TEMAT ROZMOWY:
Jak dobrze mieć sąsiada!
Czy i jak dbać o dobre sąsiedztwo?
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Tę rozmowę można wpisać w lokalne święto społecznościowe, np.: Dni Gminy lub Europejski
Dzień Sąsiada, który wypada zawsze w ostatni wtorek maja, czyli w 2020 r. – 26 maja.
***
Przed wyborem tematu spotkania przy wspólnym stole koniecznie przeczytaj podręcznik
„Rozmowy przy wspólnym stole” dostępny na portalu biblioteki.org. Pozwoli on zaplanować
przebieg spotkania i dopasować techniki moderacyjne do potrzeb osób w nim uczestniczących
oraz do tematu, wokół którego te osoby się spotkają. Znajdziesz tam wskazówki, o co zadbać
przed spotkaniem i w jego trakcie. Możesz też skorzystać z uniwersalnego wzoru scenariusza
oraz opisów przydatnych technik facylitacyjnych.
Ważne: Rozmowa przy wspólnym stole nie jest wykładem, warsztatem, debatą ani spotkaniem
towarzyskim. Zawiera elementy wszystkich tych form, ale jej głównym celem jest wysłuchanie
różnych punktów widzenia. Tylko tyle i aż tyle. Aby osoby uczestniczące mogły się wypowiadać
szczerze i mieć poczucie komfortu, to zasady, o których przeczytacie w podręczniku, muszą być
przestrzegane. Im bardziej różnorodne postawy, opinie i wartości spotkają przy wspólnym stole,
tym lepiej.

1. Dlaczego uważam, że ten temat jest ważny?
Przekonanie o wadze tematu jest ważne. Spisanie powodów, dla których chcesz zebrać ludzi
wokół danego tematu, pozwoli Ci na skuteczną komunikację – zarówno na etapie zapraszania
na spotkanie, jak i podczas jego moderowania.
Autor/ka opracowania tematu

Osoba organizująca
i moderująca spotkanie

Sąsiedztwo jest naszym wspólnym
i powszechnym doświadczeniem, wszyscy
mamy sąsiadów i jesteśmy sąsiadami.
Dobre sąsiedztwo wiąże się z kompromisem:
na coś się godzę, z czegoś rezygnuję w imię
dobrych relacji.
Czy dobre sąsiedztwo daje poczucie
przynależności? I co jeszcze nam daje?
Poczucie bezpieczeństwa, sprawczości, bycia
potrzebnym / potrzebną...?

2. edycja projektu “Rozmowy przy wspólnym stole” realizowana jest w ramach Programu Rozwoju
Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było
realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

2. Co osoby uczestniczące wyniosą z tego spotkania?
Jeśli nazwiesz korzyści, jakie osoby uczestniczące mogą wynieść ze spotkania, łatwiej Ci będzie
zaprosić mieszkanki i mieszkańców Twojej miejscowości do wspólnej rozmowy.
Osoba organizująca
i moderująca spotkanie

Autor/ka opracowania tematu
Wzmocnią przekonanie, że warto starać się
o dobrą jakość relacji w sąsiedztwie.
Poznają się nawzajem – jako sąsiedzi.
Podejmą działania na rzecz lepszego
sąsiedztwa.

3. Sformułowania oraz ważne pytania związane tematem – przydatne przy
opracowaniu zaproszenia oraz podczas prowadzenia spotkania
Warto unikać języka bardzo formalnego, eksperckiego czy pełnego ogólników. Słowa i frazy,
które wiążą się z danym tematem, warto wykorzystać, formułując zaproszenie oraz planując
wstęp spotkania.
Osoba organizująca
i moderująca spotkanie

Autor/ka opracowania tematu
Dobry sąsiad to skarb oraz zasób społeczny.

Kogo chcemy mieć za sąsiada, a kogo nie?
Jak dbać o relacje w sąsiedztwie, jak je
rozwijać?

4. Kogo zaprosić na spotkanie, o kim nie zapomnieć?
Niezależnie od tego, czy zapraszamy imiennie czy też kierujemy do społeczności zaproszenie
otwarte, ważna jest różnorodność rozmówców oraz ich gotowość do słuchania się nawzajem.
Pamiętaj o tym, że różne punkty widzenia i różnorodność doświadczeń czynią rozmowę
ciekawą i rozwijającą. Dlatego wypisz, kto powinien w takim spotkaniu uczestniczyć: mogą to
być konkretne osoby lub przedstawicielki i przedstawiciele różnych grup (wiekowych,
zainteresowań, zawodowych, związanych z miejscem zamieszkania lub innych).
Osoba organizująca
i moderująca spotkanie

Autor/ka opracowania tematu
Ktoś z administracji gminy / osiedla –
opowie o dobrych praktykach sąsiedzkich,
ale też o przedmiotach sporów między
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sąsiadami.
Osoby mieszkające w blokach i osoby
z domów jednorodzinnych (jeśli takie
budynki występują w naszej gminie / na
naszym osiedlu).
Nowi mieszkańcy i „zasiedziali” mieszkańcy
(jeśli takich mamy).
Może to być też spotkanie dla mieszkańców
jednej ulicy / osiedla poprzedzające wspólne
działanie, np.: projekt do budżetu
obywatelskiego czy inicjatywę lokalną.
Jeżeli mamy mniejszości etniczne lub
religijne – koniecznie zapraszamy również
ich przedstawicieli.
5. Jak zadbać o komfort osób uczestniczących w tym spotkaniu?
Warto przewidzieć ryzyka: co może zahamować/zniechęcić rozmówców? Warto też
zaplanować środki zaradcze: jeżeli zdarzy się to i to, wtedy należy to i to.
Osoba organizująca
i moderująca spotkanie

Autor/ka opracowania tematu
Warto podkreślać pomysły / przykłady
konstruktywne.
Zadbać, żeby spotkanie nie przerodziło się w
giełdę żalów wobec „złych” /
nieodpowiedzialnych sąsiadów.
Można – jeżeli jest uzasadnione geografią –
rozszerzyć temat o sąsiedztwo z inną
wspólnotą (gminą / osiedlem itp.).
Możemy wspólnie – po rozmowie –
zredagować dekalog dobrego sąsiada.
6. Pomoce do wykorzystania

W ramach wstępu lub podsumowania spotkania warto pokazać fragment filmu, odnieść się do
publikacji lub przeprowadzić ćwiczenie odwołujące się do doświadczenia osób
uczestniczących. Można skorzystać z następujących materiałów:
Nazwa materiału + jego rodzaj
(film, publikacja itp.)
Uwaga! Linki są aktualne na 28.01.2020 r.

Czego dotyczy / do czego może się
przydać? (przy dłuższych materiałach
prosimy o wskazanie konkretnego fragmentu,
np. minuty filmu lub strony publikacji)

Film „Sąsiedzi: Drzwi”:
https://www.youtube.com/watch?v=99vKnKH
WzVs

Można pokazać cały zabawny czeski film
animowany – na rozgrzewkę lub na finał (trwa
6:57 min.).
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„Kogo nie chcemy za sąsiada? – rozmowa z
socjologiem w „Dzień Dobry TVN”:
https://dziendobry.tvn.pl/a/kogo-niechcemy-za-sasiada
Artykuł o akcji sąsiedzkiej katowickich
studentek:
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/newsdobry-sasiad-to-skarb-akcja-katowickichstudentek,nId,609024
Artykuł o raporcie World Values Survey:
http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,
22054651,za-sasiadow-nie-chcemynarkomanow-alkoholikow-ihomoseksualistow.html?disableRedirects=tru
e
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Można pokazać całość (7:45 min.) i poprosić
rozmówców o odniesienie się do tego, co ten
socjolog mówi.
Można o tej akcji opowiedzieć i zapytać, co
o niej sądzą rozmówcy. Gdy chcemy rozwijać
wątek: co zrobić, by w sąsiedztwie było miło.

Raport World Values Survey mówi o tym,
kogo Polacy nie chcą za sąsiadów. Tu dwa
krótkie akapity w wolnym dostępie – jako
kolejny możliwy wstęp do dyskusji.

