
 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt "Mobilny dom sąsiedzki na osiedlach Woli" 

 

 

Główne wnioski z badania 

 

 

Działania pomocowe, realizowane przez mieszkańców Woli podczas trwania epidemii COVID-

19, wiązały się z szeregiem korzyści. Konkretna pomoc - dostarczenie obiadu seniorom czy 

uszycie maseczki dla medyków - była tylko jedną z nich. Na podstawie przeprowadzonych 

przez nas badań można wskazać następującą wartość dodaną działań pomocowych: 

 

• Mieszkańcy docierali do osób wykluczonych, do seniorów, którzy w dużym stopniu byli 

"niewidoczni" dla samorządowych instytucji pomocowych. Oprócz niesienia pomocy 

stanowiącej trzon ich działań (zakupy, ciepłe posiłki) diagnozowali inne problemy, z 

którymi te osoby się borykają (fatalne warunki mieszkaniowe, brak pieniędzy na leki, 

kradzież emerytury) i starali się pomóc im je rozwiązać - na własną rękę lub przy wspar-

ciu organizacji pozarządowych czy Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotarcie do "niewi-

docznych" seniorów i zbudowanie z nimi bliskiej relacji daje szansę na wyciągnięcie ich 

z domu i włączenie ich w działania kulturalne prowadzone przez instytucje kultury i 

NGO na Woli. 

• Dostarczanie ciepłych posiłków czy paczek żywnościowych seniorom było też rodzajem 

wsparcia psychologicznego. Materialnie ta pomoc była niewielka - koszt zupy jest mi-

nimalny. Paczki żywnościowe często nie były niezbędne - osoby starsze miały co jeść. 

Ale tym działaniem wolontariusze pokazywali seniorom, że mieszkańcy troszczą się o 

osoby starsze w społeczności lokalnej. Buduje to wśród osób starszych poczucie, że są 

ważni - dowartościowuje ich. 

• Pomoc osobom potrzebującym wpływa pozytywnie na budowanie pomostowego ka-

pitału społecznego. Podczas działań pomocowych zawiązywały się bliskie relacje po-

między grupami wykluczonymi (seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, byli więźnio-

wie) a członkami klasy średniej. Takie więzi mogą być pomocne w wydobywaniu tych 

osób z trudnej sytuacji życiowej czy budowaniu w nich poczucia i pewności, że są czę-

ścią lokalnej społeczności. Wśród wolontariuszy jest potrzeba, żeby dalej działać na 



rzecz ich podopiecznych oraz zaspokajać ich potrzeby wyższego rzędu - towarzyskie, 

społeczne czy kulturalne.  

• Dzięki działaniom pomocowym doszło do zwiększenia intensywności kontaktów mię-

dzypokoleniowych i docenienia znaczenia relacji młodych mieszkańców z seniorami i 

seniorów z młodzieżą. Osoby starsze były bardzo miło zaskoczone, że młode osoby 

chcą ich wspierać i poświęcają dla nich swój czas. Dzięki znajomości nowych technolo-

gii młode osoby mogły na bieżąco obrabiać i przygotowywać treści edukacyjne i kultu-

ralne wytwarzane przez lokalne organizacje pozarządowe i instytucje w czasie pande-

mii, dbając o jeszcze większą dostępność nowych treści. Angażowali się też w organi-

zację i prowadzenie zajęć on-line dla uczestników w wieku senioralnym. Osoby starsze 

z kolei mogły skonfrontować się ze stereotypem niskiego zaangażowania społecznego 

młodzieży i doświadczyć realnego wsparcia z ich strony, co znów dało szansę zbudo-

wania międzypokoleniowych więzi.  

• Część grup wolontariuszy stawało się ekspertami od pomocy konkretnej grupie spo-

łecznej. Skala działania Warszawskiego Hackerspace'u przy produkcji przyłbic i posta-

wienie na bezpośredni kontakt z osobami pracującymi w placówkach medycznych 

sprawiły, że członkowie tej inicjatywy świetnie poznali aktualne potrzeby medyków. 

Chwilami mogli mieć lepsze rozeznanie niż Ministerstwo Zdrowia. Znając największe 

wyzwania, z jakimi mierzyły się placówki medyczne, zaczęli doradzać swoim partne-

rom, jak je wspierać. Przykładowo producentowi namiotów na wesela, który chciał się 

włączyć w produkcję przyłbic, poradzili, żeby lepiej zaczął dostarczać do szpitali i przy-

chodni śluzy, dzięki którym ich personel będzie miał bezpieczną przestrzeń do przebra-

nia się. 

• Dzięki działaniom pomocowym zaczęły wytwarzać się nowe relacje sąsiedzkie - za-

równo w grupie wolontariuszy działających razem, jak i pomiędzy wolontariuszami a 

osobami wspieranymi. Będą one procentować w przyszłości, kiedy epidemia już minie. 

Dzięki nim działania kulturalne podejmowane przez mieszkańców mogą być bardziej 

skuteczne i angażujące dla dużej i różnorodnej społeczności sąsiadów. Jeden z wolon-

tariuszy roznoszących posiłki przygotowywane przez Centrum Aktywności Międzypo-

koleniowej opowiadała seniorom o swoich działaniach dotyczących historii lokalnej 

Muranowa. Po zakończeniu epidemii chce zaprosić tych sąsiadów do podzielenia się 

swoimi wspomnieniami, zdjęciami i pamiątkami związanymi z tym osiedlem. 

• W skali makro podobny wpływ na działania sąsiedzkie na terenie Woli mogą mieć part-

nerstwa, które budowały się wokół konkretnych działań pomocowych. Wolski hufiec 

ZHP nie miał wytworzonych bliskich relacji z dzielnicowymi instytucjami. Dopiero dzia-

łania podejmowane przez harcerzy w pandemii (szycie maseczek, robienie zakupów) 

sprawiły, że te relacje się wytworzyły. Dzięki wsparciu Wolskiego Centrum Kultury 

udało się pozyskać środki niezbędne do zakupu materiału na maseczki. Hufiec ZHP chce 

pielęgnować teraz kontakty, które narodziły się podczas epidemii - zapraszać partne-

rów do swoich działań lub włączać się w działania proponowane przez nich. 

• Działania pomocowe realizowane podczas epidemii COVID-19 były dla części miesz-

kańców pierwszymi oddolnymi działaniami społecznymi, w które się zaangażowali. Po-

zytywne doświadczenia związane z efektami, jakie udało się osiągnąć, mogą skutkować 



tym, że mieszkańcy będą chętniej angażować się w działania społeczne zarówno te po-

mocowe, jak i sąsiedzkie. Dla części osób, które angażowały się wcześniej w sąsiedzkie 

działania społeczno-kulturalne, wolontariat pomocowy też był czymś nowym. W tym 

przypadku też może nastąpić poszerzenie wachlarza działań społecznych, w które dany 

mieszkaniec się angażuje lub zwiększenie intensywności zaangażowania społecznego.  

 

 

Oddolne działania mieszkańców są niezbędne, żeby skutecznie zareagować na nagły kryzys i 

zniwelować trudną sytuację, w jakiej znalazła się część społeczności lokalnej. Władze samo-

rządowe, ze względu na procedury i przerost biurokracji, reagują bardzo wolno. Dzielnicowy 

Zespół "Warszawa Wspiera" zaczął realnie działać na Woli dopiero po miesiącu trwania epide-

mii. Dopiero po 3 tygodniach został uruchomiony dzielnicowy telefon wsparcia dla seniorów. 

Część decyzji podejmowanych przez instytucje samorządowe może znacznie utrudnić życie 

osobom potrzebującym. Ośrodki Pomocy Społecznej przestały wydawać posiłki swoim podo-

piecznym. W zamian za to trafiał do nich suchy prowiant. Niestety część seniorów nie dyspo-

nuje w swoim mieszkaniu nawet kuchnią, na której mogliby samodzielnie ugotować sobie 

obiad. Inne osoby objęte wsparciem nie są w stanie przygotować sobie same ciepłego posiłku 

np. ze względu na niepełnosprawność. Władze na szczeblu centralnym również nie były w sta-

nie szybko reagować na potrzeby obywateli. Gdyby nie masowy ruch szycia maseczek i fartu-

chów oraz przemysłowa produkcja przyłbic przez Warszawski Hackerspace większość pracow-

ników przychodni i szpitali zostałaby bez środków ochronnych. Tylko dzięki oddolnym ruchom 

mieszkańców udało wypełnić się luki w systemie, które powstały lub objawiły się podczas epi-

demii. Bez samopomocy bardziej wrażliwa na negatywne skutki epidemii część społeczności 

(medycy, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby przewlekle chore) znalazłaby się w 

jeszcze trudniejszej sytuacji. 

 

Działania pomocowe w czasie pandemii pokazały nie tylko wiele przykładów konsolidacji po-

tencjałów społecznych, ale także kumulacji zasobów, które finalnie pozwoliły osiągnąć wielu 

oddolnym inicjatywom pełną samowystarczalność. Pierwszy poziom samowystarczalności to 

dzielenie się mikro zasobami infrastrukturalnymi za pośrednictwem grup mieszkańców, np. w 

ramach szycia maseczek dla seniorów sąsiedzi przekazywali nawet niewielkie kawałki mate-

riału zalegającego w ich domach, żeby jeszcze szerzej docierać z akcją. Elementy niezbędne do 

wytworzenia maseczek przekazywały też lokalne pasmanterie, mieszkańcy wzajemnie wypo-

życzali sobie maszyny do szycia. Drugi poziom samowystarczalności był zapewniany dzięki mo-

bilizacji niewielkich środków finansowych prywatnych osób za pośrednictwem spontanicznie 

uruchamianych zbiórek publicznych. Wolontariusze decydowali się na niego wejść, kiedy oka-

zywało się, że ich własne zasoby rzeczowe już nie wystarczą, żeby skutecznie pomagać. Dzięki 

docieraniu z informacją o zrzutkach do wielu osób (przy użyciu mediów społecznościowych) 

udawało się zebrać pokaźne kwoty. Zrzutki dawały też możliwość zaangażowania się szerszej 

grupie osób, dzięki czemu budowały większe poczucie solidarności wśród mieszkańców. Trzeci 

poziom samowystarczalności to zbudowanie na tyle mocnej pozycji w łańcuchu dystrybucji 

wsparcia w czasie pandemii przez organizatorów oddolnej pomocy, że firmy zaczęły same się 

do nich zgłaszać z propozycją współpracy. Środki finansowe/rzeczowe i usługi przekazywane 



przez biznes pozwoliły Warszawskiemu Hackerspace’owi, niewielkiemu stowarzyszeniu, osią-

gnąć produkcję 50 000 przyłbic w miesiącu (kwiecień), które trafiły do placówek medycznych 

w całej Polsce. Wątek samowystarczalności i w konsekwencji samodzielności w podejmowa-

niu decyzji o formie, skali wsparcia i doborze partnerów to pozytywna strona autonomii dzia-

łań oddolnych. Istnieje jednak podejrzenie, że grupy pomocowe zostały zmotywowane do 

osiągnięcia samowystarczalności przez brak oferty wsparcia ich działań ze strony władz samo-

rządowych. Doceniały one działania wolontariuszy ale nie oferowały wsparcia (rzeczowego, 

finansowego itp.). Zabrakło im elastyczności w tworzeniu nowych procedur dostosowanych 

do nowej rzeczywistości kryzysu. Samorząd miał w ręku gotowe narzędzie, które pozwoliłoby 

mieszkańcom uzyskać bezpośrednie wsparcie finansowe działań pomocowych - jest to inicja-

tywa lokalna. Ustawa dopuszcza wykorzystanie tego narzędzia partycypacji do realizacji pro-

jektów dotyczących “porządku i bezpieczeństwa publicznego” (art. 19b ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie). Przy odpowiednim skoordynowaniu decyzji, można 

było ją wykorzystać do bieżących potrzeb związanych z oddolną pomocą, ale znów zabrakło 

szybkości i zdecydowania w otwieraniu dróg formalnych z poziomu instytucji.  

 

Podejmowanie wcześniejszych działań sąsiedzkich na terenie osiedla/dzielnicy generuje do-

datkowe zasoby, które pozwalają szybko i skutecznie zacząć pomagać innym mieszkańcom. 

Dzięki lokalnej aktywności społeczno-kulturalnej budowane są kanały komunikacji skupiające 

aktywnych mieszkańców, którym zależy na ich najbliższym otoczeniu (grupy na Facebooku, 

grupy mailingowe). Pomaga to szybko zorganizować grupę pomocową, rozpoznać jej zasoby i 

skoordynować działania. Każdy z sąsiadów ma też kapitał społeczny, po który może sięgnąć, 

jeśli jakieś działanie może przekroczyć możliwości grupy. Aktywni mieszkańcy znają też insty-

tucje działające na terenie osiedla/dzielnicy oraz ich pracowników. Dzięki temu mogą część z 

nich zaprosić do swojego działania pomocowego i zbudować z nimi szersze partnerstwo. Z 

drugiej strony aktywni mieszkańcy wiedzą, jaka instytucja może w czasie kryzysu potrzebować 

wsparcia. 

 

Większość naszych rozmówców zwracała uwagę na potencjał partnerstw zbudowanych przed 

pandemią. Czas kryzysu ujawnił ogromną siłę relacji i sieci społecznych, które dzięki dostępowi 

do różnych zasobów i rozwiązań, z łatwością mogły doprowadzić do skutecznych i szybkich 

decyzji o tym, jak, gdzie i dla kogo organizować pomoc. Partnerstwa pozwolił na bieżące rea-

gowanie i działanie na dużą skalę. Okazało się więc, że partnerstwa lokalne są naturalnym 

uzupełnieniem działań samorządu i kolejnym etapem wzmacniania i pewnego poziomu profe-

sjonalizacji ruchów oddolnych. Zdaniem rozmówców, tak powinna działać wspólnota lokalna. 

Czas pandemii był dla niej testem. W społecznościach, w których istniały więzi i sieci społeczne, 

udało się przejść go pomyślnie.  

 

Motywacja osób, które angażowały się w działania pomocowe była różnorodna. Pierwszą, 

która przewija się w większości wypowiedzi była chęć wspierania osób, które znalazły się w 

trudnej sytuacji podczas kryzysu. Wolontariusze wychodzili z założenia, że jeśli pojawia się po-

trzeba, to trzeba działać. Tym bardziej, że mieli na to czas (dzięki pracy zdalnej lub z powodu 



braku pracy) i znajdowali w sobie umiejętności, które będą przydatne podczas działania po-

mocowego. Ważną motywacją była też chęć kontaktu z drugim człowiekiem, który był znacz-

nie utrudniony ze względu na społeczne odosobnienie. Wolontariat dawał możliwość realizacji 

potrzeb społecznych. Pojawiała się też negatywna motywacja w postaci złości na brak działań 

i lub opieszałość władz samorządowych/centralnych. Wolontariusze przekuwali swoją złość w 

konkretne działanie, które de facto wyręczało sekotr publiczny. Ciekawa motywacja pojawiała 

się wśród dużych organizacji podejmujących działania pomocowe. Dla Związku Harcerstwa 

Polskiego była to szansa na kontynuowanie swoich działań statutowych mimo epidemii, która 

uniemożliwiła realizację większości standardowych planów (np. zbiórki harcerskie, wyjazdy). 

Epidemia pozwoliła też tchnąć życie i nadać nowy sens jednemu z trzech filarów harcerstwa - 

służbie. 

 

Pomoc budziła wśród seniorów silną chęć odwdzięczenia się. Okazywali ją nie tylko poprzez 

słowa. Seniorzy chcieli zapraszać wolontariuszy na kawę, wręczali im czekoladki czy pisali dla 

nich wiersze. Widać po tym jak ważny był dla nich kontakt z drugim człowiekiem i poczucie 

bycia zauważonym/zaopiekowanym. Między wolontariuszem i seniorem wytwarzała się rela-

cja wzajemności. Ciekawie widać ją na przykładzie jednej z osób, która roznosiła posiłki dla 

seniorów skupionych wokół Centrum Aktywności Międzypokoleniowej “Nowolipie”. Jedną z 

motywacji wolontariusza była chęć odwdzięczenia się osobom starszym zamieszkującym Mu-

ranów za ich wcześniejsze angażowanie się w działania sąsiedzkie dotyczące zieleni czy historii 

lokalnej, które realizował wcześniej. Z drugiej strony chciał poznać nowych sąsiadów. Wszyst-

kim osobom, którym pomagał, opowiadała o działaniach sąsiedzkich i zachęcał ich do angażo-

wanie się w nie, kiedy epidemią się skończy. Istnieje duża szansa, że Ci seniorzy włączą się w 

projekty dotyczące historii lokalnej, które aktywni mieszkańcy będą kontynuować. Jedną z mo-

tywacji może być na pewno chęć odwdzięczenia się - zadbania o wzajemność w relacji. Dzia-

łanie pomocowe było pierwszym krokiem przywracającym wykluczonych seniorów do spo-

łeczności. W podjęciu drugiego kroku mogą pomóc lokalne inicjatywy sąsiedzkie i dzielnicowe 

instytucje kultury - w tym Wolskie Centrum Kultury. Dzięki nawiązaniu relacji na linii wolonta-

riusz/grupa pomocowa - osoby wykluczone mamy szansę włączyć tę drugą grupę w działania 

społeczno-kulturalne np. zaprosić ich na piknik sąsiedzki czy zebrać ich wspomnienia i zdjęcia, 

które posłużą do stworzenia wystawy o historii lokalnej. 

 

W wizjach wspólnego świętowania przeważały pomysły na proste działania np. potańcówki, 

pikniki, spotkanie przy kawie. Dla wolontariuszy najważniejsze było to, żeby móc się spotkać, 

porozmawiać i pobyć ze sobą. Część mieszkańców działających w obrębie jednej grupy pomo-

cowej i będących w stałym kontakcie telefonicznym/online nie mieli możliwości, żeby spotkać 

się na żywo. Proste formy świętowania wskazane w badaniu ułatwiłyby poznanie się i nawią-

zanie relacji w realu. Wolontariusze są też chętni, żeby świętować razem z osobami, nad któ-

rymi otoczyli swoją opiekę. Niezbędne jest tu jednak przeminięcie wszystkich zagrożeń zwią-

zanych z epidemią - tylko wtedy może dojść do takiego spotkania. Pikniki czy spotkania przy 

kawie są też formą świętowania dostosowaną do możliwości i potrzeb seniorów. 

 



Ciekawym pomysłem na świętowanie podzielił się jeden z członków partnerstwa Przepis na 

Muranów. W tym roku zagrożenie związane z koronawirusem nie zniknie całkowicie. Ale nie 

powinno nas to powstrzymywać od świętowania - trzeba tylko zachować odpowiednie zasady 

bezpieczeństwa. Marek chciałby zorganizować coroczne Święto Muranowa, ale w nowej for-

mule. Takie wydarzenie można by zorganizować na zasadzie gry miejskiej, podczas której 

mieszkańcy poruszają się w małych grupach po osiedlu, odwiedzają z góry ustalone miejsca i 

korzystają z dostępnych tam atrakcji lub wykonują zadania. 


