PREAMBUŁA THINKT TANKU
DOBRE SĄSIEDZTWO
Fundacja Dom Pokoju prowadząca ośrodek analityczny Obserwatorium Kapitału
Społecznego wraz z Fundacją Aktywny Senior i Stowarzyszeniem EUROCONCRET
rozpoczyna projekt „Dobre Sąsiedztwo”.
Ideą projektu jest budowanie dialogu pomiędzy NGO, samorządem, zarządcami
budynków i instytucjami publicznymi, aktywistami, mieszkańcami Wrocławia, ekspertami,
środowiskiem akademickim i biznesem, w tym deweloperami w celu zapewnienia
wysokiej jakości i efektywności współpracy między tymi partnerami na rzecz badania,
tworzenia, wdrażania i rozwijania zagadnień związanych z dobrym sąsiedztwem
rozumianym jako wspólnotowość różnych grup i osób.
Projektem pilotażowym, a jednocześnie stałą działalnością partnerów jest Thinktank
Dobre Sąsiedztwo zainicjowany 5 lutego 2016 roku. Thinktank to stałe spotkania osób
zainteresowanych rozwijaniem projektu Dobre Sąsiedztwo odbywające się w każdy
pierwszy piątek miesiąca o godzinie 12.30 w siedzibie Fundacji Dom Pokoju – Infopunkcie
Nadodrze Łokietka 5. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzajemna edukacja w zakresie
efektywnej współpracy oraz stworzenie networkingowej przestrzeni wymiany wiedzy i
doświadczeń, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw i realizacja projektów.
W zakresie Dobrego Sąsiedztwa znajdują się inicjatywy:
- na rzecz wzmacniania wspólnotowości, odbudowy relacji sąsiedzkich, rozwoju wspólnot
lokalnych, utrzymania i budowy relacji międzyludzkich w tym wzajemnie pomocowych;
- w zakresie innowacyjnych rozwiązań mieszkaniowych, tj. cohousing i kooperatywy;
- na rzecz integracji podmiotów w obrębie osiedli, itp.;
- na rzecz lobbowania tworzenia miejskich polityk senioralnych uwzględniających
tematykę mieszkalnictwa i opieki w jednym;
- na rzecz gromadzenia wiedzy, danych, opracowań itp. oraz upowszechniania dobrych
praktyk w zakresie szeroko rozumianego sąsiedztwa na terenie Wrocławia, Dolnego
Śląska i Polski;
- na rzecz zdefiniowania uwarunkowań architektonicznych, społecznych, ekonomicznych i
prawnych, a także kulturowe i tożsamościowe zmierzające do rozwoju szeroko
rozumianego sąsiedztwa.
Niniejszy projekt odnosi się do kierunków rozwoju Wrocławia określonych w jego strategii
zwanej:
„Wrocław w perspektywie 2020 plus”.
http://bip.um.wroc.pl/uploads/files/ProgramMiejski/strategia_pl.pdf
(rozdział 5 „Wspólnoty” podpunkt 5.1.3 „Sąsiedztwa, osiedla”)
Partnerzy zamierzają realizować niniejszy projekt etapami. W celu finansowania
poszczególnych etapów partnerzy będą wspólnie aplikować o środki publiczne i prywatne.
Pierwszym, proponowanym etapem tego projektu będzie badanie potrzeb i możliwości
mieszkańców w zakresie „odbudowy” sąsiedztwa w osiedlach Popowice i Nadodrze.
Pierwszym programem do którego zostanie skierowany I etap projektu jest program ASOS 2016.

Uczestnictwo w działaniach Thinktanku Dobre Sąsiedztwo jest dobrowolne i bezpłatne.
Realizatorzy projektu:

