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Wyprodukowanie
i ustawienie na Starym Rynku
w Łodzi skrzynki Domni – Bezdomni,
z której skorzystało 12 bezdomnych
osób; skrzynka wg projektu Eugenii
Wasylczenko z dwunastoma
wrzutniami, do których mieszkańcy
miasta mogą wrzucać dary dla osób
doświadczających bezdomności.
[realizator: Paweł Ciołkowski]

Podczas Festiwalu „Piękno jest
wszędomne” na Starym Rynku
w Łodzi odbyły się
warsztaty uwrażliwiające,
przegląd filmów dot bezdomności
i performatywne czytanie wierszy
bezdomnego Mirosława Grzelaka
z tomu Chwasty pod płotem.
[realizatorka: Krystyna Stępkowska]

PIĘKNO
JEST
WSZĘDOMNE

CZTERY

mikro-działania
pod wspólnych
tytułem

Mieszkańcy Łodzi
otrzymali jednodniówkę
„Piękno jest wszędomne”
i mogli skorzystać
z Żywej Biblioteki.
[realizatorka Inga Kuźma]

Zorganizowano warsztaty
fotograficzne dla sześciorga dzieci
– mieszkańców schroniska dla
bezdomnych pod hasłem „
Piękno jest wszędomne”;
powstały piękne zdjęcia Łodzi,
które zaprezentowano podczas
Festiwalu „Piękno jest wszędomne”
1-go sierpnia.
[realizatorka: Ewa Żuber]
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PAMIĄTKI
ŁODZIAN

Duet artystyczny
Robosexi
stworzył instalację
na płycie Starego
Rynku zatapiając
w żywicy przedmioty
przyniesione przez
mieszkańców:
zabawki, przedmioty
codziennego użytku.

ŁÓDŹ W
OBIEKTYWIE

dwa mikro-działania realizowane przez
dwie filie Miejskiej Biblioteki Publicznej
Łódź-Śródmieście:
cudze chwalimy, swego nie znamy:
Łódź w obiektywie mieszkańców
oraz
Przystanek Biblioteka. Łódź to Ty
warsztaty fotograficzne
dla pięćdziesięciorga dzieci
i osiemnastu osób 60+.
plenery fotograficzne

WSPARLIŚMY
W RAMACH
MIKRO-DZIAŁAŃ

wystawy zdjęć
w bibliotekach
piknik na Wschodniej
konkurs fotograficzny
„Księży Młyn – magiczne
miejsce z duszą”
realizowany przez Miejską
Bibliotekę Publiczną
Łódź-Widzew w ramach
projektu Talent i Pasja
na Księżym Młynie.
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Strefa
Relaksu
Gry, zabawy i animacje przygotowane
w czerwcu przez dzieci. Mogli z nich
korzystać Łodzianie w okolicy Ronda
Solidarności, na placu przed Kościołem
Św. Teresy. [realizator: Stowarzyszenie
Małych Dzieci]

Polski
Fajrant!
Street Art na warsztat – zorganizowano
3 pikniki, podczas których mieszkańcy
(głównie dzieci i młodzież) uczestniczyli
w warsztatach Street Artu, malowali torby
przy użyciu szablonów wzorowanych
na łódzkich muralach w działaniu
wzięło udział łącznie blisko 240 osób.
[realizatorka: Justyna Bienias]

Gra
uliczna
Gra poznaj Bałuty
i cykl spotkań
z grą planszową
dotyczącą Bałut.
[realizator: Bałucki
Ośrodek Kultury]

WSPARLIŚMY
W RAMACH
MIKRO-DZIAŁAŃ

ODPOCZYNEK,
RELAKS,
DAWNE GRY
I ZABAWY

Dawna
Łódź
Gra terenowa dla mieszkańców
– scenariusz gry tworzyli sami
mieszkańcy podczas spotkań.
[realizator: Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji Sportowej
przy Parafii Św. Teresy]

Śpiewy,
tańce,
gry i zabawy
po staremu
12 warsztatów dla dzieci, seniorów,
pedagogów (łącznie 225 osób),
podczas których organizatorzy
pokazywali dawne zabawy
taneczne, uczyli przyśpiewek,
stwarzali okazję do tworzenia
swoich piosenek. [realizator: Grupa
Nieformalna Po Staremu]

GalanTE
Bałuty
Warsztaty i piknik przybliżające
dzieciom i mieszkańcom historię
Bałut, dawne zwyczaje, gry,
zabawy. Przygotowano też sesję
fotograficzną dzieci w strojach
retro. [realizator: grupa nieformalna
Kamienica pod 5tką]
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WSPARLIŚMY
W RAMACH
MIKRO-DZIAŁAŃ

NASZA
TOŻSAMOŚĆ
– ŁÓDŹ
MIASTEM
KOBIET

• Dzięki trzem spotkaniom – wywiadom
z 45 łódzkimi seniorkami przygotowana
została broszura, w której zawarto
informacje dot. pracy kobiet w Łodzi,
wspomnienia znalazły swoje miejsce
na mapie miasta; szlakiem pracy
łódzkich kobiet zorganizowano
spacer 8 sierpnia.
[realizatorzy: grupa nieformalna
Kobiety znad Łódki]

• Ł ódź – Miasto Kobiet: 4 happeningi
fotograficzne na łódzkich ulicach,
gdzie fotografowano Łodzianki
[realizator: Fundacja Ortus Solis]

MOJE MIEJSCE
NA ZIEMI
–SENIORZY
O REWITALIZACJI

• Łodzianki i Łodzianie 55+ stworzyli
gazetę o rewitalizacji; uczestniczyli
w warsztatach redakcyjnych, zbierali
materiały, wspólnie robili korekty
i uczestniczyli w składaniu gazety;
55 osób uczestniczyło w spotkaniach
i warsztatach, z czego 15 brało
czynny udział w towrzeniu gazety.
[realizator: Stowarzyszenie
HIPOKAMP]

POGADAJKA, CZYLI
HISTORIE OPOWIEDZIANE
PRZY KAWIE ORAZ
WASZE HISTORIE
I NASZ FILM

• Podczas pięciu całodniowych dyżurów
udało się zebrać grupę 10 osób w wieku
60 – 92 lata, które opowiedziały
o wypoczynku w dawnej Łodzi,
historie mówione trafiły do archiwum
historii mówionych.
[realizatorka Agnieszka Bohdanowicz]
Równocześnie do nagrywania
wspomnień audio zrealizowano film
„Wasze historie – nasz film” rejestrujący
wywiady o dawnej Łodzi. Premiera filmu
odbyła się 1 sierpnia w Tubajce,
przy udziale „aktorów”, ich rodzin
i zaproszonych gości.
[realizatorka: Bogna Bohdanowicz]
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Klub Sąsiedzki Wspólnotowiec:
na terenie kamienicy przy Pomorskiej
89 przeprowadzono remont wspólnego
pomieszczenia z przeznaczeniem na klub
sąsiedzki, uporządkowano podwórko,
posadzono zieleń, zainstalowano
stojaki rowerowe w podwórku.
w nowo wyremontowanym klubie
zorganizowano zajęcia wakacyjne
dla dzieci i młodzieży.
[realizator: Wspólnota Mieszkaniowa
Pomorska 89]

W zaniedbanym podwórku przy
Piotrkowskiej 118 stworzono
ogród upcyklingowy, do pracy
zaangażowano mieszkańców,
najemców lokali, sąsiadów;
akcja spotkała się z dużym
zainteresowaniem mieszkańców,
którzy włączyli się w tworzenie
ogrodu.
[realizator: Fundacja Biuro
Interwencyjnej Edukacji
i Dydaktyki Artystycznej]

20 osób skorzystało z porad
profesjonalistów - architektów,
projektantów w zakresie
zagospodarowania podwórek,
zmian w mieszkaniach,
aranżacji balkonów
w ramach Podwórkowego Biura
Projektowego.
[realizator» Fundacja Cool]

WSPARLIŚMY
W RAMACH
MIKRO-DZIAŁAŃ

NASZE
SĄSIEDZTWO,
NASZA
PRZESTRZEŃ

Tworzenie ekoskwerków
i warsztaty recyklingowe
dla mieszkańców połączone
z Festiwalem Żywiołów Polesia;
dzieci, młodzież i dorośli
mieszkańcy włączali się w akcje
tworzenia ładnych podwórek
i uczestniczyli w warsztatach
festiwalowych.
[realizatorzy: Fundacja
Etnoinspiracje
i Fundacja Błekitnia]

W projekcie Szczęśliwe
Miasto zwrócono uwagę
na dostępność publicznych
toalet, powstała strona
www.szczesliwemiasto.pl
opisująca problem toalet
w Łodzi.
[realizatorka: Agnieszka
Adamkiewicz]

Warsztaty edukacyjne
oraz aranżacje przestrzeni
boisk przyszkolnych
i wspólnej przestrzeni;
zaangażowanie
w te działania 196 osób.
[działania prowadzone
przez Fundację
Edukacyjną Siłaczka]
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68 mieszkańców
Księżego Młyna

68 mieszkańców

miało okazję wziąć udział

warsztatach tematycznych (wokalne,

wzięło udział w pikniku i dziewięciu

w warsztatach plastycznych,

kuchni roślinnej, sitodruku, plastyczne)

podczas których, osoby

podczas „Dnia Warsztatów na granicy”

uczestniczące,

na terenie Zieleńca przy

malowały w parach

ul. Drewnowskiej.

swoje portrety.

[realizatorki: Eliza Gaust, Justyna

[realizator Pracownie Księży Młyn]

Jakóbowska, Joanna Szumacher]

W ramach projektu Odcinek Miejsca

20 mieszkańców

wzięło udział w warsztatach
i w ramach akcji performatywnego
czytania nagrało wspólnie
4 audiobooki, każdy poświęcony
jednej ulicy: Kilińskiego, Gdańskiej,
Wólczańskiej, Sienkiewicza.
[realizator: Teatr Fabryczny]
Mieszkańcy okolic Centrum
i Starego Widzewa mieli okazję
wziąć udział w 4 piknikach
integracyjnych, podczas których
rozmawiano o rewitalizacji,
zmianach i potrzebach Łodzian
i Łodzianek.
[realizator: Iron Horse]

WSPARLIŚMY
W RAMACH
MIKRO-DZIAŁAŃ
DZIAŁANIA
INTEGRUJĄCE
SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNĄ

Animacje, food traki,
minikoncerty w ramach pikniku
Łódzki Śledzik.
[realizator: Stowarzyszenie
na rzecz Rozwoju i Integracji
Osób Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym
Czemu nie?]
Piknik i Festiwal
Rodzicielstwa Bliskości
w Parku Żródliska.
[realizator Fundacja Skillab]
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Uwolnij
w sobie
piękno
Cykl spotkań dla 10 kobiet;
podczas spotkań uczestniczki uczyły
się jak ważne jest dbanie o siebie,
jak to wpływa na samoocenę, jakość
życia rodzinnego, społecznego
i zawodowego. Uczestniczyły
w warsztatach z malowania
makijażu dziennego, wieczorowego,
w konsultacjach z wizażystką. Na
koniec każda z pań wzięła udział
w profesjonalnej sesji fotograficznej.
Dzięki projektowi dwie panie
otrzymały staż zawodowy,
a jedna znalazła pracę.
[realizatorka: Katarzyna Nawrocka]

WSPARLIŚMY
W RAMACH
MIKRO-DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA
WZMACNIAJĄCE
POTENCJAŁ
SPOŁECZNOZAWODOWY
KOBIET

Mamy
Razem

Warsztaty wzmacniające
dla 14 mam chcących wrócić
na rynek pracy. Podczas ośmiu
warsztatów animatorki pomagały
mamom wybrać ścieżkę zawodową
i uczyły, jak skutecznie szukać
pracy. Kobiety otrzymały też
wsparcie kosmetolożki
i psycholożki. W efekcie
powstała również grupa
samopomocowa.
[realizatorki: Beata Lewandowska,
Agata Kłos, Magdalena Konstanty]
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WSPARLIŚMY
W RAMACH
MIKRO-DZIAŁAŃ

Rośliny
Malują

• 12 uczestniczek
wzięło udział
w pięciodniowych
warsztatach
barwierskich,
w efekcie powstały
pięknie barwione
tkaniny i lampiony,
które stworzyły
unikalna instalację
w Centrum Dialogu
im. M. Edelmana.
[realizatorka:
Ola Richert]

Warsztaty
kuchni
łódzkiej
• 7 trzygodzinnych
warsztatów,
podczas których
oosby uczestniczce
doskonaliły swoje
umiejętności pod
okiem profesjonalnego
Szefa Kuchni.
[realizator: Caritas]

Podwórkowy filmy
Warsztaty
Einstein
animacyjne modelarskie

• Warsztaty dla ok 20
dzieci z centrum Łodzi
dotyczące robotyki.
Dzieci budowały robota
łapiącego myszy,
robota eksplorera,
uczestniczyły
w eksperymentach
chemicznych
i poznawały prawa
fizyki. [realizator:
MatDel. Mateusz
Delong]

• 1 9 Łodzianek i Łodzian
uczyło się tworzyć
filmy animacyjne,
w efekcie powstały
2 filmy zrealizowane
w technice animacji
poklatkowej „Wakacje
na Księżym Młynie”
i „Niezły cyrk w Łodzi”.
[realizator: Społdzielnia
Socjalna Ferwork]

• 39 dzieci w wieku 5
- 8 lat wzięło udział
w warsztatach
modelarskich
i przygotowało
przedstawienie
teatralne o tematyce
lotniczej pod okiem
instruktorów
i animatorów.
[realizator: Akademia
Przedszkolaka
PROMYCZEK]
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SPOŁECZNY
MONITORING
ZABYTKÓW
Powstała strona
monitoring.tonz.org.pl,
na której można informować
o konkretnych zabytkowych
obiektach, ich sytuacji,
historii i możliwych do podjęcia
działaniach. Zorganizowano również
akcję pisania listów do właściciela
Willi Kellera. [realizator:
Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami]

TELEFON
ŻYCZLIWOŚCI
DLA
SENIORÓW
Przeszkolono 29 kandydatów
na wolontariuszy do pracy
w Telefonie Życzliwości
dla Seniorów.
[realizator: Subvenio.
Fundacja Interwencji
Kryzysowej i Pomocy
Psychologicznej]

WSPARLIŚMY
W RAMACH
MIKRO-DZIAŁAŃ

ŁODZIANIE
ZAANGAŻOWANI
W SPRAWY
SPOŁECZNE

STREFA

WOLONTARIATU
WIELKOMIEJSKIEGO
12 osób przeszkolono w zakresie
wolontariat w pierwszych krokach.
10 osób przeszkolono w zakresie
zarządzania wolontariatem. 22
osoby przeszły cykl edukacyjny
wolontariusz jako lokalny animator.
Promowano wolontariat miejski
podczas łódzkich wydarzeń.
[realizator: Stowarzyszenie
Młodzieży i Osób z Problemami
Psychicznymi, Ich Rodzin
i Przyjaciół POMOST]
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PROGRAM
ANIMACJI
SPOŁECZNEJ
SZUKALIŚMY
LOKALNYCH
AKTYWISTÓW

Wspólnie szukaliśmy mieszkanek i mieszkańców
Łodzi, którzy chcą razem z nami zmieniać
Centrum Łodzi na lepsze. Takich, którzy lubią
działać, którym zależy na otoczeniu, którzy
wierzą w sens wspólnej pracy. Stworzyliśmy
Bazę Wykonawców Końcowych.

pomysły
i
inspiracje

Łódź pełna jest ciekawych i aktywnych osób. Praca
z mieszkańcami pozwala odkrywać różnorodność zainteresowań
i talentów, realizowanych z ogromną pasją, przekonaniem,
oddaniem. A wzajemne spotykanie się tych różnorodności,
to za każdym razem nieoceniony impuls do dalszego działania.
Program Animacji Społecznej był szansą
pokazania tego w skali większej niż lokalna.

Program Animacji Społecznej pokazał, że ludzie
umacniają się, gdy mają możliwość połączenia
swoich talentów i pasji dla innych. Uczestnicy
tworzyli nowe relacje i sieci, dzięki którym stawali
się bardziej twórczy, a swoją pomnożoną siłę
wykorzystywali zarówno do rozwiązywania
problemów, jak i realizacji marzeń. Współpracując
ludzie dysponują potencjałem zdolnym
do dokonywania zmian w swoim otoczeniu.

Agnieszka Reiske, Stowarzyszenie
Społecznie Zaangażowani

POMOGLIŚMY
ZREALIZOWAĆ
POMYSŁY

Dzięki mikrowsparciu od 1 500 do 5 000 zł,
zrealizowano 43 inicjatywy na terenie Strefy
Wielkomiejskiej, w których wzięło udział blisko
8 000 mieszkanek i mieszkańców Łodzi.
Inicjatywy były realizowane przez organizacje
pozarządowe (15), osoby fizyczne (10), grupy
nieformalne (9), miejskie instytucje kultury (4),
przedsiębiorców (3), spółdzielnie socjalne (2).
Mikro-działania, które zrealizowano w Strefie Wielkomiejskiej
przeszły nasze oczekiwania. Z 93 pomysłów wybraliśmy 43
i z ogromną radością przyglądaliśmy się angażowaniu mieszkańców,
włączaniu ich w działania na rzecz swojego otoczenia.
Małe zmiany już widać, a teraz potrzebujemy kolejnych Programów
Aktywności Lokalnej, kolejnych konkursów na mikro-wsparcia,
by inicjatywy kwitły na kolejnych podwórkach. Łódź potrzebuje
tych inicjatyw, by sie rozwijać.

Jolanta Woźnicka, Centrum OPUS

Blisko 250 osób wzięło łącznie udział
w dwóch ogólnomiejskich Forach
Animacji „Łódź Do Wioseł” i dwóch
lokalnych Laboratoriach Współpracy,
podczas których wymienialiśmy się
pomysłami, inspiracjami.

Teresa Jankowska, Stowarzyszenie CAL

REALIZATORZY
Trzy organizacje społeczne: Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenia Społecznie
Zaangażowani realizowały Program Animacji Społecznej
w ramach projektu: „Opracowanie modelu prowadzenia
rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze
w Mieście Łodzi” realizowanego przez Miasto Łódź
na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

