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IKEA Lublin
Mówimy dzień dobry sąsiedzi!



Będziemy 
sąsiadami!
Rok temu zaczęliśmy się wprowadzać 
do Lublina. „Dzień dobry sąsiedzi!”, 
tak przywitaliśmy się wtedy 
z mieszkańcami miasta. Witając się, 
liczyliśmy, że mieszkańcy Lublina 
przyjmą nas do swojego grona. 
Dlatego jako nowy i dobry sąsiad 
postanowiliśmy się z lublinianami 
odpowiednio przywitać. 



Tworzenie 
lepszych 
warunków  
codziennego 
życia dla 
wielu ludzi

W IKEA stawiamy sobie za cel 
tworzenie lepszych warunków 
codziennego życia dla wielu 
ludzi. Chcieliśmy zmienić 
otoczenie na trochę lepsze 
również w Lublinie, naszym 
nowym domu. Dlatego powstał 
„Projekt w Sąsiedztwie”, czyli 
inicjatywa społeczna od IKEA 
dla Lublina. 



IKEA dla Lublina:  
nowy sąsiad daje  
wyjątkowy prezent  
„Projekt w Sąsiedztwie”

Jak przystało na dobrego sąsiada, obiecaliśmy mieszkańcom Lublina 
powitalny prezent. Chcieliśmy, by był on wyjątkowy i „trafiony 
w dziesiątkę”. Zadaliśmy sobie więc kluczowe pytanie. Co gwarantuje, 
że prezent będzie „trafiony w dziesiątkę”? Że spełni potrzeby 
i marzenia obdarowanej osoby? Odpowiedź była prosta. Musi zostać 
wybrany przez tych, którzy najlepiej znają obdarowanego. My jeszcze 
rok temu byliśmy w Lublinie nowi. Dlatego w „Projekcie w Sąsiedztwie” 
oddaliśmy głos lublinianom. 



Na początku stworzyliśmy Radę Sąsiedzką – grupę ponad dwudziestu zaangażowanych 
i aktywnych mieszkańców miasta. To oni wspomogli nas swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Następnie odbyliśmy serię spotkań roboczych. Na nich razem z Instytutem na rzecz 
Ekorozwoju oraz Radą Sąsiedzką dyskutowaliśmy o potrzebach lublinian. Dzięki temu dużo 
się dowiedzieliśmy o Lublinie i jego mieszkańcach. 

Zależało nam, żeby prezent był wybrany demokratycznie. 
W końcu szukaliśmy pomysłu na projekt dla wielu. Dlatego 
każdy mieszkaniec miasta mógł przesłać swój pomysł na 
działanie społeczne, które warto zrealizować w Lublinie. 
Łącznie dostaliśmy 28 takich pomysłów.

„Projekt w Sąsiedztwie”
rozmowy przy wspólnym stole



Wspólnie z Radą Sąsiedzką wybraliśmy i przygotowaliśmy trzy 
projekty, które zostały oficjalnie zaprezentowane mieszkańcom 
miasta i poddane pod ich głosowanie. Były to:

Dzięki głosowaniu odkryliśmy, o czym 
marzą i czego potrzebują lublinianie. 
Ich pomoc przy wyborze prezentu 
powitalnego była nieoceniona. 
Inaczej nie powstałby prezent 
„trafiony w dziesiątkę”. Mieszkańcy 
Lublina oddali w sumie 2596 głosów, 
z czego zwycięski projekt zebrał ich 
aż 1149! Po głosowaniu wszystko 
było już jasne. Wiedzieliśmy, że 
IKEA w Lublinie pomoże zrealizować 
projekt Wspólna.

„Projekt w Sąsiedztwie”
głosowanie na zwycięski  
projekt

Cykel Lublin – Rower dla Lublina, projekt zgłoszony 
przez Krzysztofa Kowalika, którego celem było zachęcanie 
do korzystania z ekologicznego środka transportu, jakim 
jest rower i zadbanie o bezpieczeństwo lublinian w trakcie 
poruszania się nim w ruchu ulicznym.

Samodzielnia – Lubelska Przestrzeń Kreatywna, pomysł 
zgłoszony przez Piotra Skrzypczaka, Pawła Cegiełko 
oraz Szymona Pietrasiewicza wynikający z tęsknoty za 
majsterkowaniem.

Wspólna - zwycięska inicjatywa zgłoszona przez Lubelską 
Kooperatywę Spożywczą.



„Projekt w Sąsiedztwie”
Realizacja projektu wybranego przez 
mieszkańców. W Lublinie powstaje 
WSPÓLNA. 
Wspólna to miejsce otwarte dla wszystkich. Tu poznasz nowe smaki i dobre praktyki 
kulinarne, a także zaopatrzysz się w zdrową, ekologiczną żywność wprost od lokalnych 
rolników. We Wspólnej będzie można się spotkać i poznać razem gotując czy piekąc ciasto.  
To tu rozwijać się będzie życie sąsiedzkie. 

Wspólna to miejsce bliskie IKEA. Takie, w którym 
myśli się o zrównoważonym życiu, o naszym 
wpływie na środowisko i o jakości życia wielu ludzi. 



„Projekt w Sąsiedztwie” Dziękujemy sąsiedzi! 

Dzięki „Projektowi 
w Sąsiedztwie” nie tylko 
przekazujemy mieszkańcom 
Lublina wyjątkowy powitalny 
prezent. Dzięki niemu dobrze 
się poznaliśmy z naszymi 
sąsiadami. I dziś wiemy,  
że IKEA i Lublin bardzo  
dobrze do siebie pasują.

Wprowadziliśmy się do Lublina 
na dobre. Mamy nadzieję, 
że Wspólna – nasz prezent – 
podbije serca lublinian. 



Zapraszamy! 


