
Szafy do wymiany różnościami – 
poznajmy się bliżej!

Czym jest szafka sąsiedzka?

To specjalny kącik, w którym sąsiedzi 
mogą wymieniać się niezniszczonymi, 
nadającymi się do użytku przedmiotami: 
ubraniami, obuwiem, drobnym sprzętem 
AGD, dekoracjami domu, książkami itd. 
Odbiór i zostawianie rzeczy jest bezpłatne 
i niezobowiązujące.

Dlaczego warto stworzyć szafkę 
sąsiedzką?

Pomysł sąsiedzkich szafek do wymiany 
różnościami opiera się przede wszystkim 
na chęci przedłużenia życia przedmiotów 
i wzmacniania relacji z lokalną społecz-
nością. Tworząc szafkę, Ty i mieszkańcy 
z pobliskich ulic zyskacie punkt wymiany 
– możecie oddać rzecz, której już nie po-
trzebujecie, i bezpłatnie nabyć inną, która 
Wam się przyda.

Czym można się wymieniać?

Ubrania i inne rzeczy, którymi chcemy się 
podzielić, powinny być czyste i w dobrym 
stanie – w takim, w którym sami chcieli-
byśmy coś odebrać. W punkcie można 
zostawić żywność, o ile jest fabrycznie 
zamknięta. Ze względu na ograniczoną 
przestrzeń szafka nie służy wymianie me-
bli i dużego sprzętu AGD.

Szafy 
do 
wymiany 
różnościami

Życie wg zasady 3R

Zasada 3R (reuse, recycle, reduce) to nic innego 
jak ograniczanie nadmiernej konsumpcji oraz 
wielokrotne użycie rzeczy, które są w naszym 
posiadaniu. Szafy do wymiany różnościami 
doskonale się w nią wpisują. By wydłużyć cykl 
życia przedmiotu, wystarczy go naprawić lub 
oddać komuś, kto akurat go potrzebuje.



ABC szafki sąsiedzkiej

Chcę stworzyć szafkę sąsiedzką – jak 
powinna wyglądać?

Przede wszystkim szafka nie musi być 
szafką. Może to być półka, stolik, parapet 
albo wieszak na wspólnej, ogólnodo-
stępnej przestrzeni (np. w pobliżu wiaty 
śmietnikowej). Punkt powinien być odpo-
wiednio oznaczony, by zachęcić lokalną 
społeczność do dzielenia się różnościami 
i zapobiec usunięciu punktu przez pra-
cowników zakładu oczyszczania miasta. 

Wchodzę w to – jak zachęcić 
mieszkańców do wymiany 
różnościami? 

Przed postawieniem szafki opowiedz 
sąsiadom o zasadzie 3R i skonsultuj z nimi 
miejsce, w którym chcesz stworzyć punkt 
wymiany. Warto umieścić w szafce na-
szą ulotkę informacyjną. Pomysł możesz 
również skonsultować z radą osiedla lub 
spółdzielnią mieszkaniową. 

Szafka już stoi – kto jest za nią 
odpowiedzialny?

Z założenia szafka to nasza wspólna 
odpowiedzialność: każdy użytkownik 
powinien dbać o porządek i drobne napra-
wy. Stawiając szafkę, warto przeznaczyć 
10 minut tygodniowo na jej sprawdzenie 
i ewentualne uporządkowanie zawartości. 
Możesz też przykleić do szafki karteczkę 
zachęcającą sąsiadów do zaangażowania 
się – Widzisz bałagan? Posprzątaj :)

Dobre praktyki

Partnerzy projektu:

Stwórz miejsce do wymiany 
różnościami!

Masz w swoich szafach, piwnicy lub na stry-
chu rzeczy, z których nie korzystasz, a wydaje 
Ci się, że komuś innemu mogłyby się spodo-
bać? Podobnie jak Twoich sąsiedzi – na pewno 
tak! Dzięki szafce sąsiedzkiej zyskasz miejsce, 
w którym bez żalu rozstaniesz się z nieużywa-
nymi przez Ciebie przedmiotami. Będziesz mieć 
również możliwość zabrania ze sobą tego, co 
wpadło Ci w oko.

Znajdź idealne miejsce – szafka nie 
może utrudniać poruszania się po 
wspólnej przestrzeni. By uchronić 
przedmioty przed deszczem, warto 
rozważyć umieszczenie punktu 
wymiany pod dachem wiaty śmiet-
nikowej.

Zanim postawisz szafkę, warto 
skonsultować pomysł z sąsiadami. 
W tym celu możesz zostawić kartkę 
z prośbą o podzielenie się opinią.

Stwórz miejsce wymiany. Pamiętaj, 
by odpowiednio je oznaczyć. 

Szafka może pełnić funkcję tabli-
cy informacyjnej, dlatego warto 
wyposażyć ją w pineski lub taśmę 
klejącą.

Zachęć sąsiadów do korzystania 
z szafki. W punkcie wymiany zo-
staw kilka ulotek, by sąsiedzi mogli 
dowiedzieć się więcej o pomyśle 
wymiany różnościami.

Stworzenie szafki sąsiedzkiej 
to nie tylko sposób na działa-
nie w duchu zero waste, w ra-
mach którego możesz oddać 
niepotrzebne rzeczy w  inne 
ręce, nadając im drugie życie. 
To też okazja do nawiązania 
sąsiedzkich znajomości i mo-
tywacja do uporządkowania 
przestrzeni wokół siebie.


