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l Rozpoczęcie pracy 
z mieszkańcami, wyjście 
zza urzędniczego biurka.

l Przygotowywanie 
mieszkańców 
na nadchodzące 
zmiany w związku 
z rozpoczynającym się 
procesem rewitalizacji.l Wsparcie 

mieszkańców w całym 
procesie wyprowadzek 
- wsparcie formalne 
w załatwieniu wszystkich 
spraw, wyborze nowego 
miejsca zamieszkania, 
w przeprowadzce do 
nowego mieszkania, 
monitorowanie jego 
sytuacji w nowym 
miejscu.

l Wsparcie 
psychologiczne 
i społeczne w procesie 
zmiany – pomoc 
w rozwiązywaniu 
bieżących problemów.

l Praca „społeczna” 
z mieszkańcem 
– motywowanie do 
podejmowania zmian 
w życiu np. terapia, 
podjęcie pracy itp.

l Organizacja sieci 
wsparcia wokół 
mieszkańców w potrzebie 
(nawiązywanie 
współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, angażowanie 
mieszkańców w projekty 
aktywizacyjne, projekty 
społeczne organizowane 
przez NGO).

l Tworzenie nowych 
ścieżek współpracy 
z instytucjami miejskimi 
i wydziałami urzędu 
w celu poprawy 
sytuacji mieszkańców 
i przyśpieszeniu 
terminów załatwienia ich 
spraw.

l Bieżące informowanie 
o postępach w procesie 
rewitalizacji.
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l Pracuje ze społecznością, 
która została na 
obszarze (mieszkańcy 
nieremontowanych kamienic 
miejskich, mieszkańcy 
budynków wspólnotowych 
lub prywatnych, przed, 
w trakcie oraz po procesie 
przeprowadzek).

l Tworzy grupę działania, do 
której zaprasza znajdujące się 
na obszarze NGO’s, instytucje 
kultury, szkoły i uczelnie, 
świetlice środowiskowe, 
przedsiębiorców, związki 
wyznaniowe i współpracuje 
z nimi w kwestii podejmowania 
działań na rzecz mieszkańców 
okolicy.

l Wyszukuje i „sieciuje” 
lokalnych liderów i grupy 
aktywnych mieszkańców. l Koordynuje działania 

integracyjne na obszarze, 
w tym we współpracy z NGO 
i różnorodnymi instytucjami 
planuje wspólne działania.l Monitoruje działania 

i inicjatywy podejmowane 
przez lokalną społeczność.

l Zachęca mieszkańców, 
NGO i instytucje do 
zmiany ich otoczenia (np. 
podwórek, skwerów, które 
nie są zmieniane w procesie 
inwestycyjnym), np. dzięki 
ubieganiu się o mikrogranty.

l Wspieranie mieszkańców 
w aplikacjach o środki na 
projekty skierowane do 
lokalnej społeczności lub 
zmieniające przestrzeń 
w okolicy.

l Wspieranie 
nowych mieszkańców 
(wprowadzających się do 
zrewitalizowanych kamienic) 
w integracji z lokalną 
społecznością, mieszkającą 
w sąsiedztwie.

l Wspieranie beneficjentów 
nowych funkcji społecznych 
(mieszkańców mieszkań 
chronionych, rezydentów 
domu dziennego pobytu, dzieci 
z domów dziecka itp.).
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l Wspieranie rozwoju 
obszaru dbając o ważne 
dla obszaru sprawy, 
rozwiązując problemy 
w poszczególnych 
jednostkach urzędu.

l Współpraca z innymi 
jednostkami miejskimi 
w zakresie dbania 
o obszar. 

l Współpraca z NGO, 
instytucjami i lokalnymi 
liderami w ramach 
określonych potrzeb na 
obszarze, zgłaszanych 
przez mieszkańców.

l Współpraca 
z właścicielami 
prywatnych 
nieruchomości 
oraz wspólnotami 
mieszkaniowymi 
pod kątem realizacji 
wspólnych/zbieżnych 
inwestycji.

l Współpraca 
z inwestorami, działa-
jącymi na obszarze 
i koordynowanie działań 
podejmowanych przez 
nich na rzecz lokalnej 
społeczności.

l Monitorowanie 
efektów działań 
podejmowanych na 
obszarze.l Wsparcie w organizacji 

i aktywne uczestniczenie 
we wszystkich spotkaniach 
i konsultacjach społecznych 
dotyczących obszaru, 
którym się opiekuje.
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WITAMY
NA PIERWSZYM

PIKNIKU LOKALNYM!

KLIENTÓW
PAŃSTWU

NIE ZABRAKNIE.

CZOŁEM!
NOWI 

W SĄSIEDZTWIE?

KLASA 
PLAC ZABAW,
DZIECIAKI SĄ

ZACHWYCONE!

PANIE DARKU,
NIE CHODZI TYLKO
O KLIENTÓW. TAM 

GDZIE RUCH, TAM JEST
ŻYCIE! SAM PAN

WIDZI!

I FAJNIE, ŻE SĄ
MNIEJSZE SKLEPY

A NIE TYLKO
MOLOCHY...

TAK,
SKUSIŁ NAS
DUŻY TEREN

ZIELONY!

A SPOŁECZNOŚĆ
JEST TUTAJ

MOCNO AKTYWNA?

TAK,
JEŚLI LUBICIE

JAK COŚ SIĘ DZIEJE,
TO DOBRZE
TRAFILIŚCIE.

CHYBA
OGARNĄŁEM TUTAJ

NIEZŁY MIKS...
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