
Operator Klubu 

Sąsiedzkiego



Zadania Operatora – budowanie więzi

• Prowadzenie Klubu Sąsiedzkiego angażującego mieszkańców DW 

przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi i najbliższego sąsiedztwa

• Realizacja działań integracyjno-animacyjnych wspierających m.in. 

budowanie silnej wspierającej się społeczności lokalnej, wzrost 

kapitału społecznego i realizację inicjatyw mieszkańców DW

• Udział w tworzeniu Rady Sąsiedzkiej oraz koordynacja jej działań

• Pomoc w organizacji systemu podstawowego wsparcia mieszkańców 

(uwzględniającego np. wolontariat oraz pomoc sąsiedzką)

• Udzielanie mieszkańcom wsparcia indywidualnego (np. poprzez 

trening umiejętności społecznych, działania motywujące)

• Koordynacja funkcjonowania lokalu użytkowego i części wspólnych 

zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem i Kartą Wartości Domu

• Podejmowanie działań mediacyjno-interwencyjnych w sytuacjach 

konfliktowych.

Zadania Operatora – budowanie więzi



Wzajemna pomoc 

– każdy daje od 

siebie to, co może

Życzliwość

i otwartość na 

potrzeby sąsiadów

Tolerancja, wzajemny 

szacunek i akceptacja

Współpraca, 

niezależnie od wieku 

oraz innych różnic

Osoby starsze i z ograniczoną sprawnością

mogą liczyć na pomoc w wykonaniu

czynności, które nastręczają im trudności,

natomiast osoby młode uzyskują wsparcie

w opiece nad dziećmi, zasięgają

u seniorów porad życiowych, itp.

Wartości Domu Wielopokoleniowego



Wyposażenie Klubu Sąsiedzkiego



ZASIEDLENIEZasiedlenie



Przyszli lokatorzy Domu Wielopokoleniowego

Zgodnie z kryteriami pierwszeństwa zawartymi w Uchwale Rady 

Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Miasta. 

Spotkania z mieszkańcami, którzy zostali zweryfikowani i wskazani przez BGM oraz 

ZLM, którzy:

• podlegają przekwaterowaniu z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub 

remontu, modernizacji, z lokali wyłączonych 

z użytkowania,

a także:

• osoby opuszczające po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-

wychowawcze, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze,

• osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, stosownie do ich potrzeb 

wynikających z orzeczenia o niepełnosprawności, 

• osoby starsze wnioskujące o zamianę lokalu na mniejszy.

Przyszli lokatorzy Domu 
Wielopokoleniowego
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Więcej o modelu Domu Wielopokoleniowego:

http://centrumwiedzy.org/

http://www.lab60plus.pl/
http://centrumwiedzy.org/

