
PRZEDPRZEWODNIK
PO INFOPUNKCIE NADODRZE



CO TO JEST INFOPUNKT NADODRZE?

Infopunkt Nadodrze jest siedzibą i biurem Fundacji Dom Pokoju.
Znajduje się przy ulicy Łokietka 5.

Jest to miejsce spotkań i punkt informacji dla mieszkanek                     
i mieszkańców, lokalnych przedsiębiorczyń i przedsiębiorców.

W Infopunkcie znajdziesz też Pogotowie Mediacyjne.
Jest to sala, w której organizujemy mediacje, 
czyli rozmowy, które pomagają rozwiązać jakiś konflikt. 

W Infopunkcie znajdziesz też biuro projektu Inne Centrum. 
Jest to projekt, który wspiera przedsiębiorców na 4 osiedlach 
– Jagodnie, Powstańców Śląskich, Gajowicach i Przedmieściu
Świdnickim.

W Infopunkcie organizujemy również wystawy i spotkania.



JAK DOSTAĆ SIĘ DO INFOPUNKTU 
NADODRZE?

Tramwajem: 3, 5, 6, 7, 10, 15, 74
Najbliższy przystanek to Dubois. 
Jest ok. 150 m od Infopunktu.

Autobusem: 103,104, 122, 128, 132, 144
Autobusem nocnym: 240, 247, 248, 249
Najbliższy przystanek to Dubois. 
Jest ok. 150 m od Infopunktu.



JAK DOSTAĆ SIĘ DO INFOPUNKTU 
NADODRZE?

Rowerem: pod bramą główną są stojaki na rowery.

Samochodem: miejsce parkingowe znajdziesz 
wzdłuż ulicy Łokietka. 

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością 
jest przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, 
filia nr 27.



WEJŚCIE DO BUDYNKU

Do Infopunktu możesz dostać się z dwóch stron budynku: 
z ulicy Łokietka i z ulicy Bolesława Drobnera.

Przy wejściu od ulicy Drobnera nie ma schodków.
Wejście jest na poziomie chodnika.  
Jeśli schody mogą być dla Ciebie wyzwaniem - wybierz wejście              
od ulicy Drobnera. 



WEJŚCIE DO BUDYNKU

Tak wyglądają drzwi do kamienicy od ulicy Łokietka.
Żeby wejść do środka, naciśnij na domofonie numer 1. 
Poczekaj 5 sekund. Po tym czasie otworzymy Ci drzwi z biura.

Żeby wejść do środka od tej strony, musisz pokonać 
1 wysoki schodek.

Jeśli domofon jest dla Ciebie zbyt wysoko lub jeśli potrzebujesz
pomocy w pokonaniu schodka, zadzwoń do nas - 883 047 310. 



WEJŚCIE DO BUDYNKU

Tak wyglądają drzwi do kamienicy od ulicy Drobnera.
Żeby wejść do środka, naciśnij na domofonie numer 1. 
Poczekaj 5 sekund. Po tym czasie otworzymy Ci drzwi z biura.

Z tej strony do wejścia nie ma żadnych schodów, 
ale drzwi do kamienicy są dość ciężkie i wąskie. 
Jeśli poruszasz się na wózku, trzeba otworzyć drugie skrzydło drzwi.

Jeśli domofon jest dla Ciebie zbyt wysoko lub jeśli potrzebujesz
pomocy w otwarciu drzwi, zadzwoń do nas - 883 047 310. 
 



WEJŚCIE DO INFOPUNKTU

To są drzwi do Infopunktu.
Kiedy je otworzysz, wejdź przez 5 schodów do góry. 
Jeśli będzie to dla Ciebie trudne – ktoś z pracowników Ci pomoże.

Przy schodach jest poręcz.



SZATNIA

Zaraz obok schodów wejściowych znajdziesz wieszak. 
Tu możesz zostawić swoją kurtkę.



PLAN INFOPUNKTU

Obok drzwi wejściowych znajduje się toaleta.
Toaleta jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.
W środku znajdziesz też przewijak dla dzieci.

Kolejnym pomieszczeniem jest strefa odpoczynku z czerwonymi
fotelami.
Tutaj pracownicy Infopunktu mogą opowiedzieć Ci o Nadodrzu.
Tutaj też znajdziesz Nadodrzański Kram, czyli galerię artystów z
Nadodrza.



PLAN INFOPUNKTU

Obok strefy odpoczynku jest lada z ulotkami. 
Za nią jest bar z kawą i herbatą.

Zapytaj pracownika o kawę, herbatę czy wodę do picia. 
Napoje w Infopunkcie są za darmo.



PLAN INFOPUNKTU

Dalsza sala to duża przestrzeń, w której są stanowiska biurowe.
Tutaj też organizujemy warsztaty, spotkania i wystawy.



PLAN INFOPUNKTU

Z dużej sali przechodzi się do dwóch pokoi.
Jednym z nich jest biuro, które nie jest otwarte dla osób z zewnątrz.



PLAN INFOPUNKTU

Drugi pokój to gabinet, w którym odbywają się mediacje.
Jeśli czekasz na mediację, poczekaj w strefie odpoczynku.
Mediator zaprowadzi Cię do gabinetu, kiedy będzie gotowy.



ZASADY W INFOPUNKCIE

Poczekaj na pracownika w strefie odpoczynku na czerwonych
fotelach. 

 Do biura i pomieszczeń służbowych wchodzą tylko pracownicy
Infopunktu.

Prosimy, żebyś w Infopunkcie nie hałasowała i nie hałasował.



KONTAKT

Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9:00-17:00.

Zapraszamy do kontaktu:
mailem – infopunkt@lokietka5.pl
przez telefon – 883 047 310 

Nasza strona internetowa:
www.lokietka5.pl

Przedprzewodnik przygotowali: Paulina Galanciak-Ilczyszyn, 
Antonina Gawrońska, Jacek Sterczewski

Tekst, projekt graficzny i zdjęcia: Paulina Galanciak-Ilczyszyn 
(Sztuka Włączania) 


