkań z obszaru zainteresowań danego podmiotu/grupy nieformalnej
z ekspertami
● Organizowanie spotkań sieciujących różne organizacje i grupy nieformalne
● Inne
13. Jakiego rodzaju wydarzenia powinny się odbywać w DS Podgórze? (pytanie otwarte)
14. Do jakich grup, dla kogo powinny być organizowane wydarzenia w DS Podgórze?
Dzieci
Młodzieży
Dorosłych
Seniorów
Najbliższych sąsiadów DS Podgórze
Wszystkich mieszkańców Kalisza
15. W jaki sposób/gdzie DS Podgórze powinien informować o organizowanych wydarzeniach?
● Facebook DS Podgórze
● Internet – lokalne strony informacyjne
● Internet – strony instytucji samorządowych
● Plakaty, a sze rozwieszone na mieście
● Radio, prasę
M1. Jaki jest pro l działalności Państwa organizacji/instytucji/grupy nieformalnej? (pytanie
otwarte)
M2. Jak długo Państwa organizacja działa?
● Krócej niż rok
● 1-2 lata
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●
●

Od 2 lat do 5 lat
Powyżej 5 lat

M3. Czy w ramach swojej działalności współpracujecie Państwo z innym podmiotem? (pytanie
wielokrotnego wyboru)
● Nie, jedynie z DS Podgórze
● Tak, współpracujemy jeszcze z instytucją/-ami samorządową/-ymi
● Tak, dodatkowo z organizacją/-mi pozarządową/-ymi (fundacje, stowarzyszenia,
organizacje)
● Inna odpowiedź
To już wszystko – dziękujemy za udział w ewaluacji Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 :)
2. Załącznik nr 2 – Kwestionariusz ankiety z podmiotami niewspółpracującymi
Oceń z nami Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4!
Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Państwa odpowiedzi pozwolą nam na ocenę
dotychczasowego funkcjonowania Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4 oraz ulepszenie jego
działania w przyszłości. Dziękujemy za poświęcony czas!
1. Czy słyszał/-ała Pan/-i o Domu Sąsiedzkim Podgórze (DS Podgórze)?
● Tak – wiem czym się zajmuje, znam ofertę DS Podgórze
● Tak – kojarzę, że istnieje, ale nie wiem, czym się zajmuje DS Podgórze
● Nie (prosimy, aby wypełnić ankietę do końca)
1a. Czym się zajmuje DS Podgórze? Proszę podać przykłady organizowanych działań.
2. Skąd uzyskał/-a Pan/-i informacje o DS Podgórze?
● Facebook
● Internet – lokalne strony informacyjne
● Internet – strony instytucji samorządowych
● Od rodziny, znajomych
● Plakaty, a sze rozwieszone na mieście
● Prasa, radio
● Tra łam/-em na jedno z organizowanych wydarzeń
● Inne
3. Czy byliby Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z DS Podgórze?
● Tak, chciałbym/-ałabym wspólnie z DS Podgórze organizować wydarzenia – przejdź do
pytania 3a
● Tak, chciałbym/-ałabym korzystać z pomieszczeń DS Podgórze, by móc organizować
tam wydarzenia – przejdź do pytania 3a
● Tak, inna forma współpracy – przejdź do pytania 3b
● Nie (prosimy, aby wypełnić ankietę do końca) – przejdź do pytania 3c
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●

Nie wiem, trudno mi powiedzieć (prosimy, aby wypełnić ankietę do końca) – przejdź do
pytania 4

3a. Jakiego rodzaju wydarzenia chciałby/-ałaby Pan/-i (współ)organizować w DS Podgórze?
(pytanie otwarte)
3b. Jaka forma współpracy z DS Podgórze Pana/-ią interesuje? (pytanie otwarte)
3c. Dlaczego nie jest Pan/-i zainteresowany/-ana podjęciem współpracy z DS Podgórze?
● Nie mam pomysłu na współpracę
● Nasz pro l działalności nie pokrywa się z ofertą DS Podgórze/DS Podgórze nie ma nam
nic do zaoferowania
● Sami, w oparciu o własne zasoby, realizujemy nasz program/działania
● DS Podgórze to nasza konkurencja
4. Jakimi kanałami DS Podgórze powinien zachęcać potencjalnych partnerów do wspólnych
działań?
● Facebook
● Internet – lokalne strony informacyjne
● Internet – strony instytucji samorządowych
● Plakaty, a sze rozwieszone na mieście
● Prasa, radio
● Cykliczne spotkania dla chętnych do współpracy organizacji, grup nieformalnych i in.
● Bezpośredni kontakt DS Podgórze z organizacjami, grupami nieformalnymi i in.
● Inne
5. Co DS Podgórze może zaoferować potencjalnym partnerom? W jaki sposób może zachęcić
do podjęcia współpracy? (pytanie otwarte)
6. Jakiego rodzaju wydarzenia powinien organizować DS Podgórze? (pytanie otwarte)
7. Do kogo powinny być skierowane wydarzenia, organizowane w DS Podgórze?
● Dzieci
● Młodzieży
● Dorosłych
● Seniorów
● Najbliższych sąsiadów DS Podgórze
● Wszystkich mieszkańców Kalisza
M1. Jaki jest pro l działalności Państwa organizacji/instytucji/grupy nieformalnej?
M2. Jak długo Państwa organizacja działa?
● Krócej niż rok
● 1-2 lata
● Od 2 lat do 5 lat
● Powyżej 5 lat
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M3. Czy w ramach swojej działalności współpracujecie Państwo z innym podmiotem?
● Nie, z nikim nie współpracujemy
● Tak, współpracujemy z instytucją/-ami samorządową/-ymi
● Tak, z organizacją/-mi pozarządową/-ymi (fundacje, stowarzyszenia, organizacje)
Dziękujemy za odpowiedzi!
3. Załącznik nr 3 – Scenariusz IDI z aktywnym uczestnikiem.
Wstęp/rozgrzewka
Krótkie przedstawienie moderatora; wyjaśnienie po co/dlaczego się spotykamy? Przedstawienie celu
ewaluacji – chcemy dowiedzieć się jak oceniasz działania Domu & co możemy jeszcze zrobić, żeby
oferta Domu Sąsiedzkiego odpowiadała w jak największym stopniu na potrzeby mieszkańców.
Prośba o przedstawienie się (samo imię), opowiedzenie o sobie 2-3 zdań (wiek, czym się
zajmuje na co dzień, zainteresowania, np. czy bardziej lubi aktywności sportowe, czy może
czytanie książek, albo gotowanie, a może aktualnie wychowanie dzieci zajmuje cały wolny
czas?)
Pierwsze informacje o DS Podgórze.
Spotykamy się w Domu Sąsiedzkim Podgórze 2-4. Jak byś je opisał/-a jednym zdaniem? “Dom
Podgórze to …” Pamiętasz, skąd po raz pierwszy dowiedziałeś/-łaś się o Domu Sąsiedzkim? Co
Cię skłoniło, żeby pierwszy raz przyjść do Domu Sąsiedzkiego?
Aktualna oferta – ocena
Chciałabym chwilę porozmawiać o tym, co dzieje się w DS Podgórze, co tu jest organizowane, z
czego słynie to miejsce.
Na jakie zajęcia uczęszczasz do DS?
Opowiedz mi o nich w dwóch zdaniach?
Dlaczego je wybrałeś/-łaś?
Jak na nie tra łeś/-łaś?
Dla kogo są to zajęcia?
Kto na nie przychodzi – jakie grupy osób?
Jak oceniasz te zajęcia?
Czy coś byś w nich zmienił/-a? Dodał/-a lub usunął/ęła?
W jakich wydarzeniach chętniej uczestniczysz – w jednorazowych czy cyklicznych? Uzasadnij
swoją odpowiedź.
Czy zajęcia (cykliczne), na które uczęszczasz są prowadzone cały czas na tym samym poziomie?
Czy jakość tych zajęć zmieniała się w czasie? (jeśli, tak, dopytać o ewentualne przyczyny)
Czy kojarzysz jeszcze jakieś inne zajęcia/działania prowadzone przez DS Podgórze? Jakie?
Które z nich wydają Ci się interesujące? Wg Ciebie dla kogo są to zajęcia?
Jak oceniasz całą ofertę zajęć/działań prowadzonych w DS Podgórze?
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Czy odpowiada Ci ten program?
Czy wg Ciebie każdy może znaleźć w nim coś dla siebie? Czy są to zajęcia/działania dla
określonej grupy osób? Jeśi tak, dla kogo?
Postrzeganie DS Podgórze
Przyjrzyjmy się teraz nieco bliżej DS Podgórze…
Czym jest dla Ciebie to miejsce? Jak się tutaj czujesz? Jak często tu przychodzisz?
Dla kogo jest to miejsce? Kto tu najczęściej przychodzi?
Czy wg Ciebie jest to “znane” miejsce? Mieszkańcy o nim wiedzą?
Oferta przyszłości
Porozmawiajmy teraz chwilę o przyszłości DS Podgórze, o tym co może się tu jeszcze wydarzyć
w najbliższych miesiącach…
Jakiego rodzaju zajęcia powinny się tu odbywać?
Jakie działania powinny być prowadzone? Z jakiego obszaru:
sport (pilates, rozciąganie, ćwiczenia oddechowe, szachy, inne – jakie…?)
sztuka (warsztaty plastyczne, rzeźbienia w glinie itp., warsztaty teatralne, inne – jakie?
kino/sztuka online (pokazy lmów, mały DKF, teatr online, opera online, inne, jakie?)
edukacja (warsztaty ekologiczne - zero waste, zajęcia - nauka gry na jakimś instrumencie,
nauka programowania, itp.)
warsztaty manualne (nauka robienia na drutach, jak zostać królem roślin doniczkowych,
kulinarne, itp., inne – jakie?)
dla dzieci (zajęcia ruchowe, edukacyjne – mały zyk/chemik, itp., inne – jakie?
doradztwo/pomoc/wsparcie (porady prawne, pomoc psychologiczna, inne – jakie?)
spotkania z ciekawymi ludźmi (propozycje…?)
kwestie związane z aktywnością obywatelską
Inne obszary, coś jeszcze?
Czy powinny być prowadzone zajęcia adresowane specjalnie do jakiejś konkretnej grupy
(seniorzy, dzieci, młode mamy, itp.)? Jeśli tak, to jakie?
Czy uważasz, że Dom Sąsiedzki powinien mieć ofertę skierowaną specjalnie do mieszkańców
najbliższej okolicy czy raczej powinien służyć całemu miastu? Jaka to mogłaby być to oferta?
Uzasadnij swoją odpowiedź.
Jak według Ciebie zachęcić najbliższych sąsiadów do uczestnictwa? Jak ich informować?
Czy tego rodzaju miejsca, jak Dom Sąsiedzki, powinny funkcjonować także na innych kaliskich
osiedlach?
Mijający rok 2020 przebiegał pod hasłem zmagania się z epidemią koronawirusa. Co prawda
wynaleziono już szczepionkę, jednak nie wiadomo kiedy uda nam się całkowicie uporać z
COVID-19. Nie wiadomo również, kiedy Dom Sąsiedzki będzie mógł działać w pełnej/otwartej
formule.
Co zatem może zaoferować DS Podgórze w formule online? Jakiego rodzaju działaniami
byłbyś/-abyś zainteresowany/-a?
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Jak komunikować o DS Podgórze
Skąd czerpiesz info o organizowanych zajęciach/wydarzeniach w DS Podgórze?
Czy kojarzysz, żeby DS Podgórze jeszcze gdzieś komunikował o swoich wydarzeniach? (jeśli
respondent nic więcej nie kojarzy, można dopytać o niewymienione, a wykorzystywane kanały
komunikacji - lista wykorzystywanych kanałów komunikacji)
Gdzie jeszcze powinny znajdować się informacje o tym co się dzieje w DS Podgórze, żeby
tra ły do szerokiej grupy odbiorców? (radio, prasa, internet – nowe strony, plakaty w
przestrzeni miasta, strona internetowa Stowarzyszenia…)
Jak oceniasz sposób informowania o organizowanych zajęciach/działaniach DS Podgórze? Czy
jest on czytelny, jasny, klarowny? Czy jest zrozumiały?
Czy należy zmienić coś w sposobie informowania o zajęciach/działaniach DS Podgórze? Jeśli
tak, to co?
Co się udało, co się nie powiodło?
Na koniec chciałam Cię poprosić o małe podsumowanie. Z perspektywy całego roku
działalności DS Podgórze…
Co wg Ciebie jest największym sukcesem DS Podgórze?
A za co lubisz Dom Sąsiedzki?
A co jest wg Ciebie największą porażką?
Czy otwarcie i działalność DS Podgórze wpłynęła na życie osiedla? Mieszkańców osiedla,
całego miasta? Jeśli tak, w jaki sposób?
Co może być przeszkodą w uczestniczeniu w wydarzeniach organizowanych w Domu
Sąsiedzkim? (tematyka, godziny wydarzeń, kłopoty z dojazdem, inne – jakie?)
Czy chciałbyś/-ałabyś jeszcze coś dodać odnośnie działalności DS Podgórze?
Dziękuję bardzo za wszystkie cenne opinie i sugestie.
4. Załącznik nr 4 – Scenariusz IDI z nieaktywnym uczestnikiem.
Wstęp/rozgrzewka
Krótkie przedstawienie moderatora; wyjaśnienie po co/dlaczego się spotykamy? Przedstawienie celu
ewaluacji – chcemy dowiedzieć się jak oceniasz działania Domu & co możemy jeszcze zrobić, żeby
oferta Domu Sąsiedzkiego odpowiadała w jak największym stopniu na potrzeby mieszkańców
Prośba o przedstawienie się (samo imię), opowiedzenie o sobie 2-3 zdania (wiek, czym się
zajmuje na co dzień, zainteresowania, np. Czy bardziej lubi aktywności sportowe, czy może
czytanie książek, albo gotowanie, a może aktualnie wychowanie dzieci zajmuje cały wolny
czas?)
Pierwsze info o DS Podgórze
Spotykamy się w DS Podgórze . Jak byś je opisał/-a jednym zdaniem? “Dom Podgórze to …”
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Pamiętasz, skąd po raz pierwszy dowiedziałeś/-łaś się o DS Podgórze?
Postrzeganie DS Podgórze
Przyjrzyjmy się teraz nieco bliżej DS Podgórze…
Ile razy byłaś/-eś w Domu Sąsiedzkim? Na jakich zajęciach? Jak się tutaj czujesz?
Wg Ciebie – dla kogo jest to miejsce? Jak myślisz, kto tu najczęściej przychodzi?
Czy wg Ciebie jest to “znane” miejsce? Mieszkańcy o nim wiedzą?
Aktualna oferta – ocena
Chciałabym chwilę porozmawiać o tym, co dzieje się w DS Podgórze, co tu jest organizowane,
z czego słynie to miejsce…
Czy kojarzysz, jakiego rodzaju zajęcia/działania są tu organizowane?
Czy uczestniczyłeś w wydarzeniu/-ach organizowanych przez DS Podgórze? Jeśli tak, jak je
oceniasz?
Czy kojarzysz jeszcze jakieś inne zajęcia/działania prowadzone przez DS Podgórze? (jeśli nie,
przedstawiamy pogrupowaną listę zajęć/wydarzeń)
Które z nich wydają Ci się interesujące? Wg Ciebie – dla kogo są to zajęcia?
Jak oceniasz całą/przedstawioną ofertę zajęć/działań prowadzonych w DS Podgórze?
Czy odpowiada Ci ten program? Znalazłbyś/-abyś w nim coś dla siebie? Jeśli tak, co? Jeśli nie,
dlaczego?
Czy wg Ciebie każdy może znaleźć w nim coś dla siebie?
Czy są to zajęcia/działania dla określonej grupy osób? Jeśi tak, dla kogo?
Oferta przyszłości
Porozmawiajmy teraz chwilę o przyszłości DS Podgórze, o tym co może się tam jeszcze
wydarzyć w najbliższych miesiącach…
Jakiego rodzaju zajęcia powinny się tam odbywać?
Jakie działania powinny być prowadzone? Co Ciebie by zainteresowało?
Z jakiego obszaru:
sport (pilates, rozciąganie, ćwiczenia oddechowe, inne, jakie...szachy
sztuka (warsztaty plastyczne, rzeźbienia w glinie itp., warsztaty teatralne inne jakie?
kino/sztuka online (pokazy lmów, mały DKF, teatr online, opera online, inne, jakie?)
edukacja (warsztaty ekologiczne - zero waste, zajęcia -- nauka gry na jakimś instrumencie,
nauka programowania, itp.)
warsztaty manualne (nauka robienia na drutach, jak zostać królem roślin doniczkowych,
kulinarne, itp., inne, jakie?)
dla dzieci - (zajęcia ruchowe, edukacyjne - mały zyk/chemik, itp., inne , jakie?
doradztwo/pomoc/wsparcie (porady prawne, pomoc psychologiczna, inne, jakie?)
spotkania z ciekawymi ludźmi (propozycje…?)
kwestie związane z aktywnością obywatelską
Inne obszary, coś jeszcze?
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Czy powinny być prowadzone zajęcia specjalnie adresowane do jakiejś konkretnej grupy
(seniorzy, dzieci, młode mamy, itp.)? Jeśli tak, to jakie?
Czy uważasz, że Dom Sąsiedzki powinien mieć ofertę skierowaną specjalnie do mieszkańców
najbliższej okolicy czy raczej powinien służyć całemu miastu? Jaka to mogłaby być to oferta?
Uzasadnij swoją odpowiedź.
Jak według Ciebie zachęcić najbliższych sąsiadów do uczestnictwa? Jak ich informować?
Czy tego rodzaju miejsca, jak Dom Sąsiedzki, powinny funkcjonować także na innych kaliskich
osiedlach?
Mijający rok 2020 przebiegał pod hasłem zmagania się z epidemią koronawirusa. Co prawda
wynaleziono już szczepionkę, jednak nie wiadomo kiedy uda nam się całkowicie uporać z
COVID-19. Nie wiadomo również, kiedy Dom Sąsiedzki będzie mógł działać w pełnej/otwartej
formule.
Co zatem może zaoferować DS Podgórze w formule online? Jakiego rodzaju działaniami
byłbyś/-abyś zainteresowany/-a?
Jak komunikować o DS Podgórze
Czy dochodzą do Ciebie informacje o organizowanych zajęciach/wydarzeniach w DS
Podgórze? Jeśli tak, gdzie o nich słyszałeś/czytałeś?
Czy kojarzysz, żeby DS Podgórze jeszcze gdzieś komunikował o swoich wydarzeniach? (jeśli nic
więcej respondent nie kojarzy, można dopytać o niewymienione, a wykorzystywane kanały
komunikacji - lista wykorzystywanych kanałów komunikacji).
Gdzie jeszcze powinny znajdować się informacje o tym, co się dzieje w DS Podgórze, tak aby
docierały do najszerszego grona odbiorców? (radio, prasa, internet - nowe strony, plakaty na
mieście, …)
Jak oceniasz sposób informowania o organizowanych zajęciach/działaniach DS Podgórze? Czy
jest on czytelny, jasny, klarowny? Czy jest zrozumiały? Pytamy, jeśli respondent zna
komunikaty
Czy należy zmienić coś w sposobie informowania o zajęciach/działaniach DS Podgórze? Jeśli
tak, co? Pytamy, jeśli respondent zna komunikaty.
Co się udało, co się nie powiodło?
Na koniec chciałam Cię poprosić o małe podsumowanie. Z perspektywy całego roku
działalności DS Podgórze.
Czy dostrzegasz jakieś sukcesy DS Podgórze? Jeśli tak, jakie?
Czy widzisz jakieś błędy w funkcjonowaniu DS Podgórze? Jeśli tak, jakie?
Czy otwarcie i działalność DS Podgórze wpłynęła na życie osiedla? Mieszkańców osiedla,
całego miasta? Jeśli tak, w jaki sposób?
Co jest dla Ciebie przeszkodą w uczestniczeniu w wydarzeniach organizowanych w Domu
Sąsiedzkim? (tematyka, godziny wydarzeń, kłopoty z dojazdem, brak czasu, inne – jakie?)
Czy chciałbyś/-ałabyś jeszcze coś dodać odnośnie działalności DS Podgórze?
Dziękuję bardzo za wszystkie cenne opinie i sugestie.
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5. Załącznik nr 5.

CHĘTNIE PRZYJDĘ NA:

MOGŁYBY SIĘ TU JESZCZE ODBYWAĆ:

lp.

rękodzieło, hand made

1

Makramy

2

Bransoletki robione na krośnie lub inny
handmade
2

Kurs szydełkowania, poziom podstawowy oraz
zaawansowany,

3

Kurs szydełkowania

3

DIY np.świece, prezenty,

4

Naukę szycia

4

Robienie na świecach dekupażu

5

Różnego typu warsztaty artystyczne

5

Warsztaty z szydełkowania,

6

Warsztaty z robienia wianków na święta

6

Tworzenie ikeban,

7

warsztaty z rękodzieła (np. robienie makatek,
makram itp.)
7

zdobienie ceramiki,

8

kurs haftu krzyżykowego.

8

tworzenie lalek

9

warsztaty z robienia makram

9

malowanie słoików na świeczki

10

naukę tworzenia koronek (niekoniecznie
koniakowskich)
10

Zdjęciowe kolaże

11

Może jakieś warsztaty jak ciekawie wykończyć
ramki, w sensie jak zrobić czy dobrać fajne
11
passe partout

Ozdabianie maseczek jednorazowych

–

–

12

robienie biżuterii,

–

–

13

rzeźbienie w drewnie,

lp.

1

Zajęcia handmade - biżuteria

kosmetyczne, ciało, zdrowie

1

Domowa pielęgnację skóry

1

Warsztaty dbania o skórę, zdrowe żywienie dla
skóry

2

warsztaty nt. ekologicznych kosmetyków

2

Masaż dla każdego

3

Zajęcia związane z kosmetologią

3

uroda i zdrowie

4

Zajęcia związane z zielarstwem

4

Warsztaty makijażu - chętnie poprowadzę :)

5

ziołolecznictwo

5

Spotkanie z dietetykiem,

6

warsztaty z robienia naturalnych kosmetyków

–

–

7

robienie naturalnych kosmetyków

–

–

lp.

dla dzieci

1

Zajęcia sensoryczne dla maluchów i nie tylko

1

Dla dzieci: warsztaty w tematyce lego, warsztaty
plastyczne

2

Zajęcia z gotowania dla dzieci

2

pokazy bajek ze starych klisz,

3

Ferie zimowe, warsztaty dla dzieci 5-8 lat

–

–

4

Zajęcia plastyczne/muzyczne/inne rozwijające
dla dzieci poniżej 3 roku życia :)
–

–
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5

Warsztaty z sensoplastyki

–

–

6

Zajęcia dla dzieci(3latka)

–

–

7

Warsztaty dla dzieci

–

–

8

Lato w teatrze.

–

–

9

zajęcia dla dzieci

–

–

lp.

1

2

inspiracje programowe

działania prowadzone w terenie, w sąsiedztwie,
a nie w czterech ścianach DS. czas wyjść do
ludzi, a nie czekać aż sami przyjdą, bo jak
widać ta formuła średnio się sprawdza.
1

działania skierowane do przeciętnego odbiorcy,
nazwane po polsku. obawiam się, że nie każdy
wie co to DIY czy less waste. ponadto trzeba
ofertę dostosować do potrzeb odbiorcy i
promować wśród społeczności, niekoniecznie
tylko na Fb.

warsztaty i kawę

2

Tematyka wielorodna która rozszerza horyzonty
dla wielu osób a nie zawężona na jedno grono.
Każdy powinien znaleźć coś dla siebie

Nie mam preferencji. Wszystko zależy od
organizatorów, gości lub prowadzących
spotkania. Podstawowa rzecz w przypadku
takich wydarzeń to pasja, zaangażowanie,
wiedza, umiejętności, dorobek w danej
dziedzinie, wyrazista osobowość, dar
wciągającego opowiadania itp.
3

Wa r s z t a t y d l a s e n i o r ó w, d l a d z i e c i ,
międzypokoleniowe

Jak będę miała czas, to na wszystko co
zrobicie ;-)
4

Bardzo dużo się u Was dzieje pracusie,
różnorodność pomysłów, chęci do działania po
prostu zaraża i to w dobie pandemii. A co będzie
po? :)
Ważna jest moim zdaniem cykliczność spotkań,
warsztatów, zajęć - coś się zaczyna, coś kończy.
A tak ... kontynuujcie to co już robicie, bo warto,
wielu sceptyków przekonało się do Waszych
działań. Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo
zdrówka!

Spotkanie przeznaczone dla rodziców i dzieci,
w którym informacje lub integrujące zadania
dostosowane są do poziomu zarówno dziecka
jak i osoby dorosłej. Nie mam tu na myśli np.
wspólnego wypiekania pierników, choć to także
jest interesujące i może sprawić wiele
satysfakcji. Bardziej mam na myśli spotkanie
np. poświęcone historii, kulturze i
społeczeństwu Japonii, w którym mówi się o
tym ciekawie dla dorosłego, a w tym samym
czasie dzieci uczą się podstaw sztuki origami
lub próbują kaligra i japońskiego pisma. Nie
ma przeszkód dla wspólnych działań, które
będą dostosowane do wieku i umiejętności
rodziców i dzieci. Tematów takich mogłoby być
multum.

3

4

fi
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5

Pod warunkiem zajęć w godzinach od 19....

–

–

6

warsztaty dla kobiet

–

–

7

(Filmy, programy z audiodeskrypcją. Jednak
żeby się o nich dowiedzieć) każdy post
powinien być odpowiednio opisany, jestem
osobą niewidomą i niestety zdjęcie albo krótki
opis wydarzenia nic mi nie mówi.
–

–

lp.

muzyka

1

Koncerty naszych, lokalnych artystów ale i
akustyczne koncerty tych bardziej znanych
1

Koncerty akustyczne pieśni rewolucyjnych.

2

Kameralny koncert

2

wspólne słuchanie muzyki.

3

Recital Talent Studio :
Na bal przebierańców dla dzieci

3

Koncert dla seniorów

4

zajęcia muzyczne

4

Koncert dla dzieci

–

–

5

Koncert dla młodzieży

lp.

kulinarne

1

Zajęcia kulinarne

1

Zajęcia kulinarne,

2

Warsztaty gotowania

2

Warsztaty
kulinarne,
kuchnie
międzynarodowe(przygotowywanie potraw z
różnych krajów)

3

Zajęcia związane z kuchnią

3

Degustacje ...

4

wszelkiego rodzaju warsztaty kulinarne

4

,nauka pieczenia ciast.

lp.

rośliny

1

Wymianę roślinek

2

wymiany roślin lub spotkanie gdzie można by
się dowiedzieć o tym jak dbać o niektóre z
2
naszych doniczkowców.

Spotkania o tematyce roślin doniczkowych,

3

Warsztaty z Izabelą Piękną

3

warsztaty typu "Las w szkle"

4

coś o domowej uprawie ziół,

–

–

5

o permakulturze

–

–

lp.

1

Ogrodnicze

gimnastyka, sport, ciało

1

Gimnastyka dla mam z dziećmi,

1

Może zumba

2

Tańce

–

–

3

pilates / joga

–

–

4

nauka oddechu :D

–

–

5

Warsztaty propagujące zimno i prace z
oddechem
–

–

6

Gimnastykę

–

–

7

joga.

–

–

)
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wykłady, spotkania, warsztaty

1

spotkanie z kimś ciekawym opowiadającym o
historii Kalisza, o faunie i orze najbliższej
1
okolicy, z lekarzami różnych specjalności itd.

Spotkania z aktorami,artystami twórczymi, ludźmi
"umierających zawodów"

2

spotkania z artystami

Wystawy prac osób niepełnosprawnych-by mogły
dzielić się swoim twórczym światem z innymi

3

Wykłady potępiające kapitalistyczny ustrój
państwa
–

–

4

Zajęcia związane z mediacją

–

–

5

Spotkania z ciekawymi osobami, pełnymi pasji,
chętnymi do podzielenia się nimi.
–

–

2

lp.

lm

1

Pokazy lmów podróżników rowerowych

1

wieczorki lmowe (oglądanie + dyskusja)

2

seans lmowy:)

–

–

3

seanse niszowego kina

–

–

4

Ale może pokazy jakiś fajnych lmów.

–

–

5

Kino konesera? Oglądamy niszowy
nim burza mózgów!!!

–

–

6

Filmy, programy z audiodeskrypcją.

–

–

lm a po

lp.

książka

1

Spotkanie z Kicią Kocią

1

rozmowy o książkach ostatnio przeczytanych

2

Głośne czytanie poezji

2

Jakieś czytanie, wieczór autorski,

3

Dyskusje i referaty nt. np. książek Davida R.
Howkinsa, Erica Emmanuela Schmita, książek
3
o tematyce rozwoju osobistego

lp.
1

kurs szybkiego czytania

zero waste
Wymiana ubrań też była fajnym pomysłem.

1

pchli targ,

Wymianę książek. Chętnie oddam część moich
a przygarnę inne 😁 Wymiana np. garderoby,
2

torebek czy spódnic.

2

wymiana ciuszków,

3

wymiankę książek

–

–

4

o minimalistycznym stylu życia

–

–

lp.
1

językowe
Nauka języka niemieckiego,

lp.
1

1

nauka języka ,

2

Kurs języka francuskiego

gry towarzyskie
Gry planszowe

1

turnieje gier (planszówki, konsola),

fi

fl

fi

fi
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fi

fi

lp.

Rozgrywki intelektualne dla pań i panów 😁
–

–

lp.

spotkania sieciujące

–

–

2

brakuje mi fajnej, radosnej rywalizacji podczas gry
w Państwa Miasta, statki, warcaby czy inne.

1

Więcej zajęć integracyjnych dla mam z dziećmi w
różnym wieku

–

–

2

Spotkania dla Ukraińców mieszkających w
Kaliszu, a szczególnie dla ich dzieci. Spotkania
integrujące mieszkańców Kalisza i tych
przybyłych z Ukrainy. Pokazanie nam ich tradycji,
poznanie ich kultury.

–

–

3

giełda potrzebujących i pomocy i tych którzy
mogą jakaś pomoc zaoferować

lp.

dom

1

robienie ekologicznych środków czystości

1

Warsztaty projektowania mieszkanka i ogródka
działkowego

2

jak zrobić coś tak delikatnie wnętrzarskiego.

–

–

lp.

1

inne
Wieczorki prepersowe a w nich:
1) jak przygotować escape baga (co się w nim
znajduje, gdzie ma być ukryty, zawartość
apteczki itd
2) jak przygotować się na apokalipsę
( alternatywne źródła energii, gromadzenie
żywności, uzdatnianie wody
3) samotna noc w lesie ( na czym spać, jaki
plecak, jak wybrać miejsce, zapoznanie z
pilotażowym programem PLP)
1

kursy komputerowe -Excel, kurs Power Point (jak
zrobić naprawdę dobrą prezentację), napisanie
CV.

surwiwal; o kobiecości - cechach typowo
2

kobiecych i drzemiącej w nich sile;. 🙂

2

historia, przyroda, zdrowie

3

warsztaty antydyskryminacyjne

3

Wystawy fotogra czne

4

warsztaty fotogra i otworkowej

4

Może coś związanego z pomocą młodym rmom.

5

Wa r s z t a t y z g r a k i k o m p u t e r o w e j d l a
początkujących
5

Samopoznania, zwiększania pewności siebie,
planowania czasu, bycia kreatywnym

–

warsztaty dla seniorów dot. obsługi komputera i
smartfona.

–

6

lp.

niezrozumiałe (te odpowiedzi nie zostały poddane analizie)

1

Domówkę.

1

jeszcze by się mogło odbywać picie winka i
dyskoteki

2

winko i dyskotekę

2

Party

3

Zamknięcie

3

Coś za własne pieniądze albo wszystko

4

Wódkę i chleb ze smalcem

–

–

fi
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