
 

  

24.03.2015 

Dane Wykonawcy Końcowego  
nazwa/ imię i nazwisko ……………………… 
adres ……………………...... 
e-mail……………………….. 
telefon.................................... 

 

LIST INTENCYJNY WYKONAWCY KOŃCOWEGO  

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI 

 PROGRAMU ANIMACJI SPOŁECZNEJ  

 

Wykonawca Końcowy  ...........................  

deklaruje wolę współpracy przy realziacji Programu Animacji Społecznej będącego 

częścią projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów 

miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013" w zakresie  

udziału w zadaniach związanych ze społecznymi aspektami rewitalizacji 

obejmującej Strefę Wielkomiejską Łodzi, a w ramach tego do podjęcia współpracy 

w tym zakresie z innymi osobami i podmiotami. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na umieszczenie i wykorzystanie moich danych 

kontaktowych w Bazie Wykonawców Końcowych i wykorzystywanie ich  

w podejmowaniu przedmiotowych działań. 

Podpis/y 

.........................................     ....................................... 

(imię, nazwisko i funkcja)    (imię, nazwisko i funkcja) 

pieczęć 

.................................... 
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Chcesz zmienić z nami Łódź? 
Jeśli tak – zapraszamy do wioseł! 

 
Co chcemy zrobić? 
Poznać ludzi i pomóc im zrealizować ich pomysły na lepszą Łódź. 
 
CHCEMY POZNAĆ LUDZI 
 
Chcemy poznać ludzi, którzy chcą razem z nami zmieniać Łódź na lepsze. Takich, którzy 
lubią działać, którym zależy na otoczeniu, którzy wierzą w sens wspólnej pracy. Kontakty do 
takich osób stworzą łódzką bazę aktywistów. 
 
Zależy nam też, by takie osoby mogły się nawzajem poznać. Dlatego przygotowujemy 
ogólnomiejskie Forum Programu Animacji Społecznej, podczas którego będzie można 
wymienić się pomysłami, inspiracjami i dowiedzieć się więcej o działaniach 
przygotowywanych w ramach rewitalizacji Łodzi. Rewitalizacji, czyli wyprowadzenia jej ze 
stanu kryzysu – przy udziale mieszkańców, którym – jesteśmy tego pewni – nie jest ona 
obojętna. Zgłoś się na najbliższe Forum – 28.03.2015 r. 
 
Ważne jest też poznanie ze sobą ludzi działających na jednym terenie – np. osiedla, 
kwartału, dzielnicy – tak, by mogli się spotkać i porozmawiać o tym, co można zrobić razem. 
Dlatego też zorganizujemy lokalne Laboratoria Społeczne Współpracy – cykliczne 
spotkania poświęcone temu, by połączyć siły dla dobra najbliższego otoczenia. Zadzwoń do 
naszych animatorów (kontakt poniżej) i stwórz grupę lokalnych aktywistów. 
 
CHCEMY POMÓC ZREALIZOWAĆ ICH POMYSŁY 
 
Chyba każdy z nas ma marzenia i pomysły, jak można by poprawić życie w swojej okolicy – 
np.  zorganizować wspólny piknik z mieszkańcami, posadzić rabatę, przygotować zajęcia dla 
dzieci. Najlepsze ze zgłoszonych nam pomysłów nagrodzimy bezzwrotnym wsparciem 
– do 5000 zł. Może się o nie ubiegać dosłownie każdy – zarówno instytucja, jak i organizacja 
społeczna, ale też artyści, mieszkańcy, działacze społeczni, przedsiębiorcy i grupy 
nieformalne. 
> Przyjdź na Forum Rewitalizacji i dowiedz się szczegółów. 
> Zadzwoń do naszego animatora i umów się na spotkanie informacyjne. 
 
Jakie są warunki? 
 
Działania mogą być prowadzone tylko na terenie tzw. Strefy Wielkomiejskiej. To duży 
fragment Łodzi, od którego rozpocznie się jej odnowa. Granice tej przestrzeni wyznacza 
Aleja Jana Pawła II na zachodzie, ul. Kopcińskiego na wschodzie, Rynek Bałucki na północy 
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i okolice „Górniaka” na południu. Szczegółową mapkę załączyliśmy do tego pisma. Działania 
nie mogą być realizowane bezpośrednio na ul. Piotrkowskiej – są w Łodzi miejsca, które 
potrzebują nas bardziej niż ona. 
 
Kontakt do animatorów: 
– Krzysztof Smug: 725 593 878, ksmug@opus.org.pl 
– Maciej Urbański: 531 700 131, maciej.urbanski@spoleczniezaangazowani.eu 
– Maria Nowakowska: 606 325 848, mnowakowska@opus.org.pl 
– Jacek Gralczyk: 530 726 868, vigarat@gmail.com 
 
Kto realizuje ten projekt? 
Trzy organizacje społeczne: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenia Społecznie 
Zaangażowani w ramach projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji 
obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” wdrażanego przez Miasto Łódź 
na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
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