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Aktywizacja społeczności – integracja sąsiedzka 

 

 

Cele warsztatu/spotkania edukacyjnego 

Celem zajęć jest zaprezentowanie pojęcia przyjaznego sąsiedztwa oraz przedyskutowanie ich 

ważności działań integracyjnych w najbliższej nam społeczności. Istotnym elementem 

warsztatów jest wskazanie czynników sprzyjających rozwój i integrację społeczności. 

Cele szczegółowe: 

1. Wiedza - uczestnik 

  wie jakimi cechami charakteryzuje się przyjazne sąsiedztwo, 

 wie dlaczego to zjawisko jest ważne dla życia w społeczności lokalnej, 

 wie jakie znaczenie ma aktywizacja społeczności sąsiedzkiej, 

 

2. Umiejętności - uczestnik  

 umie wskazać czynniki rozwoju społeczności, 

 potrafi wymienić podstawowe kroki w działaniach na rzecz integracji społeczności, 

 potrafi formułować pomysły projektów aktywizujących społeczność lokalną  

w powiązaniu z konkursem LEL. 

 

3. Kompetencje społeczne - uczestnik 

 umie pracować w grupie, 

 potrafi dyskutować (argumentowanie itp.) 

 potrafi odkrywać istotne elementy w rozwoju społeczności 

 



 
 
 
 

 
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 

środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 

 
 

 

 

Projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze   

Adres: ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk 

 telefon: 23 661-31-61, e-mail: biuro@lgdpm.pl  

Przebieg spotkania/warsztatu 

1. Wprowadzenie 

Życie dawnej wsi skupiało się na określonym terenie, w zbiorowościach stanowiących 

względnie zamknięty system. Lokalne współdziałanie oparte kiedyś na pomocy 

sąsiedzkiej i spontanicznej działalności, obecnie przybiera coraz częściej formę 

organizacyjną. Nie chodzi już o tylko zespolenie wysiłku liczniejszej grupy ludzi dla 

osiągnięcia celów gospodarstwa rolnego, ale o poprawę infrastruktury lokalnej lub 

ocalenie dziedzictwa kulturowego regionu. Dlatego ważne stają się kompetencje 

związane z aktywizacją i integracją społeczności lokalnej. Społeczność lokalna to sieć 

osobistych powiązań, sieci kontaktów grupowych, tradycji i wzorców zachowania, 

które powstają na tle konkretnej gminy i sytuacji społeczno-gospodarczej. Rozwój 

społeczności lokalnej ma na celu wzbogacenie tej sieci i wzmocnienie jej nici, 

wypracowanie pewności siebie i umiejętności, tak, by społeczność lokalna (ludzie) 

mogli znacznie poprawić sytuacje w swojej środowisku (samym miejscu i w jego 

materialnych uwarunkowaniach). 

 

2. Kiedy czuję się częścią społeczności lokalnej - cechy przyjaznego sąsiedztwa  

i nieprzyjaznego sąsiedztwa 

 

Uczestników dzielimy na dwie grupy. Członkowie pierwszej na żółtych karteczkach 

wskazują cechy (każda na odrębnej karteczce) społeczności/sąsiedztwa, w którym nie 

chcieliby mieszkać. Członkowie drugiej wskazują cechy tej która jest przyjazna,  

w której chętnie by zamieszkali. 

Karteczki przylepiane są do dwóch dużych kartek flip-chartowych z tytułami 

„przyjazne sąsiedztwo” i „złe sąsiedztwo”. 

Na forum całej grupy omawiamy cechy obu sąsiedztw. 
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3.  Znaczenie przyjaznego sąsiedztwa w naszym życiu 

 

Dyskusja grupowa na temat: co sprzyja tworzeniu przyjaznych sąsiedztw, a co 

przeszkadza?  Robimy wspólnie listę czynników sprzyjających i hamujących 

integrację sąsiedzką. 

 

Podsumowująca refleksja grupowa na temat: Czego nas może nauczyć sąsiedztwo? 

Dlaczego jest ważne dla nas? Czy daje coś czego nie daje szkoła, a nawet rodzina? 

 

4. Nasze pomysły na integrację i współpracę sąsiedzką 

W mniejszych grupach (3-4 osobowych) uczestnicy wymyślają pomysły na 

pobudzenie społeczności sąsiedzkiej. 

Dyskusja na forum grupy, które z nich są szczególnie nośne i dlaczego.  

 

5. Co dalej 

Organizatorzy wskazują możliwości dofinansowania pomysłów w ramach konkursu 

minigrantów. 

Metody i formy pracy:  

- burza mózgów 

- refleksja indywidualna - dyskusja w parach 

- dyskusja na plenum -clustering  

Materiały pomocnicze:  

- flip-charty, 

- markery 

- szeroka taśma klejąca 
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- żółte karteczki 

- wydrukowane materiały dla uczestników  

 

 

 


