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Załącznik 2. 

Mapa  zasobów  środowiska  lokalnego  w  którym  będzie  działał  ŁCUS  wraz  z  partnerami  instytucjonalnymi  oraz

pozarządowymi,  zawierającą  katalog  lokalnych  liderów,  organizacji  pozarządowych,  aktywnych  grup  nieformalnych,

działających lokalnie artystów, ważnych dla mieszkańców instytucji wraz z kontaktami i krótkim opisem każdego aktora

społecznego.

Zidentyfikowane podmioty uporządkowano w ramach czterech kategorii: 

 organizacje edukacyjne, 

 organizacje kulturalne, 

 organizacja usługowe, 

 aktywni mieszkańcy.
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1. Mapa środowiska lokalnego

Mapa 1. Lokalizacja środowiska bezpośredniego, szerszego oraz otoczenia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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1.1.  Mapa środowiska bezpośredniego (kwartał: 1go Maja, Żeromskiego, 6go sierpnia, Żeligowskiego)

Mapa 2. Środowisko bezpośrednie – Aleja 1 Maja – Żeromskiego – 6 sierpnia – Żeligowskiego: lokalizacja instytucji  edukacyjnych, usługowych, kulturalnych oraz aktywnych
mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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1.1.1. Organizacje edukacyjne

Mapa 3. Środowisko bezpośrednie – Aleja 1 Maja – Żeromskiego – 6 Sierpnia – Żeligowskiego: lokalizacja instytucji edukacyjnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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Nazwa podmiotu: Przedszkole Niepubliczne „Koliberek”. 
Osoba do kontaktu: Barbara Guzek, Anna Guzek
Dane kontaktowe: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 8a,tel. 600 294 206; 608 480 442.
Zakres możliwej współpracy: organizacja czasu wolnego, zajęcia integracyjne i in.
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: edukacja wczesnoszkolna

Nazwa podmiotu: Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Armii „Łódź”. Osoba do kontaktu: Michał Różański (dyrektor).
Dane kontaktowe: ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/29, tel.  42 632 29 93.
Zakres  możliwej  współpracy:  organizacja  zajęć,  warsztatów  dla  dzieci,  przygotowanie  paczek  żywnościowych,
przygotowanie paczek z ubraniami, organizacja czasu wolnego, 
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: edukacja podstawowa oraz wczesnoszkolna,
Uwagi: Identyfikacja podmiotu – sposób bezpośredni.

https://www.google.com/search?source=hp&ei=1OdMW5yMK4ukwQK2soiYBQ&q=przedszkole+niepubliczn+ekoliber&oq=przedszkole+niepubliczn+ekoliber&gs_l=psy-ab.3...480.6502.0.6614.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.GvnibRBKl7I
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1.1.2 Instytucje kulturalne

Mapa 4. Środowisko bezpośrednie – Aleja 1 Maja – Żeromskiego – 6 Sierpnia – Żeligowskiego: lokalizacja instytucji kulturalnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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Nazwa podmiotu: Kościół pw. Świętego Mateusza Ewangelisty
Osoba do kontaktu: Proboszcz ksiądz kan. Jarosław Nowak.
Dane kontaktowe: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 18, tel. 42 632 51 39  .  
Zakres możliwej współpracy: organizacja zbiórek rzeczowych oraz pieniężnych.
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: instytucja religijna,
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni.

Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani
Osoba do kontaktu: Agnieszka Reiske
Dane kontaktowe: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9, tel. 508 388 840, 509 746 758.
Zakres  możliwej  współpracy:  organizacja  czasu  wolnego,  organizacja  zajęć  dla  mieszkańców,  pomoc  w  realizacji
projektów.
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: realizacja projektów, wsparcie w planowaniu pozyskania środków rzeczowych i
finansowych, zajęcia dla dzieci,
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni.

Nazwa podmiotu: Pasja Tworzenia – Pracownia Rękodzieła i Animacji. Osoba do kontaktu: Katarzyna Żaromińska
Dane kontaktowe: ul. Zielona 42 m. 18, tel.504 988 083, e-mail: pasjatworzenia84@wp.pl
Zakres możliwej współpracy: organizacja warsztatów rękodzielniczych dla dzieci, 
Kompetencje podmiotu: rękodzieło 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=9OpMW-_tF8TLwAKkia_wAw&q=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+pw.+%C5%9Awi%C4%99tego+Mateusza+Ewangelisty&oq=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+pw.+%C5%9Awi%C4%99tego+Mateusza+Ewangelisty&gs_l=psy-ab.3...1435.1435.0.1758.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.tWt238-SaG8
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1.1.3 Organizacje usługowe

Mapa 5. Środowisko bezpośrednie – Aleja 1 Maja – Żeromskiego – 6 Sierpnia – Żeligowskiego: lokalizacja organizacji usługowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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Usługi rozrywkowe

Nazwa podmiotu: Lejdis Studio Open Space Łódź. 
Dane kontaktowe: ul. Lipowa 15, tel. 504 648 008
Zakres możliwej współpracy: organizacja czasu wolnego, organizacja warsztatów,
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: zajęcia taneczne,
Uwagi: Identyfikacja podmiotu - sposób bezpośredni.

Nazwa podmiotu: 60 Minut. Osoba do kontaktu: Jarek Bączyk.
Dane kontaktowe: ul. Lipowa 15/17, tel. 792 234 858
Zakres możliwej współpracy: organizacja czasu wolnego, organizacja zajęć sportowych, pomoc finansowa
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: zajęcia sportowe, treningi personalne, siłownia, 

Nazwa podmiotu: Fabryka Tańca Studio Tańca. 
Dane kontaktowe: ul. Lipowa 15/17, tel. 530 728 787
Zakres możliwej współpracy: organizacja czasu wolnego, organizacja warsztatów, pomoc finansowa
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: zajęcia taneczne

Nazwa podmiotu: Tap It Up
Dane kontaktowe: ul. Lipowa 15/17, tel. 692 017 598
Zakres możliwej współpracy: organizacja rozrywki połączonej z nauką 
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: Nauka tańca i języka angielskiego. 

Usługi opiekuńcze

Nazwa  podmiotu: Dom  Dziennego  Pobytu,  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Łodzi,  III  Wydział  Pracy
Środowiskowej. Osoba do kontaktu: Piotr Zygmanowski (kierownik)
Dane kontaktowe:  Aleja1 maja 24/26, tel. 42 631 09 67
Zakres możliwej współpracy: organizacja czasu wolnego dla osób starszych
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: opieka i wsparcie osób starszych. 

Usługi inne

Nazwa podmiotu: Rada Osiedla Stare Polesie. Osoba do kontaktu: Romuald Chudzicki
Dane kontaktowe: ul. Żeromskiego 25, tel. 733888707
Zakres możliwej współpracy: pomoc w organizacji zbiórek, kontakt z mieszkańcami
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: sprawy publiczne o zasięgu lokalnym, przekazane przez Radę Miejską w Łodzi
do kompetencji Osiedla

https://maps.google.com/?q=ul.+%C5%BBeromskiego+25&entry=gmail&source=g
tel:+48530728787
https://openspacelodz.lejdisstudio.com/kontakt/%E2%80%9Dtel:+48504648008%E2%80%B3
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1.1.4. Aktywni mieszkańcy

Mapa 6. Środowisko bezpośrednie – Aleja 1 Maja – Żeromskiego – 6 Sierpnia – Żeligowskiego: lokalizacja aktywnych mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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Mieszkanka
Dane kontaktowe: ul. Lipowa 25/4, tel.506 668 015
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni 

Wspólnota mieszkaniowa z ul. Lipowej 21
Dane kontaktowe: ul. Lipowa 21, tel. 604 528 429

Grupa nieformalna- mieszkańcy z ul. Więckowskiego 76
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni

Grupa nieformalna „Moje podwórko” z ul. Więckowskiego 80 
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni

1.2. Mapa środowiska szerszego (kwartał:  Drewnowska,  Zachodnia,  Mickiewicza,  Aleja Włókniarzy;  z  wyłączeniem
środowiska bezpośredniego) 

Mapa środowiska szerszego – dla lepszego zobrazowania – została podzielona na dwa kwartały, prezentowane poniżej.
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1.2.1 Środowisko szersze – kwartał: Drewnowska, Zachodnia, Zielona, Aleja Włókniarzy

Mapa 7. Środowisko szersze – Drewnowska – Zachodnia – Aleja Mickiewicza – Aleja Włókniarzy: lokalizacja instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych oraz aktywnych mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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1.2.1.1. Instytucje kulturalne i organizacje pozarządowe 

Mapa 8. Środowisko szersze – Drewnowska – Zachodnia – Aleja Mickiewicza – Aleja Włókniarzy: lokalizacja organizacji kulturalnych i organizacji pozarządowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#
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Muzea

Nazwa podmiotu: Muzeum Sztuki MS1. Osoba do kontaktu: Jarosław Suchan (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Więckowskiego 36, tel. 42 639 98 78
Zakres możliwej współpracy: organizacja imprez kulturalnych i warsztatów.
Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  badanie  oraz  prezentowanie  w  różnorodnych  kontekstach  dzieł
zgromadzonych w kolekcji sztuki XX i XXI w., promowanie progresywnych zjawisk artystycznych oraz wzmacnianie
roli sztuki jako elementu życia społecznego m.in. poprzez działania edukacyjne.

Nazwa podmiotu: Muzeum Sztuki MS2. Osoba do kontaktu: Jarosław Suchan (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Ogrodowa 19, tel. 42 634 39 48
Zakres możliwej współpracy: organizacja imprez kulturalnych i warsztatów.
Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  badanie  oraz  prezentowanie  w  różnorodnych  kontekstach  dzieł
zgromadzonych w kolekcji sztuki XX i XXI w., promowanie progresywnych zjawisk artystycznych oraz wzmacnianie
roli sztuki jako elementu życia społecznego m.in. poprzez działania edukacyjne.

Nazwa podmiotu: Muzeum Miasta Łodzi. Osoba do kontaktu: Barbara Kurowska (dyrektor) 
Dane kontaktowe: ul. Ogrodowa 15, tel. 42 254 90 00
Zakres możliwej współpracy: organizacja imprez kulturalnych i warsztatów.
Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  placówka  interdyscyplinarna,  kolekcjonująca  obiekty  zabytkowe  z  wielu
dziedzin życia społecznego, historii, kultury i sztuki miasta oraz księgozbiór fachowy, ze szczególnie wartościowym
zbiorem druków związanych z Łodzią. 

Nazwa podmiotu: Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Osoba do kontaktu: Jacek Wawrzynkiewicz (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Gdańska 13, tel. 42 632 20 44
Zakres możliwej współpracy: organizacja imprez kulturalnych i warsztatów.
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: Samorządowe, gromadzące wszelkiego rodzaju pamiątki z zakresu tradycji
niepodległościowych, przede wszystkim z Łodzi, regionu łódzkiego oraz wybiórczo Polski. 

Nazwa podmiotu: Muzeum Fabryki (Manufaktura). Osoba do kontaktu: - 
Dane kontaktowe: ul. Drewnowska 58, tel. 42 664 92 93
Zakres możliwej współpracy: organizacja imprez kulturalnych i warsztatów.
Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  prezentuje  historię  zakładów  włókienniczych  stworzonych  przez  Izraela
Poznańskiego  w drugiej  połowie  XIX  wieku.  W MF poznamy dzieje  przemysłowej  fortuny  Poznańskich,  rozwój
zakładów,  technikę  produkcji  tkanin  bawełnianych  i  codzienną  pracę  dawnych  robotników.  Wystawa  prezentuje
zdjęcia, dokumenty, filmy, plany architektoniczne, próbki surowców i produktów fabryki.

Nazwa podmiotu: Muzeum Kultur i Tradycji Wyznaniowych. Osoba do kontaktu: -
Dane kontaktowe: ul. Ogrodowa 15, tel. 42 254 90 44
Zakres możliwej współpracy: organizacja imprez kulturalnych i warsztatów.
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych Muzeum Miasta     Łodzi organizuje
zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Lekcje muzealne prowadzą pracownicy merytoryczni. Celem spotkań jest
poszerzenie  wiedzy  z  zakresu  wielowyznaniowej  historii  Łodzi  
i  jej  wielokulturowego  dziedzictwa,  budowanego  przez  wyznawców  katolicyzmu,  judaizmu,  protestantyzmu  i
prawosławia.

Biblioteki

Nazwa podmiotu: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie Filia nr 4. Osoba do kontaktu: Bożena Świątek-Mazur
(dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Legionów 71/73, tel. 42 632 48 14
Zakres możliwej współpracy: prowadzenie animacji i zajęć dla dzieci, organizacja imprez kulturalnych i warsztatów.
Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  gromadzenie,  opracowanie  i udostępnianie  materiałów  bibliotecznych.
Prowadzi szeroką działalność poprzez sieć filii i punktów bibliotecznych. Organizuje zajęcia kulturalnooświatowe dla
grup zorganizowanych i użytkowników indywidualnych. Bezpośredni dostęp do nowych mediów i Internetu umożliwia
czytelnikom poprzez Czytelnie Internetowe. 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=1wyYW47NJImWsgH686GgCw&q=Muzeum+Kultur+i+Tradycji+Wyznaniowych.+Oddzia%C5%82+Muzeum+Miasta+%C5%81odzi&oq=Muzeum+Kultur+i+Tradycji+Wyznaniowych.+Oddzia%C5%82+Muzeum+Miasta+%C5%81odzi&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1.885.885.0.1879.3.2.0.0.0.0.102.102.0j1.2.0....0...1.2.64.psy-ab..1.2.223.6..35i39k1.122.PNxW_F2MFXQ
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Nazwa podmiotu:  Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie Filia  nr 10.  Osoba do kontaktu:  Bożena Świątek-
Mazur (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Więckowskiego 32, tel. 42 632 96 65
Zakres możliwej współpracy: prowadzenie animacji i zajęć dla dzieci, organizacja imprez kulturalnych i warsztatów.
Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  gromadzenie,  opracowanie  i udostępnianie  materiałów  bibliotecznych.
Organizuje  zajęcia  kulturalnooświatowe  dla  grup  zorganizowanych  i użytkowników  indywidualnych.  Bezpośredni
dostęp do nowych mediów i Internetu umożliwia czytelnikom poprzez Czytelnie Internetowe. 

Nazwa podmiotu:  Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie Dział  Udostępniania.  Osoba do kontaktu:  Bożena
Świątek-Mazur (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Długosza 7, tel. 42 651 43 94
Zakres możliwej współpracy: prowadzenie animacji i zajęć dla dzieci, organizacja imprez kulturalnych i warsztatów.
Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  gromadzenie,  opracowanie  i udostępnianie  materiałów  bibliotecznych.
Prowadzi szeroką działalność poprzez sieć filii i punktów bibliotecznych. Organizuje zajęcia kulturalnooświatowe dla
grup zorganizowanych i użytkowników indywidualnych. Bezpośredni dostęp do nowych mediów i Internetu umożliwia
czytelnikom poprzez Czytelnie Internetowe. 

Nazwa podmiotu:  Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie Filia nr 17.  Osoba do kontaktu:  Bożena Świątek-
Mazur (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Ossowskiego 4, tel. 42 651 66 52
Zakres możliwej współpracy: prowadzenie animacji i zajęć dla dzieci, organizacja imprez kulturalnych i warsztatów.
Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  gromadzenie,  opracowanie  i udostępnianie  materiałów  bibliotecznych.
Prowadzi szeroką działalność poprzez sieć filii i punktów bibliotecznych. Organizuje zajęcia kulturalnooświatowe dla
grup zorganizowanych i użytkowników indywidualnych. Bezpośredni dostęp do nowych mediów i Internetu umożliwia
czytelnikom poprzez Czytelnie Internetowe. 

Teatry 

Nazwa podmiotu: Teatr Lalek ARLEKIN. Osoba do kontaktu: Wojciech Brawer (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Wólczańska 5, tel. 42 632 58 99
Zakres możliwej współpracy: organizacja wydarzeń kulturalnych i warsztatów teatralnych,  prowadzenie koncertów,
informowanie o wydarzeniach odbywających w teatrze.
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: sztuki z wykorzystaniem lalek; przybliżanie dzieciom powszechnie znanych
bajek, a zarazem otaczającej nas rzeczywistości w sposób nowoczesny. 

Nazwa podmiotu: Teatr Nowy. Osoba do kontaktu: dyrektor teatru Krzysztof Dudek (dyrektor), Andrzej Bart (dyrektor
artystyczny)
Dane kontaktowe: ul. Zachodnia 93, tel. 42 633 44 94
Zakres możliwej współpracy: organizacja wydarzeń kulturalnych i warsztatów teatralnych,  prowadzenie koncertów,
informowanie o wydarzeniach odbywających w teatrze.
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: przedstawienia teatralne, wydarzenia kulturalne
Uwagi: -

Nazwa podmiotu: Teatr Powszechny. Osoba do kontaktu: Ewa Pilawska (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Legionów 22, tel. 42 633 25 39
Zakres możliwej współpracy: organizacja wydarzeń kulturalnych i warsztatów teatralnych,  prowadzenie koncertów,
informowanie o wydarzeniach odbywających w teatrze.
Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  upowszechnianie  sztuki  organizując  spektakle  przeznaczone  dla  osób
bezrobotnych,  a  także  dla  emerytów,  którzy  mogą  zakupić  bilety  po  niższej  cenie.  Ważną  pozycję  stanowi  także
„Edukacja teatralna” dzieci i młodzieży realizowana w formie warsztatów oraz „Lekcji teatralnych”.

Nazwa podmiotu: Teatr Mały w Manufakturze. Osoba do kontaktu: Mariusz Pilawski (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Drewnowska 58, tel. 42 633 24 24
Zakres możliwej współpracy: organizacja wydarzeń kulturalnych i warsztatów teatralnych,  prowadzenie koncertów,
informowanie o wydarzeniach odbywających w teatrze.
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Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  przedstawienia  teatralne,  organizowanie  eventów,  spotkań  integracyjno  -
towarzyskich,  konferencji  naukowych  połączonych  z prelekcjami  i częścią  artystyczną  w postaci  przedstawienia
teatralnego oraz obsługi cateringowej.

Galerie

Nazwa podmiotu: Galeria Zielona 13. Osoba do kontaktu: o. Tomasz Biłka (opiekun)
Dane kontaktowe: ul. Zielona 13, tel. 783 611 938
Zakres możliwej współpracy: organizacja wydarzeń kulturalnych i warsztatów plastycznych.
Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  organizacja  wernisaży  i  wystaw prac artystów z różnych stron Polski;  to
miejsce, w którym swoje dzieła prezentują nie tylko uznani twórcy, ale także zdolni studenci Akademii Sztuk Pięknych.

Organizacje pozarządowe 

Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Artystów Św. Jerzego. Osoba do kontaktu: Raczkiewicz Janusz
Wiesław, Barbara Wandachowicz-Kowalczyk
Dane kontaktowe: ul. św. Jerzego 10/12 lok. 4
Zakres możliwej współpracy: organizacja zajęć artystycznych dla dzieci i dorosłych.
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: pracownia kilkunastu artystów.

Nazwa  podmiotu:  Towarzystwo  Przyjaciół  Muzeum  Sztuki.  Osoba  do  kontaktu:  Małgorzata  Wiktorko  (prezes
zarządu)
Dane kontaktowe: ul. Więckowskiego 36, tel. 42 632 67 82, e-mail: muzeum@msl.org.pl
Zakres  możliwej  współpracy:  organizacja  zajęć  w  celu  poszerzania  wiedzy  o  kulturze  artystycznej  dla  dzieci  i
dorosłych.
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o kulturze artystycznej, zwłaszcza
plastycznej,  stworzenie  więzi  między Muzeum Sztuki w Łodzi,  a  społeczeństwem,  wszczepianie  wśród młodzieży
zamiłowania do piękna i rozwijanie poczucia estetyki i kultury w szerokim tego słowa znaczeniu.

Nazwa podmiotu:  Fundacja Aktywizacji  Zawodowej i  Integracji  Społecznej.  Osoba do kontaktu:  Jan Eugeniusz
Stańczyk (prezes zarządu)
Dane kontaktowe: ul. Więckowskiego 29, tel. 42 633 93 36, e-mail: biuro@fazis.org.pl
Zakres możliwej współpracy: wsparcie integracji społecznej i aktywizacji osób zagrożonych wyłączaniem społecznym.
Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  aktywizacja  społeczna  i  zawodowa  grup  zagrożonych  wykluczeniem
społecznym;  pozyskiwanie  środków  z  różnych  źródeł  na  finansowanie  projektów  skierowanych  do  tych  grup
beneficjentów.  Związani  z  Fundacją  wolontariusze  zajmują  się  aplikowaniem  o  te  środki,  jednak  krótki  czas
działalności i brak doświadczenia znacznie utrudniają ich pozyskanie.

Nazwa  podmiotu:  Ośrodek  Działań  Ekologicznych  Źródła.  Osoba  do  kontaktu:  Karolina  Baranowska,  Gosia
Świderek, Krzysztof Wychowałek
Dane kontaktowe: ul. Zielona 27, tel. 42 632 81 18, e-mail: office@zrodla.org.pl
Zakres możliwej współpracy: organizacja zajęć dla dzieci w celu zwiększenia świadomości ekologicznej.
Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  stałe  zwiększanie  stopnia  świadomości  ekologicznej  młodzieży  łódzkiej
poprzez  aktywną  edukację  ekologiczną,  realizowaną  głównie  poprzez  zajęcia  pozalekcyjne  w  szkołach,  wyjazdy
terenowe, konkursy i szkolenia; podchodzenie do wychowywania młodzieży w sposób całościowy, poprzez łączenie
elementów kultury, ekologii i twórczego myślenia.

Nazwa podmiotu: Fundacja Dziewczynka z Zapałkami. Osoba do kontaktu: Piotr Myśliwiec (prezes zarządu)
Dane kontaktowe: ul. Gdańska 29, tel. 42 631 03 87, e-mail: fundzz@gmail.com
Zakres możliwej współpracy: organizacja edukacyjnych warsztatów i zajęć dla młodzieży.
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: działalność na rzecz poprawy warunków życiowych dzieci z rodzin ubogich i
zagrożonych patologią.  Fundusze na realizację celów statutowych pozyskujemy ze sprzedaży Baśniowych Zapałek,
dotacji i darowizn.
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni

Nazwa podmiotu:  Stowarzyszenie Edukacji Manualnej i Ruchowej SEMiR.  Osoba do kontaktu: Ossowski Rafał
Leszek (prezes zarządu)
Dane kontaktowe: ul. Mielczarskiego 5/m. 2U, tel. 666 465 555 e-mail: stowarzyszenie.semir@gmail.com

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=organizacje+pozarz%C4%85dowe++w+%C5%82%C3%B3dzi+polesie&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=51769879,19443163,830&tbm=lcl&ved=0ahUKEwjxneTF4IXcAhXiZpoKHUIqCWMQtgMIYQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1&biw=1696&bih=830&dpr=1.13
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=organizacje+pozarz%C4%85dowe++w+%C5%82%C3%B3dzi+polesie&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=51769879,19443163,830&tbm=lcl&ved=0ahUKEwjxneTF4IXcAhXiZpoKHUIqCWMQtgMIYQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1&biw=1696&bih=830&dpr=1.13
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=organizacje+pozarz%C4%85dowe++w+%C5%82%C3%B3dzi+polesie&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=51769879,19443163,830&tbm=lcl&ved=0ahUKEwjxneTF4IXcAhXiZpoKHUIqCWMQtgMIYQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1&biw=1696&bih=830&dpr=1.13
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=organizacje+pozarz%C4%85dowe++w+%C5%82%C3%B3dzi+polesie&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=51769879,19443163,830&tbm=lcl&ved=0ahUKEwjxneTF4IXcAhXiZpoKHUIqCWMQtgMIYQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1&biw=1696&bih=830&dpr=1.13
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=organizacje+pozarz%C4%85dowe++w+%C5%82%C3%B3dzi+polesie&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=51769879,19443163,830&tbm=lcl&ved=0ahUKEwjxneTF4IXcAhXiZpoKHUIqCWMQtgMIYQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1&biw=1696&bih=830&dpr=1.13
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Zakres  możliwej współpracy:  organizacja edukacyjnych warsztatów i spotkań integracyjno - ruchowych dla dzieci,
młodzieży i osób starszych.
Kompetencje i doświadczenie podmiotu:  nauka przez edukację manualną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
promocja tradycji rzemieślniczych oraz promocja regionu łódzkiego, praca z osobami w podeszłym wieku – promocja
aktywności manualnej i ruchowej wśród seniorów oraz promocja polskich tradycji kulturowych.

Nazwa podmiotu: Nowa Zorza. Warsztat Terapii Zajęciowej. Osoba do kontaktu: Małgorzata Skrzypa (prezes)
Dane kontaktowe: ul. św. Jerzego 10/12, tel. 42 630 07 59, e-mail: biuro@zorza.esem.pl
Zakres  możliwej  współpracy:  organizacja  zajęć  dla dzieci  i  dorosłych,  prowadzenie  terapii  i  rehabilitacji  dla  osób
niepełnosprawnych.
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez pracę,
oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna młodzieży niepełnosprawnej na Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Nazwa  podmiotu:  Regionalne  Centrum  Wolontariatu  „Centerko”.  Osoba  do  kontaktu:  Mariusz  Kołodziejski
(kierownik)
Dane kontaktowe: ul. Próchnika 7, tel. 42 307 03 72, 513 102 508, e-mail: kontakt@centerko.org
Zakres możliwej współpracy: organizacja czasu wolnego dla dzieci i dorosłych.
Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  pośrednictwo  pracy  wolontarystycznej  o  zasięgu  lokalnym,  promujące
wolontariat jako formę aktywizacji zawodowej.
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni

https://www.google.com/search?q=Regionalne+Centrum+Wolontariatu+%22Centerko%22+(ul.+Pr%C3%B3chnika+7%2C+42+307+03+72)&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=organizacje+pozarz%C4%85dowe++w+%C5%82%C3%B3dzi+polesie&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=51769879,19443163,830&tbm=lcl&ved=0ahUKEwjxneTF4IXcAhXiZpoKHUIqCWMQtgMIYQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1&biw=1696&bih=830&dpr=1.13
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1.2.1.2.Aktywni mieszkańcy
Mapa 9. Środowisko szersze – Drewnowska– Zachodnia – Aleja Mickiewicza – Aleja Włókniarzy: lokalizacja aktywnych mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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Nazwa podmiotu: Fundacja Błękitnia (Kama Krawczyk)
Dane kontaktowe: ul. Legionów 15, tel. 694 222 007
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni

Nazwa podmiotu: Grupa nieformalna 
Dane kontaktowe: mieszkańcy kamienicy z ul. Legionów 38

Nazwa podmiotu: Grupa nieformalna
Dane kontaktowe: mieszkańcy kamienicy z ul. Legionów 50

Nazwa podmiotu: Fundacja Błękitnia (Kama Krawczyk)
Dane kontaktowe: ul. Gdańska 24, tel. 694 222 007
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni.

Nazwa podmiotu: Grupa nieformalna 
Dane kontaktowe: mieszkańcy kamienicy z ul. Gdańska 35

Nazwa podmiotu: Grupa nieformalna - "Moje podwórko" 
Dane kontaktowe: ul. Więckowskiego 9

Nazwa podmiotu: Grupa nieformalna - Grupa sąsiadów 
Dane kontaktowe: ul. Więckowskiego 32



  „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”
  Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020

1.2.2 Środowisko szersze – kwartał: Zielona, Aleja T. Kościuszki, Aleja Mickiewicza, Aleja Włókniarzy 

Mapa 10. Środowisko szersze – Zielona – Zachodnia – Aleja Mickiewicza – Aleja Włókniarzy: lokalizacja organizacji edukacyjnych, kulturalnych, usługowych oraz aktywnych 

mieszkańców

w

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#
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1.2.2.1 Organizacje edukacyjne

Mapa 11. Środowisko szersze – Zielona – Zachodnia – Aleja Mickiewicza – Aleja Włókniarzy: lokalizacja organizacji edukacyjnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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Nazwa podmiotu: Fundacja Rodzice Przyszłości. Osoba do kontaktu: Wojciech Marciszewski (prezes zarządu)
Dane kontaktowe: ul. Kopernika 67/69, lok.14, tel. + 48 601-26-30-88, biuro@rodziceprzyszlosci.pl
Zakres możliwej współpracy: prowadzenie warsztatów, wykładów, szkoleń dla rodziców na temat wychowania, rodziny
Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  działania  kierowane  do  rodziców  i  opiekunów  dzieci;  opracowywanie
różnorodnych narzędzi edukacyjnych: testy, kursy e-learningowe, warsztaty online, filmy edukacyjne.

Nazwa podmiotu: Ośrodek 3 Piętra. Osoba do kontaktu: Urszula Malińska
Dane kontaktowe: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, tel. 42 632 79 77, 3pietra@gmail.com
Zakres możliwej współpracy: prowadzenie zajęć językowych dla seniorów i dzieci, warsztatów i szkoleń.
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: prowadzenie kursów językowych dla seniorów, spotkania aktywizujące osoby
starsze, warsztaty dla dzieci i młodzieży o tematyce kulinarnej, historycznej, kulturowej oraz ekologicznej; organizowanie
warsztatów artystycznych

Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Osoba do kontaktu: Tomasz Musielski (prezes)
Dane kontaktowe: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71, tel. 796 141 440, biuro@wsparciespoleczne.pl.
Zakres  możliwej  współpracy:  praca  z  osobami  w  zagrożonymi  wykluczeniem,  doradztwo  w  ramach  tematyki
przedsiębiorstw społecznych
Kompetencje  i  doświadczenie:  działania  kieruje  do  osób  zagrożonych  wykluczeniem  z  powodu  bezrobocia  lub
niepełnosprawności; propaguje idee przedsiębiorstw społecznych. 
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni

Nazwa  podmiotu:  Edukatorek  Akademia  Kreatywnego  Rozwoju (Łódzki  Oddział  Stowarzyszenia  Edukacyjnego).
Osoba do kontaktu: Beata Lewandowska.
Dane kontaktowe: ul. Kapitana Stefana Pogonowskiego 90, tel. 664 741 642, animacje@edukatorek.com.pl.
Zakres możliwej współpracy: prowadzenie animacji i zajęć dla dzieci
Kompetencje i doświadczenie: wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi; zespół tworzą animatorzy

Nazwa  podmiotu:  EduKABE  Fundacja  Kreatywnych  Rozwiązań.  Osoba  do  kontaktu:  Jakub  Kobyliński  (prezes
zarządu)
Dane kontaktowe: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71, tel. 668 315 306, kontakt@edukabe.pl.
Zakres możliwej współpracy: prowadzenie szkoleń
Kompetencje i doświadczenie: działania na rzecz walki z przemocą psychiczną, fizyczną, seksualną i cyberprzemocą oraz
edukacją na temat rozwoju dziecka.
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni

Nazwa podmiotu: Fundacja AmaCanem. Osoba do kontaktu: Tadeusz Rogalski (prezes)
Dane kontaktowe: ul. Stefana Żeromskiego 90, tel. 502 219 522, biuro@dogoterapia.org.pl
Zakres możliwej współpracy: prowadzenie zajęć dogoterapii
Kompetencje i doświadczenie: zajęcia na terenie całego kraju z osobami o różnorodnych schorzeniach i w różnym wieku. 

Nazwa podmiotu: Fundacja Arka. Osoba do kontaktu: Cezary Majdański (prezes)
Dane kontaktowe: ul. Kopernika 37, tel. 42 637 55 59, fundacja.arka@wp.pl.
Zakres  możliwej  współpracy:  prowadzenie  szkoleń  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień  oraz  HIV  
i AIDS.
Kompetencje  i  doświadczenie:  współpraca  z  wieloma  instytucjami  rządowymi  i  pozarządowymi,  prowadzenie  wielu
programów wspierających osoby uzależnione.

Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie „Bratnia pomoc”. Osoba do kontaktu: Bożena Szkudlarek (prezes zarządu)
Dane kontaktowe: ul. Gdańska 76, tel. 513 746 381.
Zakres możliwej współpracy: porady związane z usługami socjalnymi, pomocą społeczną, pomoc rodzinom niepełnym,
samotnym ojcom i matkom.
Kompetencje i doświadczenie: zajmuje się tematyką praw człowieka, dyskryminacji, równouprawnienia, pomocą rodzinom
niepełnym, zagrożonym bezdomnością i patologią społecznym. 

Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Śpiewacze "HARMONIA". Osoba do kontaktu: Małgorzata Ircha (prezes)

mailto:fundacja.arka@wp.pl
mailto:biuro@wsparciespoleczne.pl
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Dane kontaktowe: ul. Zamenhofa 32, tel. 514 096 421.
Zakres możliwej współpracy: organizacja koncertów, warsztatów.
Kompetencje  i  doświadczenia:  organizacja  koncertów w kościołach  i  salach  koncertowych,  współtworzenie  festiwalu
„Łódzka Jesień Chóralna im prof. Henryka Blachy”.
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1.2.2.2. Organizacje kulturalne

Mapa 12. Środowisko szersze – Zielona – Zachodnia – Aleja Mickiewicza – Aleja Włókniarzy: lokalizacja organizacji kulturalnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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Biblioteki

Nazwa podmiotu: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie. Osoba do kontaktu: Bożena Świątek-Mazur (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Andrzeja Struga 33, tel. 42 637 30 37, biuro@mbplp.lodz.pl
Zakres możliwej współpracy: prowadzenie warsztatów, spotkań z autorami, lekcji bibliotecznych.
Kompetencje  i  doświadczenie:  prowadzenie  zajęć  kulturalnooświatowych  dla  grup  zorganizowanych  
i osób indywidualnych. 

Nazwa podmiotu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi . Osoba do kontaktu:
Barbara Czajka (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Gdańska 100/102, tel. 42 636-68-35
Zakres możliwej współpracy: prowadzenie warsztatów, spotkań z autorami, lekcji bibliotecznych.
Kompetencje i doświadczenie: prowadzenie zajęć tematycznych i lekcji bibliotecznych dla dzieci, edukacja w dziedzinie
kultury, działania na rzecz rozwoju czytelnictwa, szkolenie i doradztwo dla bibliotek publicznych w województwie. 

Teatry

Nazwa  podmiotu:  Teatr  Szwalnia.  Osoba  do  kontaktu:  Marcin  Brzozowski  (Dyrektor  artystyczny  
i programowy)
Dane kontaktowe: ul. Andrzeja Struga 90, tel. 665 338 171
Zakres możliwej współpracy: organizacja zajęć warsztatowych dla dzieci, osób niepełnosprawnych oraz dorosłych.
Kompetencje i doświadczenie: propagowanie kultury i sztuki, edukacja artystyczna młodzieży i osób niepełnosprawnych
oraz propagowanie ich sztuki.

Nazwa podmiotu: Teatr Logos. Osoba do kontaktu: ks. Waldemar Sondka (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Skłodowskiej-Curie 22, tel. 42 637 65 45
Zakres możliwej współpracy: organizacja warsztatów teatralnych
Kompetencje i doświadczenia: Tworzenie przedstawień teatralnych, prowadzenie warsztatów.

Nazwa podmiotu: Teatr Pinokio. Osoba do kontaktu: Konrad Dworakowski (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Kopernika 16, tel. 42 636 59 88.
Zakres możliwej współpracy: organizacja warsztatów teatralnych
Kompetencje  i  doświadczenia:  Tworzenie  przedstawień  teatralnych  oraz  organizacja  warsztatów,  festiwali,  koncertów,
programów edukacyjnych.

Nazwa podmiotu: Teatr Studyjny Szkoły Filmowej w Łodzi. Osoba do kontaktu: Anna Sieczych (kierownik)
Dane kontaktowe: ul. Kopernika 8, 42 636 41 66.
Zakres możliwej współpracy: informowanie o wydarzeniach odbywających się w teatrze.
Kompetencje i doświadczenia: tworzenie przedstawień teatralnych oraz organizacja projektów badawczych, artystycznych
oraz wydarzeń kulturalnych.

Nazwa podmiotu: Teatr Tańca V6. Osoba do kontaktu: Tomasz Filipiak (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Stefana Żeromskiego 74/76, tel. 42 661 88 51.
Zakres możliwej współpracy: zaproszenia na wydarzenia odbywające się w teatrze.
Kompetencje i doświadczenia: tworzenie przedstawień tanecznych

Galerie

Nazwa podmiotu: Miejska Galeria Sztuki Willa. Osoba do kontaktu: Dariusz Leśnikowski (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Wólczańska, tel. 42 632 79 95.
Zakres możliwej współpracy: prowadzenie warsztatów plastycznych.
Kompetencje i doświadczenia: propagowanie kultury i sztuki.

Nazwa podmiotu: Galeria Opus. Osoba do kontaktu: Barbara Dzięcioł
Dane kontaktowe: ul. Łąkowa 29, tel. 502 271 868.
Zakres możliwej współpracy: zapewnienie wstępu do galerii.
Kompetencje i doświadczenia: prywatna i niekomercyjna galeria sztuki, która promuje młodych artystów.

mailto:biuro@mbplp.lodz.pl
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Inne

Nazwa podmiotu: Klub Żużlowy „Orzeł”. Osoba do kontaktu: Witold Skrzydlewski (prezes zarządu)
Dane kontaktowe: ul. 6 Sierpnia 71, tel. 42 633 42 48.
Zakres możliwej współpracy: zaproszenia na mecze.
Kompetencje i doświadczenia: trenowanie zawodników, organizacja meczy żużlowych.

Nazwa podmiotu: Klubokawiarnia Żarty Żartami. Osoba do kontaktu: Katarzyna Tomczak-Tomaszewska
Dane kontaktowe: ul. Wólczańska 40/42, tel. 695 433 201.
Zakres możliwej współpracy: zapewnienie przestrzeni do spędzenia czasu.
Kompetencje i doświadczenia: współpraca z lokalnymi artystami.

Nazwa podmiotu: Klub Sportowy Gwardia Łódź. Osoba do kontaktu: Zbigniew Pacholczyk (prezes).
Dane kontaktowe: aleja Tadeusza Kościuszki 73/75, tel. 42 636 90 50
Zakres możliwej współpracy: organizacja zajęć sportowych.
Kompetencje i doświadczenia: trenowanie zawodników w dyscyplinach judo i boks.

Nazwa podmiotu: Klub Wytwórnia. Osoba do kontaktu: Mariola Małgorzata Wojtysiak (prezes)
Dane kontaktowe: ul. Łąkowa 29, tel. 42 639 55 01.
Zakres możliwej współpracy: zaproszenia na wydarzenia.
Kompetencje i doświadczenia: organizacja imprez kulturalnych.

Nazwa podmiotu: Tkalnia Zagadek, Centrum rozrywki. Osoba do kontaktu: Michał Błaszczyk. 
Dane kontaktowe: aleja Tadeusza Kościuszki 1, tel. 796 003 123.
Zakres możliwej współpracy: organizacja czasu wolnego.
Kompetencje i doświadczenia: działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Nazwa podmiotu:  Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Kościół Środowisk Twórczych). Osoba do kontaktu: ks.
Waldemar Sondka (rektor)
Dane kontaktowe: ul. Skłodowskiej-Curie 22, tel. 42 637 65 45
Zakres możliwej współpracy: rozpowszechnianie informacji na temat ŁCUS, warsztaty teatralne,  spotkania z aktorami,
artystami.
Kompetencje i doświadczenia: współpraca z różnymi środowiskami artystycznymi,
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni.
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1.2.2.3. Organizacje usługowe

Mapa 13. Środowisko szersze – Zielona – Zachodnia – Aleja Mickiewicza – Aleja Włókniarzy: lokalizacja organizacji usługowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Zielony Rynek. Osoba do kontaktu: Mirosław Myśliwiec, Anna Nowak.
Dane kontaktowe: Zielony Rynek, Plac Barlickiego 5, tel. 042-632-08-32.
Zakres możliwej współpracy: wspieranie społeczności lokalnej, przekazywanie nadwyżek towarów.
Kompetencje i doświadczenia: ważne miejsce dla społeczności lokalnej,
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni.

Nazwa podmiotu: Grupa Kupców Ziemi Łódzkiej. Osoba do kontaktu: Jolanta Zborowska, Andrzej Wojtczak
Dane kontaktowe: Plac Barlickiego 5, 
Zakres możliwej współpracy: wspieranie społeczności lokalnej, przekazywanie nadwyżek towarów.
Kompetencje i doświadczenia: ważne miejsce dla społeczności lokalnej,
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni.

Nazwa  podmiotu:  Dzielnicowy  posiadający  w  swoim  rewirze  Pogonowskiego  34 -  sierż.  sztab.  Jakub  Stępiński,
Komisariat IV Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 
Dane kontaktowe: ul. Kopernika 29/31 tel. bezpośrednio do dzielnicowego: 426652318, 789145888.
Zakres  możliwej  współpracy:  szerzenie  świadomości  mieszkańców  o  ŁCUS,  wskazywanie  jednostek  potrzebujących
pomocy lub będących zainteresowanych ŁCUS.
Kompetencje i doświadczenie: znajomość społeczności lokalnej.

Nazwa podmiotu: Przedstawiciel Zarządu Lokali Miejskich: Pan Krzysztof Gumola, 798 735 641
Dane kontaktowe: Al. Tadeusza Kościuszki 47, siedziba tymczasowa (adres do korespondencji): Pl. Barlickiego 11, tel.:
+48 (42) 633-16-40, +48 (42) 633-96-07)

Nazwa podmiotu: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. J. Dylika. Osoba do kontaktu: Krzysztof Góra
(prezes)
Dane kontaktowe: ul. Lipowa 48, tel. 42 632 66 91.
Zakres  możliwej  współpracy:  możliwość  poprowadzenia  różnorodnych  lekcji  tematycznych,  warsztatów,  pokazów,
opowieści o podróżach.
Kompetencje i doświadczenia: doświadczenie turystyczne.

Nazwa podmiotu: Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Osoba do kontaktu: ks. Andrzej Partyka.
Dane kontaktowe: ul. Gdańska 111, tel. 42 639 95 81.
Zakres możliwej współpracy: organizacja wspólnych akcji i programów.
Kompetencje i doświadczenia: wieloletnia praca z osobami potrzebującymi.
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni.

Nazwa  podmiotu:  Punkt  Pomocy  Charytatywnej  Caritas  Archidiecezji  Łódzkiej.  
Osoba do kontaktu: ks. Andrzej Partyka.
Dane kontaktowe: ul. Wólczańska 108, tel. 42 637 53 50.
Zakres możliwej współpracy: szerzenie informacji o ŁCUS.
Kompetencje i doświadczenia: wieloletnia praca z osobami potrzebującymi

Nazwa  podmiotu:  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Wojskowej  Akademii  Medycznej  -  Centralny  Szpital
Weteranów. Osoba do kontaktu: Wiesław Chudzik (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. Stefana Żeromskiego 113, tel. 42 639 35 92.
Zakres możliwej współpracy: pomoc medyczna, szerzenie informacji o ŁCUS.
Kompetencje i doświadczenia: dostarczanie pomocy medycznej.
Uwagi: Drugi oddział szpitala na wyznaczonym terenie znajduję się na ul. Plac Hallera 1. 

Nazwa  podmiotu:  CREATOR  -  Ośrodek  Profilaktyki  i  Rehabilitacji  NZOZ.  
Osoba do kontaktu: Adam Józefowicz (prezes)
Dana kontaktowe: ul. Kopernika 55, tel. 42 230 10 00
Zakres możliwej współpracy: pomoc medyczna, szerzenie informacji o ŁCUS.
Kompetencje i doświadczenia: dostarczanie pomocy medycznej.

Nazwa podmiotu: Siłownia FitFabric. Osoba do kontaktu: -.
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Dane kontaktowe: aleja 1 Maja 119/121, tel. 514 020 044.
Zakres możliwej współpracy: prowadzenie zajęć.
Kompetencje i doświadczenia: prowadzenie sieci siłowni i klubów fitness w całej Polsce.

Nazwa podmiotu: 2 Dom Pomocy Społecznej. Osoba do kontaktu: Grażyna Ciara (dyrektor)
Dane kontaktowe: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32, tel. 42 632 22 03.
Zakres możliwej współpracy: Informowanie o działalności ŁCUS, kierowanie osób mogących potencjalnie skorzystać z
oferty ŁCUS.
Kompetencje i doświadczenia: znajomość społeczności lokalnej.

Nazwa podmiotu: IV Komisariat Policji. Osoba do kontaktu: kom. Wojciech Malarczyk.
Dane kontaktowe: ul. Kopernika 29/31, tel. 42 665 23 00.
Zakres możliwej współpracy: organizacja warsztatów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych, informowanie lokalnej
społeczności o działalności ŁCUS.
Kompetencje i doświadczenia: znajomość społeczności lokalnej.
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1.2.2.4 Aktywni mieszkańcy

Mapa 14. Środowisko szersze – Zielona – Zachodnia – Aleja Mickiewicza – Aleja Włókniarzy: lokalizacja aktywnych mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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Artyści lokalni

Nazwa podmiotu: Aleksandra Kozioł i Sławomir Lewy
Dane kontaktowe: olasuavas@gmail.com
Zakres możliwej współpracy: prowadzenie zajęć artystycznych.
Kompetencje i doświadczenia: wcześniejsze zaangażowanie w prace na rzecz społeczności lokalnej.
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni. 

mailto:olasuavas@gmail.com
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1.3. Mapa otoczenia (poza kwartałem: Drewnowska, Zachodnia, Mickiewicza, Aleja Włókniarzy)

Mapa 15. Otoczenie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#
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Mapa 16. Otoczenie – lokalizacja organizacji edukacyjnych, kulturalnych oraz usługowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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1.3.1. Organizacje edukacyjne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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Nazwa podmiotu: Fundacja Nauki i Wychowania
Dane kontaktowe: ul. Wodna 34, e-mail: shajkowski@salezjanie.pl
Zakres  możliwej  współpracy:  pomoc  w  przystosowaniu  do  życia  społecznego,  wsparcie  w  kształceniu  młodzieży,
organizacja działań w zakresie sportu, kultury fizycznej, wsparcie działań oświatowych. 
Kompetencje  podmiotu:  wspieranie działań  edukacyjno -  wychowawczych Salezjańskiego  Gimnazjum im. Ks.  Bosko,
Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bosko, Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania oraz
Oratorium.

Nazwa podmiotu: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Dane kontaktowe: ul. Sterlinga 27/29, tel. 42 631 95 58, e-mail: fep@fep.lodz.pl
Zakres możliwej współpracy: organizacja środków na stypendia naukowe i socjalne, organizacja środków na stypendia w
ramach studiów za granicą
Kompetencje podmiotu: finansowanie i wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego dla gospodarki rynkowej.

Nazwa podmiotu: Fundacja FabLab. Osoba do kontaktu: Krzysztof Piech (Prezes Fundacji)
Dane kontaktowe: ul. Piłsudskiego 135, e-mail: krzysztof.piech@fablablodz.org
Zakres  możliwej  współpracy:  wspieranie  prac  naukowych,  prototypów,  konstrukcji  -  promowanie  młodych,  zdolnych
ludzi.
Kompetencje  podmiotu:  fundacjarealizuje  projekty  społeczne,  edukacyjne  i  kulturalne,  nastawione  na  animowanie
społeczności lokalnej, promujące i popularyzujące nauki techniczne oraz nowoczesne technologie.

Nazwa podmiotu: Fundacja Połączeni Pasja. 
Dane kontaktowe: ul. Bartoka 1, tel. 508 079 555, e-mail: fundacja@polaczenipasja.pl
Zakres możliwej współpracy:  pomoc sportowcom, artystom chorym, dotkniętym kalectwem, niepełnosprawnym dzieciom
oraz osobom dorosłym nie związanym na co dzień ze sztuką, sportem.
Kompetencje  podmiotu:  wsparcie  w  leczeniu  i  rehabilitacji,  dążenie  do  stworzenia  Centrum  Rehabilitacyjno-
Opiekuńczego, w którym podopieczni Fundacji odzyskiwaliby siły, powracając do sprawności, do pracy, czy też mogliby
po prostu godnie żyć i rehabilitować się.

Nazwa podmiotu: Fundacja Zielony Balonik
Dane kontaktowe: ul. Pabianicka 62, tel.: 42 689 59 72, 
Zakres  możliwej  współpracy:  pomoc  chorym  dzieciom  w  dążeniu  do  prawidłowego  leczenia,  służenie  pomocą
merytoryczną, troską, osobistym zaangażowaniem oraz pomocą finansową. 
Kompetencje  podmiotu:  Badania  naukowe  w  zakresie  alergologii,  immunologi  i  pediatrii
oraz upowszechniamy wiedzę z tego zakresu.

Nazwa podmiotu: Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi Osoba kontaktowa:
Mateusz Kotnowski (dyrektor) 
Dane  kontaktowe:  ul.  Mickiewicza  15a,  tel:  508  501  387,  789  204  162  (bezpośrednio  do  dyrektora)  e-mail:
lodz@idn.org.pl, mateusz.kotnowski@idn.org.pl (bezpośrednio do dyrektora) 
Zakres  możliwej  współpracy:  pomoc  osobom  niepełnosprawnym  w  ciężkiej  sytuacji  życiowej,  poprzez  pomoc  w
zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych.
Kompetencje podmiotu: pomoc podopiecznym poprzez przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy. 

Nazwa podmiotu: Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Osoba kontaktowa: I. Jachim- Kubiak (Zarząd) 
Dane kontaktowe: ul. Żabia 10/12, tel.: 640 67 05, 640 67 06, e-mail: i.jachim-kubiak@kolorowyswiat.org (bezpośrednio
do zarządu) 
Zakres możliwej współpracy: pomoc edukacyjna w przygotowaniu do samodzielnego życia w społeczeństwie 
Kompetencje podmiotu: organizacja pożytku publicznego działająca w sferze ochrony zdrowia i edukacji. 
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1.3.2. Organizacje kulturalne

Mapa 18. Otoczenie – lokalizacja organizacji kulturalnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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Nazwa podmiotu:  Łódzkie  Partnerstwo Pomocy w Sytuacji  Wykluczenia  i  Bezdomności.  Osoba kontaktowa:  Inga
Kuźma.
Dane kontaktowe: ul. Franciszkańska 1/5, tel.: 509 690 044 e-mail:lodzkiepartnerstwopomocy@gmail.com
Zakres możliwej współpracy: pomoc w sytuacji wykluczenia bądź bezdomności
Kompetencje podmiotu: uświadamianie oraz nagłaśnianie tematyki bezdomności i wykluczenia społecznego 
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni

Nazwa podmiotu: Muzeum Kinematografii. Osoba do kontaktu: Jakub Wiewiórski 
Dane kontaktowe: Plac Lecha Kaczyńskiego 1, tel. 42 674 09 57, 510 146 883 (bezp. J. Wiewiórski) 
Zakres możliwej współpracy: organizacja wycieczek po muzeum, organizacja warsztatów rodzinnych w formie tematyki
filmowej, filmowych lekcji muzealnych
Kompetencje podmiotu: Muzeum Kina.

Nazwa podmiotu: Fundacja EtnoInspiracje. Osoba do kontaktu: Agnieszka Iwaszkiewicz
Dane  kontaktowe:  ul.  Gen.  Michała  Tokarzewskiego  35  lok.  7,  tel.  508  837 359,  e-mail:
fundacja.etnoinspiracje@gmai.com
Zakres możliwej współpracy: organizacja warsztatów edukacyjnych, artystycznych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i
seniorów.
Kompetencje podmiotu:  zaangażowanie  osób niepełnosprawnych w uczestnictwo w życiu kulturalnym, organizowanie
warsztatów kulturalnych

Nazwa podmiotu: EC1
Dane kontaktowe: ul. Targowa 1/3, tel. 42 600 61 00, e-mail: biuro@ec1lodz.pl
Zakres możliwej współpracy: organizacja zwiedzania EC1.  
Kompetencje  podmiotu:  EC1 posiada:  Centrum Nauki  i  Techniki,  Wystawy  czasowe,  Halę  Maszyn  EC1,  Narodowe
Centrum Kultury Filmowej, Planetarium EC1, Łódź Film Commission. 

Nazwa podmiotu: ArtAkcja - Małgorzata Cyrańska. Osoba do kontaktu: Małgorzata Cyrańska
Dane kontaktowe: ul. Rajska 11/4, tel.881 629 920, e-mail: artakcjaaa@gmail.com
Zakres możliwej współpracy: organizacja warsztatów dla dzieci, 
Kompetencje: organizacja warsztatów twórczo - plastycznych, edukacyjno - kulturowych, rękodzielniczych, animacji dla
dzieci, wypożyczalnia strojów, rekwizytornia. 

Nazwa podmiotu:  Kaja Kochańska, Kalina Szkałuba – Living Space Studio.  Osoba do kontaktu:  Kaja Kochańska,
Kalina Szkałuba
Dane kontaktowe: ul. Piłkarska 94, tel. 601 323 472, 602 133 070, 
Zakres możliwej współpracy: pomoc w projektowaniu przestrzeni wnętrz
Kompetencje podmiotu: projektowanie wnętrz prywatnych oraz użyteczności publicznej. 

Nazwa podmiotu: Fundacja „W człowieku widzieć brata”. Osoba do kontaktu: Oksana Hałatyn- Burda
Dane kontaktowe: ul. Boya- Żeleńskiego 2/29, tel. P\projekty, współpraca:  669 322 406, W\wolontariat: 509 374 994,
pomoc charytatywna: 695 010 145, e-mail: fundacja@pomagajznami.org
Zakres  możliwej  współpracy:  organizacja  warsztatów  dla  dzieci,  pomoc  osobom znajdującym  się  w  trudnej  sytuacji
życiowej
Kompetencje podmiotu: warsztaty dla dzieci, pomoc osobom bezdomnym, pomoc rodzinom znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej. 
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni

Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Nowa Łódź. Osoba do kontaktu: Paulina Tarkowska lub Bartosz Mielniczek (osoby z
zarządu) 
Dane kontaktowe: ul. Dąbrowskiego 101/129, tel. 881 249 675, e-mail: kontakt@nowalodz.org
Zakres możliwej współpracy: realizacja projektów edukacyjnych
Kompetencje podmiotu: organizacja, do której należą mieszkańcy Łodzi, chcący ulepszenia jakości życia Łodzi. 

Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Obiecanej Łódź
Dane kontaktowe: ul. Przyszkolna 14, e-mail: ziemiaobiecana@hotmail.com
Zakres możliwej współpracy: informowanie o wydarzeniach, które dzieją się w Łodzi
Kompetencje podmiotu: Dyskusja oraz zbieranie wszelkich informacji na temat Łodzi. 
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Nazwa podmiotu: Papugarnia Carmen
Dane kontaktowe: ul. Sterlinga 26, tel. 511 230 240, e-mail: lodz@papugarniacarmen.pl
Zakres możliwej współpracy: organizacja wycieczek po papugarni
Kompetencje podmiotu: organizowanie wycieczek po papugarni oraz organizowanie przyjęć dla dzieci. 

Nazwa podmiotu: Kino Helios Sukcesja
Dane kontaktowe: aleja Politechniki 1, tel. 42 299 92 72, 
Zakres możliwej współpracy: organizacja seansu filmowego
Kompetencje podmiotu: kino

Nazwa podmiotu: Saltos – park trampolin
Dane kontaktowe: ul. Wydawnicza 5, tel. 789 186 992, e-mail: srebrzyńska@saltos.pl
Zakres możliwej współpracy: organizacja spędzenia czasu w parku trampolin
Kompetencje: park trampolin, sport, nauka sportu na trampolinach.

Nazwa podmiotu: Aquapark Fala
Dane kontaktowe: aleja Unii Lubelskiej 4, tel. 42 640 08 00
Zakres możliwej współpracy: organizacja wspólnego spędzenia czasu
Kompetencje: prowadzenie pływalni. 

Nazwa podmiotu: ZOO
Dane kontaktowe: ul. Konstantynowska 8/10, tel. 42 632 75 09,
Zakres możliwej współpracy: organizacja rozrywki w ogrodzie zoologicznym
Kompetencje podmiotu: prowadzenie ogrodu zoologicznego.

Nazwa podmiotu: Ogród Botaniczny
Dane kontaktowe: ul. Krzemieniecka 36/38, tel. 42 688 44 20, 
Zakres możliwej współpracy: organizacja rodzinom rozrywki w ogrodzie botanicznym
Kompetencje podmiotu: prowadzenie ogrodu botanicznego. 

Nazwa  podmiotu:  Teatr  im.  Stefana  Jaracza.  Osoba  do  kontaktu:  Waldemar  Zawodziński  (dyrektor),  Agata  Stehr
(sekretariat)
Dane kontaktowe: ul. Stefana Jaracza 27, tel. 42 662 33 00,42 662 33 01
Zakres możliwej współpracy: organizacja spektakli teatralnych 
Kompetencje podmiotu: spektakle teatralne.

Nazwa podmiotu: YMCA Łódź
Dane kontaktowe: ul. Moniuszki 4, tel. 42 630 23 98
Zakres możliwej współpracy: organizacja zajęć: aerobicu, koszykówki, kursu rysunku i malarstwa, karate dla dzieci, zajęć
dla kobiet w ciąży oraz matek i niemowląt, wstąpienie do łódzkiego klubu miłośników fantastyki.
Kompetencje  podmiotu:  Łódzki  Oddział  Młodzieży  Chrześcijańskiej  Polska  YMCA.  Prowadzenie  działalności
edukacyjnej, sportowej, charytatywnej, wychowawczej.  

Nazwa podmiotu: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Dane kontaktowe: ul. Styrska 20/24, tel. 42 665 51 75, e-mail: czmsport@uni.lodz.pl; cwfis@uni.lodz.pl
Zakres możliwej współpracy: organizacja zajęć sportowych 
Kompetencje podmiotu:  Sale przeznaczone do różnego rodzaju zajęć sportowych + basen,  odpowiednio wykształcona
kadra. 

Nazwa podmiotu: Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”
Dane kontaktowe: ul. Próchnika 7 (I piętro), tel. 42 3070372, 513102508, e-mail: kontakt@centerko.org
Zakres możliwej współpracy: pomoc w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu
Kompetencje  podmiotu:  promowanie  wolontariatu  jako  formy  aktywizacji  zawodowej,  działania  zapobiegające
wykluczeniu społecznemu. 

Nazwa podmiotu: Fundacja Form.Art. Osoba do kontaktu: Kamil Kuligowski
Dane kontaktowe: ul. Nawrot 30, tel. 792 745 000, e-mail: fundacja@form. art.pl
Zakres  możliwej  współpracy:  aktywizacja  lokalnej  społeczności  poprzez  włączenie  jej  do  organizowania  wydarzeń
kulturalnych. 
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Kompetencje podmiotów: promocja kultury lokalnej, lokalnych artystów oraz edukacja oraz edukacja teatralna dzieci i
młodzieży. 

Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego. Osoba do kontaktu: Patrycja Chrzanowska
Dane kontaktowe: ul. Pomorska 54, tel. 514 392 365, e-mail: cwt@cwt.org.pl
Zakres możliwej współpracy: organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
Kompetencje podmiotu: terapie dla dzieci i ich rodzin, 
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni

Nazwa  podmiotu:  Komisja  Dialogu  Obywatelskiego  ds.  polityki  lokalnej.  Osoba  do  kontaktu:  Piotr  Kowalski
(przewodniczący)
Dane kontaktowe: ul. Piotrkowska 171, e-mail: piotr.kowalski@pzg.lodz.pl
Zakres możliwej współpracy: pomoc osobom będących w trudnej sytuacji życiowej
Kompetencje  podmiotu:  w skład  KDO wchodzi  8  organizacji,  które  działają  w sferze  pomocy  osobom bezdomnym,
niepełnosprawnym, potrzebującym, zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Nazwa podmiotu: Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. rewitalizacji. Osoba do kontaktu: Jacek Jędrzejczak 
Dane kontaktowe: ul. Piotrkowska 171, tel. 42 231 01 00, e-mail:
Zakres możliwej współpracy: wspieranie działań rewitalizacyjnych budynku ŁCUS,
Kompetencje podmiotu: wspieranie efektywności działań rewitalizacyjnych włącznie z aspektem społecznym, wdrażanie
idei zrównoważonego rozwoju. 

Nazwa podmiotu: Fundacja Gajusz. 
Dane kontaktowe: ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 87, tel. 42 631 00 41, e-mail: biuro@gajusz.org.pl
Zakres możliwej współpracy: opieka medyczna dla dzieci ciężko/nieuleczalnie chorych 
Kompetencje podmiotu: Hospicjum Perinatalne, Centrum Medyczne, Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli. 

Nazwa podmiotu: Fundacja Jaś i Małgosia. Osoba do kontaktu: Tomasz Michałowicz
Dane kontaktowe: ul. Tatrzańska 105, tel. 42 643 46 70, e-mail: zarząd@jim.org
Zakres możliwej współpracy: pomoc dzieciom w walce z autyzmem, wspieranie ich rodzin.
Kompetencje podmiotu: pomoc dzieciom autystycznym. 

Nazwa podmiotu: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Dane kontaktowe: ul. Narutowicza 54/8, tel. 42 631 93 13, e-mail: lodzki@civitaschristiana.pl
Zakres możliwej współpracy: organizacja zbiórek pieniężnych 
Kompetencje podmiotu: instytucja religijna. 

Nazwa podmiotu: Hala Sportowo – Widowiskowa Atlas Arena
Dane kontaktowe: aleja Bandurskiego 7, tel. 42 272 15 01, e-mail: sekretariat@makis.pl
Zakres możliwej współpracy: organizacja zajęć sportowych dla dzieci oraz organizacja biletów na mecz siatkówki bądź
koncert muzyczny
Kompetencje podmiotu: organizacja koncertów, meczy oraz zajęć sportowych.

Nazwa podmiotu: Zielona Łódź
Dane kontaktowe: ul. Konstntynowska 8/10, e-mail: kontakt@zielonalodz.info
Zakres możliwej współpracy: organizacja rozrywki w postaci festynów, imprez sportowych w łódzkich parkach.
Kompetencje podmiotu:  przewodnik po parkach w Łodzi; rekreacja,  wydarzenia i imprezy kulturalne oraz sportowe w
parkach i na łódzkich terenach zielonych.

Nazwa podmiotu: Fundacja Urban Forms
Dane kontaktowe: ul. Sienkiewicza 61a, tel. 501 139 892, e-mail: biuro@urbanforms.org
Zakres  możliwej  współpracy:  organizacja  warsztatów  ze  street  artem  dla  dzieci;  stworzenie  murali  na  budynku  i
artystycznej aranżacji wnętrz w budynku przy ul. Pogonowskiego 34 (ŁCUS) .
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: Organizacja projektów artystycznych. 

Nazwa podmiotu: Fundacja Działania. Osoba do kontaktu: Aleksandra Dulas
Dane kontaktowe: ul. Zachodnia 10B/14, e-mail fundacja.dzialania@gmail.com
Zakres możliwej współpracy: organizacja warsztatów, półkolonii dla dzieci 
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: edukacja kulturalna, promocja kultury i sztuki.
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Nazwa podmiotu: Fundacja Dom w Łodzi
Dane kontaktowe: ul. Wierzbowa 13, tel. 42 678 01 00, e-mail: pomoc@domwlodzi.org
Zakres możliwej współpracy: pomoc chorym dzieciom
Kompetencje i doświadczenie podmiotu:  Niepubliczny dom dziecka dla dzieci chorych w Łodzi. 

Nazwa podmiotu: Fundacja 2035
Dane kontaktowe: ul. Srebrna 11/7, tel. 603 866 547, e-mail: fundacja@2035.pl
Zakres  możliwej  współpracy:  budowanie  relacji  społecznych  poprzez  wspólne  zajęcia  integracyjno  –  rozrywkowo  –
edukacyjne. 
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: Zsolidaryzowanie pokoleń, edukacja i kształtowanie postaw tolerancji. 

Nazwa podmiotu: Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
Dane kontaktowe: ul. Piotrkowska 102, tel. 48 42 636 40 36, www.piotrkowska.pl
Zakres możliwej współpracy: pomoc finansowa
Kompetencje  i  doświadczenie  podmiotu:  Skupia  architektów,  plastyków,  przedsiębiorców  i  urbanistów  w  potrzebie
przemiany ul. Piotrkowskiej. 

Nazwa podmiotu: Inkubator. Fundacja.
Dane kontaktowe: ul. Tymienieckiego 22, tel. 48 42 633 16 55, www.inkubator.org.pl
Zakres możliwej współpracy: pomoc osobom bezrobotnym poprzez znalezienie pracy w sposób samo zatrudnienia. 
Kompetencje  podmiotu:  Fundacja  skupia  w  sobie  Ośrodek  Rozwoju  Przedsiębiorczości  oraz  Fundusz  Rozwoju
Przedsiębiorczości. 

Nazwa podmiotu: Best Łódź. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów
Dane kontaktowe: al. Politechniki 3A, tel. 48 42 636 84 39, www.best.p.lodz.pl
Zakres możliwej współpracy: organizacja imprez 
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: Rozwinięcie zdolności do pracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. 

Nazwa podmiotu: Hufiec Łódź Polesie. Osoba do kontaktu:  Magdalena Dąbkowska
Dane kontaktowe: ul. Olimpijska 9, tel.48 509 447 703, lodzpolesie@zhp.pl komendant: hm.
Magdalena Dąbkowska, 
Zakres możliwej współpracy: organizacja imprez 
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: Działalność Harcerska
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni

Nazwa podmiotu: Centrum OPUS. Osoba do kontaktu: Maria Nowakowska
Dane kontaktowe: ul. Narutowicza 8/10, tel. 42 207 73 39, e-mail: mnowakowska@opus.org.pl
Zakres możliwej współpracy: pomoc na rzecz innych, pomoc finansowa
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: Szkolenie i doradztwa na rzecz społeczników, którym pomaga się realizować
projekty na rzecz lokalnej społeczności.

Nazwa podmiotu: AOIA (Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych)
Dane kontaktowe: ul. Zachodnia 54/56, tel. 42 633 26 41
Zakres możliwej współpracy: pomoc finansowa, aktywizacja osób starszych
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: aktywizacja i poprawa jakości życia mieszkańców powyżej 60 r. życia.
Uwagi: Identyfikacja podmiotu- sposób bezpośredni

Nazwa podmiotu: Radio Eska Łódź
Dane kontaktowe: al. Piłsudskiego 7, tel. 42 664 30 00
Zakres możliwej współpracy: pomoc finansowa, organizacja zbiórek pieniężnych i rzeczowych 
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: rozgłośnia radiowa. 

Nazwa podmiotu: Studenckie Radio PŁ ŻAK
Dane kontaktowe: III Dom Studenta al. Politechniki 7, tel. 42 63 12 844
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Zakres możliwej współpracy: promocja, organizacja zbiórek pieniężnych i rzeczowych 
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: rozgłośnia radiowa.

Nazwa podmiotu: Telewizja TVP 3
Dane kontaktowe: ul. Narutowicza 13, tel. 42 63 59 100
Zakres możliwej współpracy: promocja
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: telewizja

Nazwa podmiotu: Gazeta społeczna – Miasto Ł
Dane kontaktowe (adres korespondencyjny): ul. Piotrkowska 56 lok. 56 (Poziom Wyżej), tel.
(kontakt do redakcji): 726 515 510
Zakres możliwej współpracy: promocja
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: społeczna gazeta obywatelska i wolontariacka. 

Nazwa podmiotu: Szkoła Muzyczna CASIO
Dane kontaktowe: ul. Brukowa 14, tel. 883 799 421
Zakres  możliwej  współpracy:  pomoc  finansowa,  organizacja  zbiórek  pieniężnych  organizacja  nauki  dla  dzieci
uzdolnionych muzycznie w tej szkole
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: Zajęcia muzyczne.

Nazwa podmiotu: Transatlantyk Festiwal
Dane kontaktowe: Plac Wolności 5, tel. 505 495 008
Zakres  możliwej  współpracy:  pomoc  finansowa,  organizacja  seansów  filmowych  i  muzycznych  Kompetencje  i
doświadczenie podmiotu: Festiwal filmu i muzyki

Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Tkalnia, Osoba do kontaktu: Ilona Majewska
Dane kontaktowe: ul. Ks. Rembowskiego 36/40, Zgierz, tel. 609 551 089,e-mail: kontakt@tkalnia.org
Zakres  możliwej  współpracy:  pomoc  ludziom  doświadczającym  przemocy,  dyskryminacji  lub  będących  w  sytuacji
zagrożenia wykluczeniem społecznym. 
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: Działania na rzecz przemocy, dyskryminacji i wykluczenia społecznego. 

Nazwa podmiotu: Festiwal Żywiołów Polesia
Jest to projekt Fundacji Błękitnia (tel. 694 222 007, Imielnik Stary)
Zakres możliwej współpracy: organizacja warsztatów i eksperymentów dla dzieci 
Kompetencje i kompetencje podmiotu: Warsztaty i spotkania dla dzieci

Nazwa podmiotu: Recyklofonia. Osoba do kontaktu: Suavas Lewy
Dane kontaktowe: tel. 502 777 973,
Zakres możliwej współpracy:: organizacja warsztatów dźwiękowych z elementami muzykoterapii dla dzieci,
Kompetencje podmiotu: dźwiękowe warsztaty z elementami muzykoterapii. 

mailto:kontakt@tkalnia.org
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1.3.3. Organizacje usługowe

Mapa 19. Otoczenie – lokalizacja organizacji usługowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych informacji oraz portalu: http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/#

http://gis2.mapa.lodz.pl/Ogolna/
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Nazwa podmiotu:  Streetworkerzy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Osoba do kontaktu:
Maciej Maciejewski 1

Dane kontaktowe: ul. Wschodnia 32/16, tel. 798 984 365.
Zakres możliwej współpracy: pomoc osobom, które są w trudnej sytuacji życiowej
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: praca socjalna, streetworking.

Nazwa podmiotu: Latarnik Społeczny. Osoba do kontaktu: Aleksandra Płoszka- Kabza
Dane kontaktowe: ul. Piotrkowska 171, e-mail:
Zakres możliwej współpracy: pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej
Kompetencje  podmiotu:  wsparcie  i  pomoc  w  sytuacjach  kryzysowych  typu:  sytuacje  zagrożenia
bezdomnością.

Nazwa podmiotu: Gospodarz Obszaru Projektu 1. Osoba do kontaktu: 
Dane kontaktowe: ul. Piotrkowska 171, tel., e-mail:
Zakres  możliwej współpracy:  wspieranie mieszkańców danego obszaru poprzez pomoc w sprawach
mieszkalnictwa, w przeprowadzkach, w sprawach dot. zadłużeń lokali, pomoc w uzyskaniu dodatków
mieszkaniowych.
Kompetencje  podmiotu:  pomoc  w  sprawach  mieszkalnictwa,  przeprowadzek,  zadłużeń  lokali,
dodatków mieszkaniowych.

Nazwa podmiotu: Koordynator Projektu 1 ROCŁ. Osoba do kontaktu: Dominik Faber 
d.faber@zim.uml.lodz.pl Zakres możliwej współpracy: pomoc w zakresie swoich kompetencji
Kompetencje podmiotu: kieruje i sprawuje kontrole nad zadaniami ROCŁ w Obszarze 1. 

Nazwa podmiotu: Jadłodajnia Dietetyczna
Dane kontaktowe: ul. Zielona 5/7, tel. 42 633 90 91, 505 910 896
Zakres możliwej współpracy: przygotowanie posiłków 
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: gastronomia, przygotowywanie dietetycznych posiłków. 

Nazwa  podmiotu:  Mag-Dom  Zarządzanie  Nieruchomościami.  Osoba  do  kontaktu:  Anita
Chrzanowska. 
Dane kontaktowe: al. Kościuszki 80/82, tel. 42 637 10 12
Zakres możliwej współpracy: pomoc w sprawach związanych z nieruchomościami, pomoc finansowa
Kompetencje i doświadczenie podmiotu: Obrót nieruchomościami.

Nazwa podmiotu: Pracownik MOPS (wskazany przez Zamawiającego)
Dane kontaktowe: ul. Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 685 4362; (42) 685 43 63)
Zakres możliwej współpracy: pomoc w zakresie swoich kompetencji
Kompetencje i doświadczenia podmiotu: Pomoc pieniężna i niepieniężna, pomoc osobom bezdomnym,
ofiarom przemocy, pomoc społeczna. 

Nazwa podmiotu: Przedstawiciel Biura Gospodarki Mieszkaniowej wskazany przez Zamawiającego
Dane kontaktowe:  ul.  Piotrkowska 153,  tel.:  +48 (42) 638-44-44, +48 (42) 638-40-37 (sekretariat),
Dyrekcja:  p.o.  dyrektora  Bogusława  Kolis,  pokój:  112,  tel.:  +48  (42)  638-40-37,  p.o.  zastępcy
dyrektora, Piotr Siedlecki, pokój: 112, tel.: +48 (42) 638-40-37)
Zakres możliwej współpracy: pomoc w zakresie znalezienia i wydzielenia lokali mieszkaniowych 
Kompetencje  i  doświadczenia  podmiotu:  koordynowanie  procesów  przydzielania  mieszkań  dla
mieszkańców miasta Łodzi.

Spis map

Mapa 1.  Lokalizacja środowiska bezpośredniego, szerszego oraz otoczenia

1 Choć fizyczna siedziba Streetworkerów znajduje się w obszarze otoczenia względem Pogonowskiego 34, w rzeczywistości 
terenem pracy wskazanego streetowrkera jest środowisko bezpośrednie względem siedziby ŁCUS.

mailto:d.faber@zim.uml.lodz.pl
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Mapa 2. Środowisko bezpośrednie – aleja 1 maja – Żeromskiego – 6 sierpnia – Żeligowskiego: lokalizacja

organizacji edukacyjnych, usługowych, kulturalnych oraz aktywnych mieszkańców

Mapa 3.  Środowisko bezpośrednie  – aleja 1 maja – Żeromskiego – 6 sierpnia – Żeligowskiego: lokalizacja

organizacji edukacyjnych

Mapa 4.  Środowisko bezpośrednie  – aleja 1 maja – Żeromskiego – 6 sierpnia – Żeligowskiego: lokalizacja

organizacji kulturalnych

Mapa 5. Środowisko bezpośrednie - Środowisko bezpośrednie – aleja 1 maja – Żeromskiego – 6 sierpnia –

Żeligowskiego: lokalizacja organizacji usługowych

Mapa 6.  Środowisko bezpośrednie  – aleja 1 maja – Żeromskiego – 6 sierpnia – Żeligowskiego: lokalizacja

aktywnych mieszkańców

Mapa 7. Środowisko szersze – Drewnowskiego – Zachodnia – aleja Mickiewicza – aleja Włókniarzy: lokalizacja

organizacji kulturalnych oraz aktywnych mieszkańców

Mapa 8. Środowisko szersze – Drewnowskiego – Zachodnia – aleja Mickiewicza – aleja Włókniarzy: lokalizacja

organizacji kulturalnych 

Mapa 9. Środowisko szersze – Drewnowskiego – Zachodnia – aleja Mickiewicza – aleja Włókniarzy: lokalizacja

aktywnych mieszkańców

Mapa  10.  Środowisko szersze  –  Zielona  –  Zachodnia  –  aleja  Mickiewicza  –  aleja  Włókniarzy:  lokalizacja

organizacji edukacyjnych, kulturalnych, usługowych oraz aktywnych mieszkańców

Mapa  11.  Środowisko szersze  –  Zielona  –  Zachodnia  –  aleja  Mickiewicza  –  aleja  Włókniarzy:  lokalizacja

organizacji edukacyjnych

Mapa  12.  Środowisko szersze  –  Zielona  –  Zachodnia  –  aleja  Mickiewicza  –  aleja  Włókniarzy:  lokalizacja

organizacji kulturalnych

Mapa  13.  Środowisko szersze  –  Zielona  –  Zachodnia  –  aleja  Mickiewicza  –  aleja  Włókniarzy:  lokalizacja

organizacji usługowych

Mapa  14.  Środowisko szersze  –  Zielona  –  Zachodnia  –  aleja  Mickiewicza  –  aleja  Włókniarzy:  lokalizacja

aktywnych mieszkańców

Mapa 15. Otoczenie

Mapa 16. Otoczenie – lokalizacja organizacji edukacyjnych, kulturalnych oraz usługowych

Mapa 17. Otoczenie – lokalizacja organizacji edukacyjnych

Mapa 18. Otoczenie – lokalizacja organizacji kulturalnych 

Mapa 19. Otoczenie – lokalizacja organizacji usługowych
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