10 dobrych rad na
Gdańskie Dni Sąsiadów
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Jedzenie i napoje
Upodobania kulinarne Twoich sąsiadów mogą być bardzo zróżnicowane. Coraz więcej
osób przechodzi na diety bezmięsne – wegetarianizm i weganizm, dlatego tradycyjne
potrawy z grilla mogą okazać się niewystarczające. Postaw na stole warzywne
i owocowe sałatki – to najprostsze rozwiązanie. Weź też pod uwagę ograniczenia
zdrowotne – ktoś może chorować na cukrzycę, nie tolerować glutenu, laktozy czy
być na diecie. Zapytaj swoich gości, co lubią i mogą jeść. Jeśli nie masz wprawy
w gotowaniu, zaproponuj, żeby przynieśli swoje potrawy. Możesz też skorzystać
z sąsiedzkich książek kucharskich dostępnych do pobrania na stronie internetowej:
www.gdansk.dnisasiadow.pl. Planując imprezę w miejscu publicznym, pamiętaj
o obowiązującym zakazie spożywania napojów alkoholowych. Mając na uwadze
troskę o środowisko naturalne, staramy się, aby elementy pakietu startowego były
wykonane z materiałów ekologicznych. I Ciebie zachęcamy do tego, byś organizując
imprezę, zminimalizował zużycie plastikowych opakowań, sztućców czy słomek.
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Włącz sąsiadów w przygotowania
Umawianie się ze znajomymi na wspólne gotowanie staje się coraz popularniejsze.
Dlaczego nie wykorzystać tej formy spotkań podczas Gdańskich Dni Sąsiadów?
Zaproponuj podzielenie się obowiązkami. Niech każdy z Was ugotuje lub upiecze coś
na wspólny stół. Ktoś może przynieść gitarę, ktoś przystroić miejsce imprezy, inny
wymyślić konkursy. Im więcej osób włączysz w organizację, tym szerzej rozniesie
się wieść o tym, co organizujecie.
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Zadbaj o reklamę
W pakiecie startowym, który otrzymałeś znajdują się plakaty do samodzielnego wypełnienia informacjami o planowanym przez Ciebie spotkaniu. Rozwieś je na klatkach
schodowych, słupach ogłoszeniowych czy sklepach osiedlowych w swojej okolicy.
Wypełnij również papierowe zaproszenia i wrzuć sąsiadom do skrzynek pocztowych.
Oprócz adresu, daty i godziny, warto napisać parę słów o programie spotkania. Upewnij
się, że nikt nie będzie miał nic przeciwko temu, że rozklejasz ogłoszenia, np. jeśli
chcesz przykleić plakaty na klatkach schodowych, zapytaj o zgodę wspólnotę lub
spółdzielnię mieszkaniową. Po zakończeniu imprezy usuń plakaty.
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Nie wahaj się zawierać znajomości
W czasie Gdańskich Dni Sąsiadów nie trzymaj się z boku. Poznaj lepiej swoich sąsiadów i sąsiadki, zrób pierwszy krok i przedstaw się. Dzięki temu osoby nieśmiałe
szybciej odnajdą się na Twojej imprezie. Jeśli spodziewasz się wielu gości lub jeszcze
nie znasz swoich sąsiadów, wykorzystaj naklejki z pakietu startowego. Zaproponuj,
żeby każdy napisał na nich swoje imię.
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Znajdź odpowiednie miejsce
Spotkanie można zorganizować prawie wszędzie. W mieszkaniu, ogrodzie, na ulicy,
boisku szkolnym czy w parku. Jeśli to pierwsze spotkanie w Twojej okolicy, lepiej
zaplanować je we wspólnej przestrzeni, np. na podwórzu Waszego domu. Będzie
to mniej onieśmielające dla osób, które jeszcze się nie znają. Jeżeli planujesz organizację imprezy w przestrzeni publicznej, uzyskaj zgodę w Zarządzie Dróg i Zieleni
lub od właściciela terenu.
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Pomóż wszystkim dotrzeć na imprezę
Organizując spotkanie, postaw się w sytuacji osób z niepełnosprawnością, np. osób
na wózkach czy w sytuacji opiekunów małych dzieci. Wymyśl rozwiązania, które
pomogą im dotrzeć na imprezę.
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Przygotuj miejsce
Pamiętaj o meblach – odpowiednio dużym stole i wystarczającej liczbie krzeseł.
Należy również przygotować się na wypadek brzydkiej pogody – postawić namiot
lub mieć możliwość przeniesienia imprezy pod dach.

8

Zadbaj o atmosferę
Spraw, aby wszyscy dobrze się u Ciebie bawili! Pomyśl o różnych gustach i osobach
w różnym wieku. Zapytaj sąsiadów, jakiej muzyki chcieliby posłuchać. Wspólnie
udekorujcie miejsce spotkania. Zaplanujcie angażujące wszystkich gry i zabawy.
Pamiętaj również, by nie zakłócać spokoju sąsiadom, którzy nie wezmą udziału
w Waszym spotkaniu. Przestrzegaj ciszy nocnej.
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Nie zapomnij o dzieciach
Jeśli Ty lub Twoi Sąsiedzi macie dzieci, warto zaprosić je do wspólnej zabawy. Konkursy z nagrodami, międzypokoleniowe gry planszowe, rysowanie kredą na chodniku
czy puszczanie latawców to przykładowe pomysły na zajęcia dla najmłodszych. Nie
zapomnij o kolorowych – i najlepiej zdrowych – przekąskach.
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To dopiero początek!
Gdańskie Dni Sąsiadów to okazja do
zrobienia pierwszego kroku w stronę
lepszego poznania sąsiadów i sąsiadek, jednak o dobre stosunki warto
troszczyć się przez cały rok. Pamiętaj, że dobry sąsiad to prawdziwy
skarb! Mamy nadzieję, że Twoje
spotkanie zaowocuje prawdziwymi
przyjaźniami na lata. Powodzenia!

www.gdansk.dnisasiadow.pl

Jak się włączyć?
Gdańskie Dni Sąsiadów to okazja do spotkania i lepszego poznania
swoich sąsiadów i sąsiadek. Zabawa na świeżym powietrzu, spotkanie
przy grillu czy święto ulicy – jest wiele sposobów, by wspólnie spędzić
czas. Warto to zrobić, bo chociaż widzimy się często, mijamy na schodach i spotykamy w osiedlowym sklepie, nie zawsze zwracamy na siebie
uwagę, a przecież dobrzy sąsiedzi, to prawdziwy skarb!
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Zarejestruj się jako organizator na
www.gdansk.dnisasiadow.pl
lub w Instytucie Kultury Miejskiej
(Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40).
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Odbierz pakiet startowy zawierający
m.in. plakaty, zaproszenia,
balony i inne elementy pomocne
w organizacji imprezy.
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Zaproś sąsiadów – wyślij
zaproszenia, rozwieś plakaty i włącz
ich w przygotowania.
Spotkaj się z sąsiadami.
Podziel się wrażeniami. Prześlij
do nas relację z imprezy i wygraj
kartę podarunkową na zakupy
w hipermarket.
Dołącz do nas na Facebooku:
GdanskieDniSasiadow

Idea Dnia Sąsiada narodziła się we Francji w 1999 roku. Do Gdańska
dotarła w 2006 roku. Jako pierwsza spotkanie z sąsiadami zorganizowała pani Danuta Poczman wraz ze stowarzyszeniem „Stara Oliwa”. Od
tego czasu z roku na rok przybywa organizatorów i uczestników Gdańskich Dni Sąsiadów. Instytut Kultury Miejskiej organizuje Gdańskie Dni
Sąsiadów już po raz jedenasty.

organizatorzy:
patroni medialni:

