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1. Wstęp
Program współpracy to dokument programowy określający zasady polityki realizowanej
przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest(zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) obowiązkiem
każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1).
Ponadto, z ust. 3 ww. ustawy wynika obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok
poprzedni, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku.
W roku 2018 r. współpraca Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi została określona
w programie przyjętym Uchwałą Nr XLI/544/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26
października 2017 roku w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy organów
samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2018 rok”.
Dokument został wypracowany w procesach partycypacyjnych, na które składały się
spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz udziale Wydziałów / Biur
i Jednostek Urzędu Miasta Leszna współpracujących z III sektorem.
Program Współpracy to dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące
mechanizmów i narzędzi, za pomocą których Miasto Leszno umożliwia organizacjom
pozarządowym współtworzenie polityk publicznych. Określa w perspektywie rocznej cele,
zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne
realizowane w ramach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi
działalnośd pożytku publicznego na jego terenie lub na rzecz jego mieszkaoców oraz jest
istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej miasta.
Organizacje pozarządowe, skupiające aktywnych obywateli i podejmujące działania na rzecz
społeczności lokalnych są ważnym ogniwem lokalnej wspólnoty samorządowej. Poprzez
realizowanie własnych inicjatyw, wspieranie i konsultowanie działao podejmowanych przez
samorząd, współtworzą politykę publiczną. Trzeci sektor jest ważnym partnerem Miasta
Leszna w realizacji jego zadao statutowych.
W 2018 roku współpraca Samorządu Miasta z organizacjami pozarządowymi przyjmowała
formy: finansową i niefinansową i była realizowana przez wspieranie organizacji w zakresie
rzeczowym i merytorycznym oraz przez wzajemną wymianę doświadczeo, wiedzy
i informacji. Działania te nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do
www.ngo.leszno.pl
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zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw
narzecz mieszkaoców. Współpraca Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi odbywała
się w oparciu o Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych.
Rysunek 1 Płaszczyzny współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi

Źródło: Opracowanie własne

2. Leszczyoskie organizacje pozarządowe
Definicja organizacji pozarządowej określona jest w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z nią organizacje pozarządowe to podmioty nie
będące jednostkami albo organami administracji publicznej, których działalnośd nie jest
nastawiona na zysk. Potocznie organizacje pozarządowe nazywane są Trzecim Sektorem lub
NGO (z ang. Non Governmental Organisation).
Organizacjami pozarządowymi są:
1. Niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami
badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi paostwowymi lub
samorządowymi osobami prawnymi,
2. Niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębną ustawa przyznaje zdolnośd
prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
Działalnośd pożytku publicznego może byd prowadzona także przez:
1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Paostwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Paostwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
www.ngo.leszno.pl
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sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego;
2. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3. Spółdzielnie socjalne;
4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 7151463 i 1600), które nie działają w celu osiągnięcia
zysku oraz przeznaczają całośd dochodu na realizację celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.
Według Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Urzędu Miasta Leszna na terenie
Miasta Leszna zarejestrowanych jest 357 organizacji pozarządowych, są to:
1.
2.
3.
4.

Fundacje – 45 podmiotów,
Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne – 246 podmioty,
Kluby sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe – 55 podmioty,
Stowarzyszenia zwykłe w rejestrach nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Leszna
– 11 podmiotów.

Wykres 1 Podział NGO wg formy prawnej
Fundacje

Stowarzyszenia

15%

Kluby sportowe i UKS

13%

72%

Źródło: Opracowanie własne
Dodatkowo Urząd Miasta Leszna prowadzi rejestr organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, z którymi jest w stałym kontakcie i nawiązuje współpracę finansową lub
pozafinansową. W internetowej Bazie NGO prowadzonej przez Urząd Miasta Leszna, do
której wpis jest dobrowolny, znajdują się obecnie 283 wpisy.
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Organizacją pożytku publicznego (OPP) jest organizacja, której złożony wniosek do
Krajowego Rejestru Sądowego został zatwierdzony po spełnieniu czterech obowiązkowych
warunków wymienionych w ustawie: działania na rzecz ogółu społeczności, lub określonej
grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie
trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do reszty społeczeostwa nieprzerwanie
od co najmniej dwóch lat, prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie jako dodatkowej
w stosunku do działalności pożytku publicznego, przeznaczania nadwyżki przychodów nad
kosztami jedynie na działalnośd w sferze pożytku publicznego oraz posiadanie kolegialnego
organu kontroli lub nadzoru. Po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego OPP
organizacja posiada prawo m.in. do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych czy
nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji.
W 2018 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych było 61 OPP mających
siedzibę na terenie Leszna lub działających na rzecz jego mieszkaoców (źródło: Narodowy
Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego).
Wykres 2 Organizacje pożytku publicznego w Lesznie w latach 2015 – 2018
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Źródło: Opracowanie własne

3. Współpraca samorządu Miasta Leszna i organizacji pozarządowych
w zakresie tworzenia polityk publicznych
Polityki publiczne na poziomie lokalnym obejmują szeroki zakres działao, mających wpływ na
życie mieszkaoców we wszystkich jego sferach, z których najważniejsze to: wsparcie
i integracja mieszkaoców w różnym wieku i w różnej sytuacji życiowej, ochrona i promocja
zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, sport, edukacja,
aktywnośd obywatelska, kultura i spędzanie czasu wolnego oraz rewitalizacja. Kreowanie
kierunków działania ma na celu podwyższanie jakości życia, zwiększenia dostępu do
oczekiwanych i potrzebnych mieszkaocom usług. W procesie wypracowywania założeo
rozwoju i różnorodnych przedsięwzięd ważnym głosem jest opinia Trzeciego Sektora,
w którym kumuluje się szeroka wiedza w zakresie konsultowanych zagadnieo.
www.ngo.leszno.pl
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Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi w 2018r. odbywała się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji,
jawności, równości szans, współodpowiedzialności oraz solidarności. Zgodnie z zasadą
pomocniczości miasto przekazywało do bezpośredniej realizacji zadania tym organizacjom
pozarządowym, które posiadały odpowiednie zasoby kadrowe oraz warunki organizacyjne
i finansowe. Suwerennośd stron gwarantowała samorządowi i organizacjom niezależnośd,
prawo do wymiany opinii, równości, autonomii oraz do własnej reprezentacji podmiotów
realizujących program współpracy. Zgodnie z zasadą partnerstwa, działania były
podejmowane we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i uznaniu
równorzędności stron. Zasada efektywności polegała na wspólnym dążeniu do osiągnięcia
możliwie jak najlepszych efektów przy jak najmniejszych nakładach, przy równoczesnym
poszanowaniu publicznych i prywatnych zasobów. Zgodnie z regułą uczciwej konkurencji
wszystkie odpowiednio przygotowane podmioty miały szansę rywalizowad o możliwośd
wykonywaniu zadao publicznych w oparciu o obiektywne kryteria. Dzięki zasadzie jawności
wszystkie aspekty współpracy były dostępne dla zainteresowanych, a wyniki współpracy
upowszechniane w sposób zapewniający dostęp do nich. Zasada równości szans wyrażała się
w dążeniu do określenia i uwzględnienia potrzeb grup dyskryminowanych oraz ich
wzmocnienia i bezpośredniego włączenia w procesy podejmowania decyzji. Natomiast
reguła współodpowiedzialności polegała na wspólnym dążeniu do polepszania życia
mieszkaoców Leszna poprzez odpowiedzialnośd względem partnerów za działania
podejmowane przez sektor pozarządowy i administrację samorządową. Oznaczało to, że
wszelkie podejmowane wspólnie działania wiązały się z równym rozkładem
odpowiedzialności ponoszonej przez partnerów współpracy względem mieszkaoców. Z kolei
zasada solidarności wyrażała się w dążeniu do dobra wspólnego, stanowiła wartośd
nadrzędną nad partykularnymi interesami partnerów.
Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018 powstał na gruncie zapisów ustawowych we
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przy udziale Wydziałów/Biur i Jednostek
Urzędu Miasta Leszna współpracujących z organizacjami.
Dokument ujmujący plany współpracy w 2018r. powstał w oparciu o analizę potrzeb oraz
możliwości efektywnego realizowania wspólnych przedsięwzięd, w tym także ocenę
potencjału organizacji pozarządowych. Podstawą jego realizacji było budowanie dobrych
relacji między samorządem Leszna, a organizacjami pozarządowymi oraz pobudzanie
aktywności Trzeciego Sektora.
Projekt Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
przygotowany został przez Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
www.ngo.leszno.pl
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Pozarządowymi przy wsparciu wydziałów/biur merytorycznych Urzędu Miasta Leszna
współpracujących z Organizacjami Pozarządowymi oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie i Biura ds. Uzależnieo z uwzględnieniem przepisów ustawowych i dotychczasowych
doświadczeo.
3.1.

Konsultowanie Programu

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie Programu współpracy organów
samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2018.

Roczny Program Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi na
2018 to dokument, określający zasady polityki realizowanej przez organ
administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. Jest dokumentem
obowiązkowym

wymaganym

przepisami

Ustawy

o

działalności

pożytku

publicznego i o wolontariacie.

3.1.1. Cel konsultacji
Celem przeprowadzonych konsultacji było:
1) wypracowanie rozwiązao, które uwzględniałyby możliwości i potrzeby sektora
społecznego – adekwatnie do kompetencji i możliwości finansowych samorządu
Miasta Leszna,
2) współtworzenie
projektu
dokumentu
przez
przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz samorządu,
3) tworzenie dialogu obywatelskiego, zapewnienie, że głos przedstawicieli organizacji
pozarządowych jest ważny w kontekście rozwoju Miasta,
4) przedstawienie projektu „Programu współpracy organów samorządowych Miasta
Lesznaz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok”,
5) zebranie opinii i uwag zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego
dokumentu.
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Leszna.
Wnioski, uwagi, opinie, propozycje rozwiązao dotyczące projektu programu zgłoszone
w ramach konsultacji społecznych były przedmiotem analizy wszystkich Wydziałów/ Biur
i Jednostek Urzędu Miasta Leszna współpracujących z organizacjami pozarządowymi
i pozwoliły na opracowanie projektu programu, który uwzględnił zarówno zapotrzebowanie
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ze strony leszczyoskich organizacji pozarządowych, jak i możliwości realizacji zadao
publicznych przez samorząd leszczyoski.
Prace nad projektem programu współpracy składały z trzech etapów. W pierwszym etapie
przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali zaproszeni do składania swoich propozycji
zadao priorytetowych do realizacji w kolejnym roku. W drugim etapie odbyły się spotkania
dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas których organizacje pozarządowe
mogły zgłaszad propozycje zapisów do Programu Współpracy i wspólnie z urzędnikami
współtworzyli projekt dokumentu na 2018 r. Trzecim etapem były formalne konsultacje
projektu programu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia
30.09.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3.1.2. Przebieg i termin konsultacji
3.1.2.1.

Zdjęcie 1 Spotkanie Prezydenta
Miasta Leszna Łukasza Borowiaka
z przedstawicielami NGO

I etap konsultacji

W dniu 27 czerwca odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta
Leszna Łukasza Borowiaka z przedstawicielami leszczyoskich
organizacji pozarządowych. Z zaproszenia skorzystało
ponad sto osób reprezentujących stowarzyszenia, fundacje,
kluby sportowe, spółdzielnie socjalne oraz organizacje,
które współpracują z Urzędem Miasta i podejmują
przedsięwzięcia przy wsparciu środków publicznych
i zewnętrznych, a także przedstawiciele organizacji, którzy
zadeklarowali chęd współpracy z miastem. Podczas
spotkania poruszano tematy dotyczące współpracy Miasta
Leszna z Organizacjami Pozarządowymi.
Odbyła się
dyskusja na temat wzajemnych potrzeb i oczekiwao oraz
obszarów współpracy na kolejny rok. W trakcie spotkania
każdy miał szansę na wyrażenie swojej opinii, rozmawiano
o współpracy zarówno tej finansowej jak i pozafinansowej.
Przedstawiciele Miasta odpowiadali na bieżąco na pytania
organizacji pozarządowych. Uczestnicy zostali zachęceni do
zgłaszania swoich propozycji do Programu Współpracy na
2018 rok. Otrzymali formularze, na których mogli zgłaszad Źródło: opracowanie własne
swoje propozycje zadao priorytetowych. Można to było robid do 11 lipca drogą elektroniczną
lub osobiście, dostarczając dokumenty do Biura Pełnomocnika ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.

www.ngo.leszno.pl
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Wyniki I etapu konsultacji:
Celem konsultacji w ramach I etapu było zebranie informacji od przedstawicieli organizacji
pozarządowych, z poszanowaniem konstytucyjnych zasad: pomocniczości i dialogu
społecznego.
3.1.2.2.

II etap konsultacji

W ramach II etapu konsultacji społecznych odbyły się dwa spotkania robocze dla organizacji
pozarządowych, które miały charakter World Cafe, czyli spotkania przy kawie. Prace nad
Programem odbywały się w trzech kilkuosobowych grupach, które tworzyli przedstawiciele
organizacji pozarządowych. Uczestnicy dyskusji usiedli przy stolikach. Każdy stolik miał
swojego gospodarza. Przy stolikach odbywały się dyskusje na zadany temat. Po kilkunastu
minutach osoby biorące udział w dyskusji przeniosły się do następnego stolika, przy którym
omawiane było inne zagadnienie. Gospodarze stolików pozostali na swoich miejscach i za
każdym razem streszczali nowym partnerom przy stoliku przebieg wcześniejszej dyskusji,
a następnie rozmowa była kontynuowana w "nowym składzie". Uczestnicy byli zachęcani do
przedstawiania swoich pomysłów za pomocą słów, spisywania ich, bądź przedstawiania
graficznego.
W dniu 20 lipca 2017r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna zorganizowane zostało pierwsze
spotkanie metodą World Café, pozwalającą na poruszenie w większej grupie osób kilku
różnych tematów jednocześnie. W spotkaniu uczestniczyło 23 przedstawicieli leszczyoskich
organizacji pozarządowych, którzy omawiali takie tematy jak:
 Cel główny i cele szczegółowe Programu Współpracy.
 Sposoby promocji działao podejmowanych przez Organizacje Pozarządowe
i Miasto Leszno.
 Zasady i formy współpracy.
Zdjęcie 2 Spotkanie z NGO – warsztaty metodą World Cafe

Źródło: Opracowanie własne
W dniu 7 sierpnia 2017r. z udziałem 22 osób odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego
przedyskutowano propozycje zapisów jakie zostały zgłoszone na poprzednim spotkaniu przez
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników samorządu współpracujących
z organizacjami. Udało się przyjąd ostateczny zapis dotyczący celu głównego Rocznego
www.ngo.leszno.pl
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Programu Współpracy, a także cele szczegółowe, doszczegółowiono zasady współpracy.
Z użyciem metody Word Cafe dyskutowano w następujących obszarach tematycznych:
 Zadania priorytetowe.
 Ulepszenie współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi,
Współpraca pomiędzy Organizacjami Pozarządowymi.
 Formy finansowe i pozafinansowe współpracy.
Następnie poszczególne Wydziały/Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna
odnosiły się do propozycji zapisów, w tym priorytetowych zadao publicznych
zaproponowanych przez organizacje pozarządowe oraz przedstawiły priorytetowe zadania
publiczne planowane do realizacji w 2018 roku.

Wyniki II etapu konsultacji:
Celem konsultacji w ramach II etapu było zebranie pomysłów od NGO i przygotowanie
projektu programu, uwzględniającego potrzeby i wnioski przedstawicieli organizacji
pozarządowych.

3.1.2.3.

III etap konsultacji

Konsultacje projektu programu współpracy na rok 2018 przeprowadzone zostały zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag
był Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Anna Szymaoska.
www.ngo.leszno.pl
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Termin konsultacji społecznych wyznaczono w dniach od 6 października do 12 października
2017r. W dokumencie uwzględniono propozycje zgłaszane przez przedstawicieli trzeciego
sektora.

3.1.3. Forma konsultacji
Organizacje pozarządowe miały możliwośd zgłaszania wniosków, uwag, opinii i postulatów
do projektu konsultowanego programu pisemnie lub elektronicznie przedstawiając swoje
propozycje na przygotowanym formularzu konsultacji społecznych i wysyłając go na adres
ngo@leszno.pl lubw wersji papierowej – pocztą na adres: Pełnomocnik ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno
z dopiskiem „Konsultacje – Program Współpracy na rok 2018”.

3.1.4. Informacja o konsultacjach społecznych
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem
programu współpracy na rok 2018 zostało umieszczone:
1) na portalu do konsultacji on-line www.konsultacje.leszno.pl,
2) na stronie internetowej Urzędu www.leszno.pl w zakładce „Organizacje
pozarządowe”,
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.leszno.pl,
4) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie www.mopr.leszno.sisco.info,
5) na tablicy ogłoszeo w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a,
6) w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku
Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a (na parterze tel. 65 529 54 03).
Informacje o trwających konsultacjach zostały również opublikowane na profilu
społecznościowymFacebook:
www.facebook.com/LeszczynskieNGO,
Twitter:
www.twitter.com/LeszczynskieNGO oraz przekazane drogą elektroniczną do podmiotów
Trzeciego Sektora, które znajdują się w bazie danych NGO prowadzonej przez Urząd Miasta
Leszna. Dodatkowo informacja o planowanych konsultacjach społecznych została
zamieszczona we wrześniowym wydaniu informatora „Co słychad w Trzecim Sektorze”.
3.1.5. Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji
W czasie trwania I etapu konsultacji w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 formularze
konsultacyjne od przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uwagi do Programu
Współpracy zgłaszane były także podczas spotkao roboczych 20 lipca oraz 7 sierpnia. W ten
sposób wpłynęły uwagi od 10 organizacji pozarządowych. W ramach III etapukonsultacji do
www.ngo.leszno.pl

Strona 13

Urzędu wpłynęło 6 formularzy od przedstawicieli organizacji pozarządowych, z czego na 4
dokumentach nie było uwag do projektu dokumentu, a dwa wnioski dotyczyły zadao
priorytetowych i mieściły się już w ich zakresie.
Wszystkie złożone w ramach konsultacji społecznych wnioski, opinie, uwagi do projektu
programu współpracy na rok 2018 były konsultowane w danym obszarze z Wydziałami/
Biurami i Jednostkami Urzędu Miasta Leszna współpracującymi z III sektorem. Po uzyskaniu
opinii komórek merytorycznych ostateczny kształt projektu Programu przygotowało Biuro
Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

3.2.

Uchwalenie Programu

Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2018
rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej Leszna w październiku (Uchwała Nr
XLI/544/2017Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017 roku).
Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku to dokument
określający wzajemne zasady działao dwóch suwerennych stron: samorządowej
i pozarządowej. Program zawierał kluczowe informacje dotyczące mechanizmów i narzędzi,
za pomocą których Miasto Leszno, kierując się zasadami współpracy umożliwiało
organizacjom pozarządowym współtworzenie polityk publicznych.
Celem głównym Rocznego Programu było rozwijanie współpracy Miasta
pozarządowymi w prowadzeniu działao zmierzających do rozwoju Miasta i
życia jego mieszkaoców poprzez zwiększenie udziału organizacji
w tworzeniu polityk publicznych, wprowadzaniu nowych rozwiązao i
publicznych.

z organizacjami
poprawy jakości
pozarządowych
realizacji zadao

Cel główny był realizowany przez cele szczegółowe.
1) Kształtowanie partnerstwa miasta z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych
działao służących definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkaoców oraz
wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej.
2) Rozwój lokalnych działao oraz polepszanie warunków do tworzenia inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, zwłaszcza prowadzenie
nowatorskich i efektywnych działao na rzecz mieszkaoców.
3) Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
w mieście, wzmacnianie współpracy między podmiotami sektora samorządowego
i pozarządowego w tym zakresie.

www.ngo.leszno.pl
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4) Wsparcie aktywności obywatelskiej mieszkaoców Leszna, umacnianie
w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,
wspólnotę lokalną, promocję postaw obywatelskich i prospołecznych.
5) Poprawa jakości życia mieszkaoców Leszna poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb
społecznych oraz zwiększanie efektywności wykorzystania środków publicznych.
6) Prezentacja dorobku środowiska organizacji pozarządowych i promowanie jego
osiągnięd oraz zwiększenie roli miasta w promocji działao organizacji
pozarządowych.
7) Wspieranie tworzenia, działalności i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.
8) Rozwój potencjału wolontariackiego oraz aktywności prospołecznej.
9) Wzmocnienie organizacji pozarządowych w zakresie zwiększania wiedzy dot. ich
funkcjonowania oraz roli dywersyfikacji źródeł finansowania. Informowanie
organizacji pozarządowych o potencjalnych źródłach.
10) Promocja idei wpłat 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
działających na terenie Leszna lub na rzecz jego mieszkaoców.
Uchwalony dokument przewidywał realizację priorytetowych zadao publicznych.
Dzięki zapisom Programu organizacje: współtworzą prawo
obowiązujące w Mieście, promują swoje działania, korzystają
z doradztwa, szkoleo, lokali miejskich, otrzymują dotacje.

3.2.1. Zadanie I. Pomoc społeczna
Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin poprzez m.in.:
1) Pomoc w Ośrodku Interwencyjno – Readaptacyjnym,
2) Pomoc w Domu Dziecka,
3) Pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy,
4) Pomoc dla kobiet z dziedmi w mieszkaniach wspomaganych/ treningowych,
5) Specjalistyczne poradnictwo dla osób/ rodzin w trudnych sytuacjach życiowych,
6) Aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach,
7) Pomoc socjalna, materialna i żywnościowa
8) Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
wykluczonych społecznie,
9) Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji
i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami,
10) Działania na rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych wymagających
codziennej opieki i wsparcia oraz ich opiekunów,
11) Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu
dysfunkcji społecznych,
12) Specjalistyczne wsparcie dla osób niesłyszących i niedosłyszących,
www.ngo.leszno.pl
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13) Wsparcie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na
rzecz Miasta Leszna.
3.2.2. Zadanie II. Ochrona i promocja zdrowia
Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom
i patologią społecznym (w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii),
a także promocji i organizacji wolontariatu w tym m.in.:
1) Podejmowanie działao edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promocję
zdrowia i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
2) Prowadzenie klubów abstynenckich,
3) Prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu,
4) Działania profilaktyczno – terapeutyczne dla młodzieży z grup ryzyka (narkotyki
i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków
wychowawczych, świadczenia pomocy dla młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego,
5) Prowadzenie Leszczyoskiego Biura Wolontariatu,
6) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży
eksperymentującej i używającej narkotyków, prowadzenie spotkao z młodzieżą,
7) Działania prewencyjne dotyczące używania nowych środków psychoaktywnych,
8) Prowadzenie zajęd profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą harcerską.
3.2.3. Zadanie III. Kultura i sztuka
Zadania z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, w tym m.in.:
1) Wspieranie działalności kulturowych na rzecz środowiska lokalnego, w tym
organizacja imprez i wydarzeo kulturalnych,
2) Wspieranie działao na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
3) Wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych, w tym publikacje upowszechniające
wiedzę o dorobku miasta i jego znaczenie w rozwoju regionu oraz kraju.
3.2.4. Zadanie IV. Sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane w ramach ustawy opp oraz ustawy
o sporcie, w tym m.in.:
1) Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych Miasta Leszna,
2) Finansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno,
3) Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo – rekreacyjnych
i zawodów sportowych,
4) Sport osób niepełnosprawnych.

3.2.5. Zadanie V. Pozostałe
Zadania z zakresu niewymiennego powyżej, w tym m.in.:
www.ngo.leszno.pl
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1) Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
a. Prowadzenie działao z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu
utrzymanie i poprawę zdrowia, w tym zdrowia psychicznego oraz służące wcześniej
wykrywalności chorób,
b. Organizowanie imprez środowiskowych oraz kampanii promujących zdrowy styl
życia i podnoszący świadomośd zdrowotną mieszkaoców
2) Zadania związane z wspieraniem i rozwijaniem działao w obszarze edukacji
i wychowania
3) Zadania związane z udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Leszna.
4) Zadania związane z wspieraniem inicjatyw służących tworzenia zróżnicowanej oferty
turystyczno – rekreacyjnej, w tym m.in.:
a. Odnawianie, znakowanie szlaków i obiektów turystycznych w mieście,
b. Organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkaoców miasta na
terenie Leszna oraz powiatu leszczyoskiego,
c. Działania mające na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej,
d. Kreowanie nowych form turystyki i produktów turystycznych,
e. Działania na rzecz rozwoju turystyki wśród dzieci i młodzieży.
5) Zadania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeostwem
Leszna i zagranicznych gmin.
6) Zadana w zakresie rewitalizacji aktywizujące mieszkaoców, integrujące i budujące
relacje międzysąsiedzkie, wzmacniające więzi z miejscem zamieszkania.
7) Zadania w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości
Miasta Leszna w formie m.in.: szkoleo, wystaw, targów, konferencji.
8) Zadania związane w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych:
a. Wspieranie przedsięwzięd integrujących środowisko lokalne poprzez
wspomaganie działalności organizacji pozarządowych w tym zakresie,
b. Organizacja przedsięwzięd nakierowanych na wzrost aktywności społecznej
mieszkaoców,
c. Promowanie rozwoju działalności lokalnej u tworzenie warunków do budowania
współpracy oraz wzmocnienia postaw obywatelskich,
d. Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji
ich pracy,
e. Budowanie tożsamości organizacji pozarządowych,
f. Współorganizowanie szkoleo mających na celu podnoszenie kwalifikacji
i efektywności pracy osób zaangażowanych w realizacje zadao publicznych.
9) Realizacja zadao publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Ogłoszenia o konkurach były zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Miasta Leszna, na tablicy ogłoszeo Urzędu Miasta oraz portalach
społecznościowych.
www.ngo.leszno.pl
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Tabela 1 Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna współpracujące z III
sektorem.
Lp.

Nazwa Wydziału/ Jednostki
Organizacyjnej

1

Wydział Kultury i Sportu

2

Wydział Promocji i Rozwoju

3

Wydział Edukacji

4

Centrum Informacji Turystycznej

5

Biuro Zamówieo Publicznych

6

Biuro Pełnomocnika ds.
Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

7

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie

8

Biuro ds. Uzależnieo

 ochrony i promocji zdrowia,
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wydział Spraw Obywatelskich

 prowadzenie działao z zakresu profilaktyki, edukacji i promocji
zdrowia,
 wspieranie działao w zakresie pomocy hospicyjnej
i paliatywnej świadczonej na rzecz mieszkaoców Leszna,
 nadzór nad działalnością stowarzyszeo,
 prowadzenie ewidencji stowarzyszeo zwykłych

9

Sfera zadao publicznych w zakresie:
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 kultury fizycznej i sportu
 rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeostwami
Leszna i zagranicznych gmin,
 rewitalizacji,
 wspomagania rozwoju gospodarczego Miasta Leszna
 wspierania i rozwoju edukacji i wychowania
 wspierania inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty
turystyczno-rekreacyjnej
 udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 koordynowania prac przygotowawczych i nadzór nad realizacją
Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,
 wspierania działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 informowania organizacji pozarządowych zarejestrowanych na
terenie miasta Leszna o projektach, programach
i grantach umożliwiających uzyskanie dofinansowania na
podejmowane przez nie działania,
 promowania Miasta poprzez działalnośd lokalnych organizacji
pozarządowych,
 wspierania rozwoju organizacji pozarządowych,
 prowadzenia działao informacyjnych i promocyjnych
skierowanych do sektora pozarządowego lub których
beneficjentem jest sektor pozarządowy,
 pośredniczenia w nawiązywaniu kontaktów i współpracy
pomiędzy organizacjami i poszczególnymi wydziałami
i jednostkami organizacyjnymi Miasta,
 bieżącego kontaktu i organizowania spotkao z organizacjami
pozarządowymi,
 reprezentowania Prezydenta na konferencjach i spotkaniach
dotyczących problematyki sektora pozarządowego,
 organizowania współpracy o charakterze pozafinansowym
z organizacjami pozarządowymi.
 pomocy społeczne,
 polityki senioralnej

Źródło: Opracowanie własne
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3.3.

Organy opiniodawcze i ciała konsultacyjno-doradcze

3.3.1. Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 144/2016 z dnia 31 marca 2016 r. została
powołana Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, której kadencja trwa 4 lata.
Rada składa się z pięciu osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, tj.:
1. Gabriela Jarecka – Przewodnicząca Rady (Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego),
2. Irena Dankiewicz – Zastępca Przewodniczącej Rady (Polski Związek Emerytów,
Rencistówi Inwalidów),
3. Wanda Jakubowska-Śmigiel – Sekretarz Rady (Leszczyoskie Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne "Amazonka"),
4. Danuta Dudziak – Członek Rady (Stowarzyszenie "Wygraj Siebie"),
5. Elżbieta Dyzert – Członek Rady (Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku).

Główne zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
1. Inspirowanie przedsięwzięd zmierzających do:
1) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
2) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działao na rzecz osób
niepełnosprawnych,
3. Ocena realizacji programów,
4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod
kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
W 2018 roku Rada spotkała się 3 razy. Podejmowane zagadnienia w 2018 roku:

www.ngo.leszno.pl
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1. Opiniowała podział środków otrzymanych algorytmem z PFRON na realizację przez
powiat zadao z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych,
2. Dyskusja i wystosowanie prośby do Prezydenta Miasta Leszna o dofinansowanie
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zakup dodatkowych łóżek rehabilitacyjnych
ze środków budżetowych,
3. Wypracowanie stanowiska w sprawie propozycji zmian przewidzianych w projekcie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej orz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej ,
4. Wysłanie opinii do Wielkopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej,
5. Udział w spotkaniu przedstawicieli Społecznych rad do spraw osób
niepełnosprawnych działających na terenie województwa wlkp. na temat sytuacji
osób z niepełnosprawnością - Wielkopolskie innowacje społeczne (prezentacja
projektów).

3.3.2. Leszczyoska Rada Seniorów
Uchwałą Nr XXXVI/459/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2017 roku została
powołana Leszczyoska Rada Seniorów, której kadencja trwa 3 lata. Rada składa się z 11 osób:
1. Krystyna Andrzejewska,
2. Zenon Bojek,
3. Jacek Hebisz,
4. Bożena Kmietczyk,
5. Mirosława Kurasiak-Firlej,
6. Andrzej Madkowiak,
7. Teresa Rękosiewicz,
8. Danuta Sołtysik,
9. Barbara Szarszewska,
10. Bolesław Szudejko,
11. Maria Zielony.
Główne zadania Leszczyoskiej Rady Seniorów:
1. Opiniowanie przedsięwzięd zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do
pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej,
2. Opiniowanie i doradzanie w zakresie działao zmierzających do wykorzystania
potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym
w zakresie kultury i edukacji,
www.ngo.leszno.pl
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3. Opiniowanie lokalnych rozwiązao prawnych dotyczących sytuacji seniorów oraz
spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania,
4. Doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy
społecznej i usług opiekuoczych,
5. Współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób
starszych,
6. Przedstawienie

władzom

samorządowym

Leszna

wniosków

i

sprawozdao

z działalności Rady.
Członkowie reprezentują organizacje pozarządowe, stowarzyszenia których działalnośd jest
skierowana do seniorów naszego miasta, osoby aktywne w różnych zawodach oraz radni
Rady Miasta.
W 2018 roku Rada spotkała się 9 razy. Rada opiniowała wprowadzenie usługi „Złotej Rączki”
dedykowanej leszczyoskim seniorom. Ponadto zainicjowała powstanie kwartalnika dla
seniorów pn. „Otwarte drzwi” oraz organizację cyklu letnich wydarzeo „Wakacje seniorów
w mieście”, które odbędą się w 2019 r.
3.3.3. Rada Sportu Miasta Leszna
Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 6 lutego 2015 r. została powołana Rada Sportu
Miasta Leszna, której kadencja trwa 4 lata. Rada składa się z 17 osób, w tym 9 przedstawicieli
leszczyoskich klubów sportowych, tj.:
1. Marek Tyczyoski – Uczniowski Klub Sportowy „Grom”,
2. Grzegorz Kapitan – Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Paostwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeoskiego w Lesznie,
3. Sławomir Mocek – Jamalex IKS Leszno,
4. Romuald Ratajczak – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Leszczynko”,
5. Paweł Pęcak – Automobilklub Leszczyoski,
6. Grzegorz Brzechwa – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne”,
7. Bolesław Mencel – Klub Sportowy „Tęcza” Leszno,
8. Maciej Wieczorek –Leszczyoskie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych,
9. Paweł Prałat – Młoda Polonia Astromal.
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Główne zadania Rady Sportu:
1. Strategia rozwoju miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu,
2. Projekt budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
3. Projekty uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
4. Programy bazy sportowej na terenie miasta,
5. Plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia
kultury fizycznej oraz inne jednostki realizujące zadania kultury fizycznej w Lesznie,
dofinansowywanych z budżetu miasta,
6. Wnioskowanie do Prezydenta Miasta Leszna o przyznanie zawodnikom trenerom i
działaczom sportowym Nagrody Sportowej Miasta Leszna oraz wyróżnienia
sportowego Miasta Leszna,
7. Opiniowanie wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyróżnienia
sportowego Miasta Leszna.
W 2018 roku nie odbyło się żadne spotkanie Rady Sportu.
3.3.4. Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne są jedną z form dialogu pomiędzy przedstawicielami władz wszystkich
szczebli, a mieszkaocami. Konsultacje to wysłuchiwanie opinii mieszkaoców, poznanie ich
propozycji, rozwiązao dotyczących kwestii ważnych dla danego środowiska. Konsultacje
społeczne są przeprowadzane w celu zebrania opinii, pozyskania dodatkowych informacji,
doświadczeo oraz sugestii w sprawach szczególnie ważnych dla Miasta Leszna i jego
mieszkaoców. Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczą

aktywnie w życiu

społecznym Miasta m.in. włączając się w tworzenie programów, strategii oraz uczestnicząc
w konsultacjach dotyczących ważnych dla nich spraw.
3.4.

Wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działao

Sprawny obieg informacji jest niezbędny w tworzeniu i realizowaniu lokalnych polityk
publicznych, a także w codziennej praktyce współpracy. Dlatego Urząd Miasta Leszna
wykorzystuje wszystkie dostępne kanały dystrybucji informacji: zarówno tradycyjne
poprzez urząd pocztowy, tablice ogłoszeo, akcje plakatowe, spotkania informacyjne
i nowoczesne, wśród których można wymienid pocztę elektroniczną, strony Urzędu Miasta
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Leszna, portal do konsultacji online, portale społecznościowe. Urząd korzysta także z „poczty
pantoflowej” i innych kanałów komunikacji.

Informowanie to wzajemna wymiana informacji, co oznacza, że nie tylko administracja ma
obowiązek przekazywania informacji organizacjom pozarządowym. Przepływ informacji
powinien następowad także w drugą stronę.
3.4.1. Elektroniczne narzędzia informowania
3.4.1.1.

Strona internetowa

Na stronie Urzędu Miasta Leszna www.leszno.pl na bieżąco zamieszczane były informacje
dotyczące współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, pojawiały się także inne
wiadomości dedykowane III sektorowi w Lesznie. Można było tu znaleźd m. in. ogłoszenia
o otwartych konkursach ofert, informacje o konkursach grantowych czy ciekawych
inicjatywach realizowanych przez organizacje pozarządowe lub na ich rzecz. Ponadto
prowadzona była baza NGO oraz baza konkursów/programów/grantów gdzie zamieszczane
były aktualne konkursy w ramach których organizacje pozarządowe mogą ubiegad się
o dofinansowanie.

Tabela 2 Liczba odsłon zakładki NGO na stronie www.leszno.pl i ngo.leszno.pl

2015

2016

2017

2018
(nowa strona
www.ngo.leszno.pl)

28 731 odsłon

36 947 odsłon

45 824 odsłon

69 361 odsłon

Zakładka
NGO na stronie
www.leszno.pl

Źródło: opracowanie własne

Od marca 2018r. jest w strukturach Urzędu Miasta Leszna funkcjonuje nowa strona pod
adresem www.ngo.leszno.pl
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Zdjęcie 3 Strona internetowa www.ngo.leszno.pl

Źródło: Opracowanie własne

Na nowej stronie internetowejznaleźd można wszystkie najważniejsze informacje związane
z funkcjonowaniem Trzeciego Sektora w Lesznie, a także odnoszące się do współpracy
Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi.
Na portalu znajduje się rozbudowany panel Menu, wśród którego znaleźd można takie
kategorie jak:
 Współpraca z NGO, czyli wszystkie informacje na temat współpracy na linii JST –
NGO, praktyczne porady dla organizacji pozarządowych, treści związane
z wolontariatem,
 Kampanie i projekty – to zakładka poświęcona realizowanym przez Miasto Leszno we
współpracy z NGO kampaniom społecznym,
 Aktywne Obywatelskie Leszno – kategoria w całości poświęcona kampanii Aktywne
Obywatelskie Leszno,
 Fundusze – konkursy, dzięki którym NGO zdobyd mogą finansowanie na swoje
projekty
 Baza NGO – spis leszczyoskich organizacji pozarządowych
 Kontakt – zakładka informująca o administratorach strony, czyli Biurze Pełnomocnika
Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Oprócz wcześniej wspomnianych kategorii i ich charakterystyki, na stronie znajduje się na
bieżąco uzupełniany kalendarz wydarzeo, tworzone są newsy opisujące wszystkie
wydarzenia związane z światem organizacji w Lesznie. Co warto podkreślid, również
mieszkaocy mają możliwośd modyfikowania treści jakie znajdują się na stronie – m.in. mogą
dodawad wydarzenia do kalendarza, wpisywad organizacje pozarządowe do spisu NGO, czy
przesyład informacje i galerię zdjęd. Dodatkowo strona wzbogacana jest o media tj. galerię
zdjęd oraz filmy. Witryna ngo.leszno.pl cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkaoców
Leszna, ale i okolicznych miejscowości i większych miast, o czym świadczą statystyki
odwiedzin strony.

www.ngo.leszno.pl

Strona 24

Zdjęcie 4 Raport z danymi witryny w 2018 roku

Na stronie www.ngo.leszno.pl w 2018 roku opublikowano:
 580 wpisów w kategorii aktualności NGO,
 52 informacje o weekendowych wydarzeniach organizowanych przez leszczyoskie
NGO („Weekend z NGO”),
 na bieżąco prowadzono kalendarz wydarzeo,
 utworzono bazę danych NGO,
 zamieszczono ponad 80 galerii zdjęd,
 12 materiałów filmowych,
 wyszukano i zamieszczono na stronie www.ngo.leszno.pl ponad250 informacji
o projektach, programach, grantach umożliwiających uzyskanie dofinansowania przez
organizacje pozarządowe na podejmowaną przez nie działalnośd.

Właściwa komunikacja między Urzędem Miasta Leszna, a organizacjami pozarządowymi jest niezbędna do kreowania
ściślejszej współpracy. Budowaniu tej komunikacji służą: działalnośd grup roboczych/zespołów doradczych,
współtworzenie strony www.mgo.leszno.pl profilów społecznościowychFacebook, Twitter, Instagram Leszczyoskie
NGO, kanał YouTube leszczyoskie NGO, comiesięczna broszura „Co słychad w Trzecim Sektorze”, wysyłanie mailingu do
leszczyoskich organizacji

www.ngo.leszno.pl

Strona 25

Facebook Leszczyoskie NGO – facebook.com/LeszczynskieNGO.
Zdjęcie 5 Profil LeszczyoskieNGO na Facebook

Na

portalu

społecznościowymFacebookpn.

Leszczyoskie

NGO

dokonywane

sąwpisy

działaniach,

inicjatywachpodejmowanych

przez

systematycznie
o

wydarzeniach,

przedstawicieli

leszczyoskich

organizacji pozarządowych. Przez stronę na
FB informowaliśmy również o konkursach
ofert, możliwych zewnętrznych źródłach
dofinansowania, szkoleniach on-line i wielu
innych

przydatnych

pozarządowym
rozbudowywane

organizacjom

zagadnieniach.
są

galerie

Stale
zdjęd.

Opublikowano ponad 1500 postów. Na
koniec roku

Źródło: opracowanie własne

liczba polubieo strony

wyniosła 3090 (bardzo silna tendencja wzrostowa).

Wykres 3 Aktywnośd fanpage’a Leszczyoskie NGO w latach 2015-2018.
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Źródło: opracowanie własne. Dane na dzieo 31.12.2018 r.
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Twitter LeszczynskieNGO – opublikowano ponad 500 tweetów.

Instagram LeszczynskieNGO – opublikowano 130 zdjęd.

Kanał YouTube LeszczynskieNGO – na kanale zamieszczono 25 filmików
(opracowanie

i montaż:

Biuro

Pełnomocnika

ds.

Współpracy

z

Organizacjami

Pozarządowymi).
3.4.1.2.

Portal do konsultacji online – platforma ułatwiająca dialog społeczny
pomiędzy administracją publiczną, a mieszkaocami oraz organizacjami
pozarządowymi.

Poprzez portal, każdy mieszkaniec może wyrazid swoją opinię w formie elektronicznej,
w ważnych dla Miasta i jego mieszkaoców kwestiach. Na portalu przedstawione są dobre
praktyki przeprowadzania konsultacji, elementy edukacyjne takie jak baza wiedzy oraz model
konsultacji społecznych Miasta Leszna.

Portal podzielony jest na konsultacje trwające i zakooczone. W każdej z tych części znajduje
się 12 kategorii w których prowadzone są lub będą konsultacje społeczne. Są to m.in.: drogi
i inwestycje, edukacja i nauka, kultura i sztuka, NGO, rewitalizacja czy ekologia i ochrona
środowiska.

Portal stanowi wsparcie dla procesu konsultacyjnego poprzez udostępnianie wybranych
narzędzi zbierania opinii w formie elektronicznej, np.:
1) Formularza konsultacji/kwestionariusza badawczego, który załączany jest na portal
w postaci pliku tekstowego. Taki formularz należy wypełnid i odesład na wskazany
adres drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
2) Komentarzy – które włączane są pod danym artykułem i dają możliwośd
swobodnego wypowiadania opinii na poszczególny temat.
3) Oceny – np. danych planów zagospodarowania czy też zdjęd ilustrujących nowe
inwestycje.
4) Sondy/ankiety, które poza możliwością wyboru najlepszej według głosujących
odpowiedzi, pozwalają również na wprowadzenie dodatkowej propozycji.
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Aby móc brad udział w konsultacjach należy dokonad krótkiej rejestracji w portalu. Portal jest
dostosowany do obsługi zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych – tablecie
czy smartfonie.

3.4.1.3.

Inne portale społecznościowe:

Wśród innych kanałów informacyjnych Miasta Leszna w sieci wyróżnid należy:
1) Facebook Miasta Leszna – facebook.com/Leszno,
2) Twitter Miasta Leszna – twitter.com/MiastoLeszno,
3) Instagram Miasta Leszna – instagram.com/miastoleszno_official,
4) YouTube Miasto Leszno – youtube.com/user/LubietoLeszno,
5) Facebook Rewitalizacja Miasta Leszna – facebook.com/RewitalizacjaLeszna,
6) Facebook Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – facebook.com/Miejski-OśrodekPomocy-Rodzinie-w-Lesznie,
7) Facebook Centrum Informacji Turystycznej – facebook.com/InfoTurLeszno,
8) Facebook Straż Miejska – facebook.com/Straż-Miejska-Leszno.

4. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizacji zadao publicznych
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi odbywa się
bezpośrednio poprzez realizację zadao publicznych. Sfera zadao publicznych określona
www.ngo.leszno.pl
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została w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym celem
tej współpracy jest dążenie do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb społecznych
z wykorzystaniem partnerów. Udział podmiotów w wykonywaniu zadao publicznych
realizowanych przez Miasto Leszno w zakresie zadao priorytetowych zapewnia się poprzez
zlecanie realizacji tych zadao podmiotom prowadzącym działalnośd pożytku publicznego (art.
5 ustawy).
Rysunek 2 Obszary współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi

Źródło: Opracowanie własne

Realizacja współpracy w tych trzech obszarach daje możliwośd wykorzystania potencjału
partnerów w realizacji zadao publicznych. Należy jednak pamiętad, że współpraca ta musi
byd oparta na podstawowych zasadach, których uwzględnienie jest kluczowe dla osiągnięcia
zakładanego celu, czyli realizacji zadao publicznych w najbardziej skuteczny i efektywny
sposób. Podstawą formalną do współpracy są roczne programy współpracy, które określają
w jakich sferach zadao publicznych samorząd i organizacje zamierzają współpracowad oraz
jakie formy tej współpracy przewidują.
4.1.

Formy współpracy

Zgodnie z przyjętym programem, współpraca Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi
odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji, jawności, równości szans, współodpowiedzialności oraz suwerenności.
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Przedmiotem współpracy Miasta Leszna i organizacji pozarządowych było umożliwienie
organizacjom pozarządowym realizacji zadao publicznych określonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zaspokajania potrzeb społecznych
mieszkaoców Leszna.
Współpraca Miasta Leszna z podmiotami Programu w roku 2018 obejmowała zarówno
formę finansową jak i pozafinansową. Współpraca Miasta Leszna z organizacjami
pozarządowymi odbywała się w następujących formach:
1. Współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych (konsultacje, doradztwo,
informowanie, promocja, analiza),
2. Współpraca w zakresie realizacji zadao publicznych (zlecanie realizacji zadao
publicznych, projekty partnerskie, rekomendacje, opiniowanie),
3. Tworzenie infrastruktury współpracy i warunków do społecznej aktywności poprzez:
wspieranie inicjatyw, prowadzenie bazy NGO, promowanie działalności, promowanie
przekazywania

1%

podatku

dla

organizacji

pozarządowych,

wspieranie

w nawiązywaniu kontaktów, umożliwianie zawierania partnerstw, informowanie
o możliwych źródłach finansowania, wymiana dobrych praktyk, organizowanie
wspólnych wydarzeo, organizacja szkoleo, wspieranie wolontariatu, doskonalenie
współpracy, przekazywanie lokali z miejskich zasobów, obejmowanie patronatem
Prezydenta Miasta Leszna wydarzeo organizowanych przez organizacje pozarządowe.
4.2.

Finansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Samorząd Miasta Leszna współpracował z organizacjami pozarządowymi zlecając zdania
publiczne do realizacji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Do finansowych form współpracy Miasta Leszna z organizacjami sektora
pozarządowego zalicza się w szczególności zlecanie realizacji zadao publicznych w trybie
otwartych konkursów ofert oraz w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. „małe granty”).
Większośd środków finansowych zaplanowanych na realizację zadao publicznych przez
organizacje pozarządowe na 2018 rok przyznana była w trybie otwartych konkursów ofert.
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Wykres 4 Tryb udzielania dotacji - otwarte konkursy i małe granty

Tryb udzielania dotacji
w 2017r.
8%

Tryb udzielania dotacji
w 2018r.
11%

89%

92%
otwarte konkursy

małe granty

otwarte konkursy

małe granty

Źródło: Opracowanie własne

Ponadto organizacje oraz inne podmioty uprawnione realizowały zadania publiczne
o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartych konkursów ofert.
Odbywało się to zgodnie z procedurą tzw. „małych grantów”, w ramach której organizacje
musiały spełnid następujące warunki:
1. Wysokośd dofinansowania lub finansowania zadania nie mogła przekraczad 10.000 zł,
2. Zadanie publiczne należało zrealizowad w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Zadania priorytetowe określone w Programie Współpracy na rok 2018 były podstawą do
dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie
zadao publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
W 2018 roku Urząd Miasta Leszna przyznał organizacjom pozarządowym oraz innym
podmiotom uprawnionym, działającym w różnych obszarach pożytku publicznego, dotacje
w łącznej kwocie 3 142 598,90 zł, z czego kwota 3 077 953,93 złzostała prawidłowo
rozliczona. Wysokośd środków finansowych w obszarach pożytku publicznego na realizację
zadao w 2018 r. przyznano podmiotom sektora pozarządowego w ramach 2 procedur
w łącznej wysokości:
1. 2 797 475,10 zł (przyznana); 2 737 280,06 zł (prawidłowo rozliczona) – w trybie
otwartych konkursów ofert,
W 2018 roku Urząd Miasta Leszna ogłosił 31 konkursów, w wyniku których organizacje
pozarządowe złożyły

ogółem 133 oferty o dofinansowanie, natomiast w wyniku

rozstrzygnięd komisji konkursowych zawarto 97 umów o dofinansowanie.
2. 345 123,80 zł zł(przyznana); 340 673,87 zł (prawidłowo rozliczona) – z pominięciem
otwartych konkursów ofert, w trybie tzw. „małych grantów”.
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W roku sprawozdawczym złożono 95 ofert, podpisano 84 umowy w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W 2018 roku złożono ogółem 228 ofert o dofinansowanie i podpisano 181 umowy na
realizację zadao publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (opp).
W ramach ustawy o sporcie w 2018 roku złożono ogółem 177 ofert o dofinansowanie
i podpisano 135 umówna realizację zadao publicznych w ramach ustawy o sporcie
Łącznie w 2018r. organizacje złożyły 405 oferto dofinansowanie i podpisano 316 umów.

Tabela 3 Liczba ofert i podpisanych umów - porównanie lat 2015-2018 (w ramach ustawy opp)

2015

Liczba ofert złożonych na
realizację zadao publicznych
390

Liczba podpisanych umów na
realizację zadao publicznych
243

2016

275

232

2017

300

237

2018

228

181

Rok

Źródło: opracowanie własne.

Składane przez organizacje pozarządowe oferty w poszczególnych konkursach były
rozpatrywane przez Komisję Konkursowe powoływane przez Prezydenta Miasta Leszna.
Organizacje pozarządowe wykonujące zadania publiczne oraz inne podmioty uprawnione
zobowiązane były do zapewnienia środków własnych jako wkładu finansowego lub
osobowego w realizację zadania. Wysokośd wkładu własnego, którą organizacje deklarowały
na etapie składania oferty, była jednym z elementów ocenianych przez komisje konkursowe.
4.2.1. Środki finansowe z budżetu Miasta Leszna na realizację zadao publicznych
Wykazane w poniższej tabeli środki finansowe na realizację zadao publicznych obejmują
zarówno dotacje uzyskane przez organizacje pozarządowe w wyniku otwartych konkursów
ofert, jak również w postaci tzw. „małych grantów”.
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Tabela 4 Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2018
roku.
Zakres zadania
priorytetowego z
Lp.
Programu
Współpracy

Kwota
wnioskowana
(Otwarty
konkurs)

Kwota
przyznana

Kwota
wykorzystana

Kwota
wnioskowana
(mały grant)

Kwota
przyznana

Kwota
wykorzystana

2 050 687,80 zł

1 888 899,22 zł

1 813 660,76 zł

26 677,00 zł

26 677,00 zł

26 677,00 zł

573 202,00 zł

500 000,00 zł

500 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

629 720,00 zł

227 000,00 zł

221 946,34 zł

39 712,00 zł

39 712,00 zł

38 906,51 zł

- zł

- zł

- zł

156 580,80 zł

156 580,80 zł

153 704,05 zł

17 620,00 zł

15 850,00 zł

15 850,00 zł

43 870,00 zł

43 870,00 zł

43 559,45 zł

60 725,88 zł

60 725,88 zł

60 725,88 zł

- zł

- zł

- zł

24 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

- zł

- zł

- zł

65 500,00 zł

60 000,00 zł

55 613,38 zł

- zł

- zł

- zł

25 000,00 zł

25 000,00 zł

25 000,00 zł

53 284,00 zł

53 284,00 zł

52 826,86 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

25 000,00 zł

25 000,00 zł

24 483,70 zł

- zł

- zł

- zł

3 481 455,68 zł

2 797 475,10 zł

1.

2 594 990,40 zł

1 050 000,00 zł

2.

1 409 099,62 zł

498 500,00 zł

1 453 762,00 zł

800 000,00 zł

4.

433 650,64 zł

230 592,72 zł

5.

592 932,70 zł

168 500,00 zł

6 484 435,36 zł

2 747 592,72 zł

2 712 345,60 zł

9 965 891,04 zł

5 545 067,82 zł

5 429 585,71 zł 345 123,80 zł

3.

I. Pomoc
Społeczna
II. Ochrona
i promocja
zdrowia
III. Kultura

4.

IV. Sport

1.
2.

V. Pozostałe
Ochrona
i promocja
zdrowia
Poradnictwo
obywatelskie
Turystyka
i rekreacja
Współpraca
z zagranicą
Rewitalizacja

5.

Rozwój
gospodarczy
Rozwój wspólnot
i społeczności
lokalnych
Suma (ustawa opp)

Sport
(ustawa
o sporcie)

3.

Suma
(ustawa o sporcie)
Razem

2 717 240,11 zł 345 123,80 zł 345 123,80 zł
340 673,87 zł
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
1 038 053,49 zł
w klubach sportowych oraz sport osób
niepełnosprawnych
Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna –
494 090,00 zł
I Tura 2018
Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna –
787 738,69 zł
II Tura 2018
Organizacja znaczących dla Miasta Leszna
225 592,72 zł imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów
sportowych
Wspieranie działalności klubów sportowych
166 870,70 zł
prowadzących sekcje dziecięce i młodzieżowe
na terenie Miasta Leszna
- zł

- zł

- zł

345 123,80 zł 340 673,87 zł

Łącznie kwota
przyznana

5 890 191,62 zł

Łącznie kwota
wykorzystana

5 770 259,58 zł

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane przesłane przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu
Miasta Leszna.
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Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do realizacji zadao publicznych
wykorzystały przyznane środki finansowe w 97,2%.
W ramach współpracy finansowej przekazano organizacjom pozarządowym również środki:
1. na realizację zadao w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 88 944,66 zł (2 wnioski są
jeszcze w trakcie realizacji i obecnie nie są rozliczone), 86 402,59 zł (prawidłowo
rozliczona),wykaz dotacji przyznanych w 2018 roku w ramach inicjatywy lokalnej
przestawia załącznik nr 7,
2. na realizację zadao w ramach ustawy o sporcie w kwocie 2 747 592,72 zł (przyznana
kwota), 2 712 345,60 zł (prawidłowo rozliczona). Wykaz dotacji przyznanych w 2018
roku w ramach ustawy o sporcie przestawia załącznik nr 5.
Środki przekazane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
W 2018 roku organizacje pozarządowe mogły ubiegad się o dotacje na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków. Środki przekazano 3 podmiotom, opiewały one na kwotę 281 822,17 zł
z czego 281 822,02 zł zostało rozliczonych prawidłowo. Szczegółowy wykaz podmiotów,
którym przyznano dotacje zawarty jest w tabeli.
Tabela 5 Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje od Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytków w 2018 r.

Nazwa jednostki
dotowanej

Kwota planowanej
dotacji

Kwota dotacji
przekazanej

1
Kościół
ul. Czarnoleska 1a
Caritas Archidiecezji
Poznaoskiej ul.
Paderewskiego 8
Pl. Metziga 13,
Lapidarium
RAZEM:

2

3

Kwota dotacji
prawidłowo
wykorzystanej wg
przedstawionego
sprawozdania
4

15.000,00 zł

15.000,00 zł

15.000,00 zł

15.000,00 zł

14.999,85 zł

14.999,85 zł

251.822,17 zł

251.822,17 zł

251.822,17 zł

281 822,17 zł

281 822,02 zł

281 822,02 zł

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane przekazane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.
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4.2.2. Środki finansowe z budżetu Miasta Leszna na realizację zadao publicznych w
ramach otwartych konkursów ofert
W celu realizacji Rocznego Programu na 2018 rok, 6 wydziałów/biur i 2 jednostki
organizacyjne Miasta Leszna współpracujące z organizacjami III sektora, ogłosiły oraz
przeprowadziły 31 otwartych konkursów ofert, w wyniku których podpisano 97 umów
o dofinansowanie realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione złożyły 133 oferty w ramach
procedury otwartych konkursów ofert na realizowanie zadao zleconych przez Miasto Leszno.
Przyznana kwota dotacji wynikająca ze złożonych dokumentów wynosiła 2 797 475,10 zł.
Spośród złożonych ofert wybrano 97 projektów, którym przyznano środki finansowe
w formie dotacji na realizację zadao publicznych, natomiast 36 ofert zostały odrzucone:
1. Ze względów formalnych odpadło 16 ofert,
2. Z przyczyn merytorycznych negatywnie zaopiniowano 19 ofert,
3. 1 wniosek wycofał się.
W wyniku ogłoszonych otwartych konkursów ofert na zadania:
1. Z zakresu pomocy społecznej Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie
ze środków budżetu Miasta Leszna 29 organizacjom pozarządowym na realizację 37
projektów. Łączna kwota przyznanych dofinansowao wyniosła 1 888 899,22 zł
natomiast ich realizacja wyniosła ostatecznie 1 813660,76 zł.
2. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze środków
budżetu Miasta Leszna 12 organizacjom pozarządowym na realizację 12 projektów.
Łączna kwota przyznanych dofinansowao wyniosła 500 000,00 zł, ich realizacja
wyniosła ostatecznie również 500 000,00 zł,
3. Z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego Komisja
Konkursowa przyznała dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna 22
organizacjom pozarządowym na realizację 35 projektów. Łączna kwota przyznanych
dofinansowao to 227 000,00 zł, ich realizacja wyniosła ostatecznie 221 946,34 zł,
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4. Z zakresu kultury fizycznej i sportu Komisja Konkursowa w ramach ustawy o sporcie
przyznała dofinansowanie w wysokości 2 747 592,72 zł, natomiast ich realizacja
wyniosła ostatecznie 2 712 345,60 zł,
5. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie
ze środków budżetu Miasta Leszna 4 organizacjom na realizację 4 projektów. Łączna
kwota przyznanych dofinansowao to 15 850,00 zł, ich realizacja wyniosła też
15 850,00 zł,
6. Z

zakresu

poradnictwa

obywatelskiego

Komisja

Konkursowa

przyznała

dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna 1 organizacji pozarządowej.
Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 60725,88 zł, tyle samo wyniosła
ostateczna realizacja zadania,
7. Z zakresu wspierania inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty turystycznorekreacyjnej Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze środków budżetu
Miasta Leszna 2 organizacjom pozarządowym na realizację 2 projektów. Łączna
kwota przyznanych dofinansowao to 10 000,00 zł natomiast ich realizacja wyniosła
ostatecznie 10 000,00 zł,
8. Z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeostwami Leszna
i zagranicznych gmin Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze środków
budżetu Miasta Leszna 3 organizacjom pozarządowej na realizację 3 projektów na
kwotę 60 000,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła ostatecznie 55 613,38 zł,
9. Z zakresu rewitalizacji na zadania aktywizujące mieszkaoców, integrujące i budujące
relacje międzysąsiedzkie, wzmacniające więzi z miejscem zamieszkania Komisja
Konkursowa

przyznała dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna

1 organizacji pozarządowej na realizację 1 projektu na kwotę 25 000,00 zł, tyle samo
wyniosła ostateczna realizacja zadania,
10. Z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości Miasta
Leszna w formie m.in. szkoleo, wystaw, targów, konferencji Komisja Konkursowa
przyznała dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna 1 organizacji
pozarządowej na realizację 1 projektu na kwotę 10 000,00 zł, tyle samo wyniosła
ostateczna realizacja zadania,
11. Z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju
wspólnot i społeczności lokalnych Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze
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środków budżetu Miasta Leszna 1 organizacji pozarządowej na realizacje 1 projektu
na kwotę 25 000,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła ostatecznie 24 483,70 zł
Wykaz wszystkich dotacji przyznanych na 2018 rok z budżetu Miasta Leszna w ramach
otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów
uprawnionych przedstawiony został w ZAŁĄCZNIKU NR 1. Natomiast w formie ZAŁĄCZNIKA
NR 2 opublikowano wykaz odrzuconych ofert. Załączniki uporządkowane zostały według
zadao priorytetowych.
Tabela 6 Zestawienie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione,
działające w różnych obszarach pożytku publicznego w 2018 roku.
Nazwa zadania

Liczba złożonych
ofert

Liczba podpisanych
umów

Liczba ofert które nie otrzymały
dofinansowania

I POMOC SPOŁECZNA

44

37

7

II OCHRONA
I PROMOCJA
ZDROWIA

13

12

1

III KULTURA
I SZTUKA

42

35

7

IV SPORT

0

0

0

V POZOSTAŁE
ZADANIA

34

13

21

RAZEM:

133

97

36

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane przesłane przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu
Miasta Leszna.

4.2.3. Środki finansowe z budżetu Miasta Leszna na realizację zadao publicznych
w ramach tzw. „małych grantów”
W 2018 roku do Urzędu Miasta Leszna wpłynęło 95 ofert w ramach procedury tzw. „małych
grantów”, z których 84 zostały rozpatrzone pozytywnie. Efektem koocowym zrealizowanej
procedury „małych grantów” w 2018 roku było:podpisanie 84 umów z podmiotami
uprawnionymi, łączna kwota dotacji wyniosła 345 123,80 zł, natomiast ich realizacja
wyniosła ostatecznie 340 673,87 zł
Wykaz wszystkich dotacji przyznanych na 2018 rok z budżetu Miasta Leszna w trybie art. 19
a ustawy tzw. „małe granty” przedstawiony został w ZAŁĄCZNIKU NR 3.
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Tabela 7 Zestawienie ofert złożonych w 2018 roku w trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”.
Nazwa zadania

Liczba złożonych
ofert

Liczba podpisanych
umów

Liczba ofert które nie otrzymały
dofinansowania

I POMOC SPOŁECZNA

18

11

7

II OCHRONA
I PROMOCJA
ZDROWIA

1

1

0

III KULTURA
I SZTUKA

8

8

0

IV SPORT

37

37

0

V POZOSTAŁE
ZADANIA

31

27

4

95

84

11

RAZEM:

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne
Urzędu Miasta Leszna.

Tabela 8 Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2018
roku w trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”.
Lp.

Nazwa zadania

Kwota przyznana

Kwota wykorzystana

1

Zadania z zakresu pomocy społecznej

26 677,00

26 677,00

2

Zadania z zakresu zdrowia

5 000,00

5 000,00

2

Zadania z zakresu kultury i sztuki

39 712,00

38 906,51

3

Zadania z zakresu sportu

156 580,80

153 704,05

4

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

43 870,00

43 559,45

5

Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego

20 000,00

20 000,00

6

Zadania z rewitalizacji

53 284,00

52 826,86

345 123,80

340 673,87

RAZEM:

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne
Urzędu Miasta Leszna.
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4.2.4. Regranting
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych, Miasto Leszno realizowało
innowacyjne

narzędzie

finansowania

zadao

prowadzonych

przez

pozarządowców

– regranting, który polega na przekazywaniu dotacji za pośrednictwem operatora.
W tej formie leszczyoski samorząd przyznał tylko jedną dużą dotację, zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie–
zaplanowana pula środków została przekazana tak zwanemu operatorowi, którego zadaniem
było zorganizowanie konkursu i dalsze rozdysponowanie pieniędzy innym organizacjom.
W roku 2018 odbyła się trzecia edycja tego rodzaju konkursu, na którą przeznaczono łącznie
dotacje w wysokości 45 000,00 zł. Operatorami zostały dwie organizacje pozarządowe.
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej na realizację projektu „Bomba Inicjatyw II
– Mikrogranty Prezydenta Miasta Leszna” otrzymała dotacje w wysokości 20 000,00 zł tyle
samo wyszła realizacja projektu.
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP na realizacje
projektu „Inicjatywa dla Leszna” otrzymało dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł,
realizacja zadania ostatecznie wyniosła 24 483,70 zł.
Przykładowe projekty:
1) Stowarzyszenie Leszczyoski Bank Żywności
tytuł projektu: „Pożegnanie Lata w Lesznie”
kwota dofinansowania: 3 000,00 zł
termin realizacji zadania:20.08.2018-31.10.2018
cel:
 zwiększenie zaangażowania rodzin z miasta Leszna w wydarzenia organizowane
przez organizacje pozarządowe,
 integracja środowiska lokalnego poprzez wspólną zabawę i branie czynnego
udziału w konkursach organizowanych podczas festynu w projekcie,
 wzrost aktywności społecznej mieszkaoców poprzez rozpowszechnianie idei
wolontariatu poprzez poznawanie organizacji pozarządowej.
działania:
 cykl imprez o charakterze integracyjnym i warsztatowym w kilku lokalizacjach:
Gronowie, Zatorzu, siedzibie LBŻ oraz na festynie AOL przy Alei Gwiazd Żużla.
Wwydarzenie zaangażowały się również leszczyoskie firmy: WMB, PAKA,
Młynarczyk, Pizzeria Mafia.
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Zdjęcie 6 Regranting – Pożegnanie lata

Źródło: Opracowanie własne

2)
Stowarzyszenie Echo
tytuł projektu: „Aktywne Leszno w obiektywie"
kwota dofinansowania: 3000,00 zł
termin realizacji: 20.08.2018 – 31.10.2018
cel:
 zaktywizowanie podopiecznych Stowarzyszenia Echo poprzez zaproszenie ich do
atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
 zaktywizowanie 20 rodzin/ dzieci podopiecznych Stowarzyszenia Echo, poprzez
poznanie innych form działania
działania:
 warsztaty filmowo – fotograficzne,
 zaprezentowanie historii na żywo – pokaz podczas Festynu AOL.
Zdjęcie 7 Regranting -Aktywne Obywatelskie Leszno w obiektywie

Źródło: Opracowanie własne
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3) Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”
tytuł projektu: „Zachwyt wolnością ukazany taocem"
kwota dofinansowania: 3000,00 zł
termin realizacji: 20.08.2018 – 31.10.2018
cel:
 aktywizacja mieszkaoców Leszna, budowanie
integrujących
relacji
międzyludzkich w tym wyjątkowym roku trzech 100 letnich rocznic ważnych
wydarzeo historycznych,
 stworzenie możliwości do udziału w różnych formach aktywności społecznej,
 zwiększenie wiedzy na temat wydarzeo sprzed 100 lat,
działania:
 spotkania z taocem „Zachwyt wolnością”,
 premiera pokazu taoca podczas Festynu AOL.
Zdjęcie 8 Regranting – Zachwyt wolnością ukazany taocem

Źródło: Opracowanie własne

4) Polski Związek Niewidomych Koło w Lesznie Okręg Wielkopolski
tytuł projektu: „100 pytao w Setną Rocznicę"
kwota dofinansowania: 3000,00 zł
termin realizacji: 20.08.2018 – 31.10.2018
cel:
 nawiązanie kontaktów i wzajemna współpraca z osobami, które były twórcami
PZN w Lesznie oraz brały czynny udział w tworzeniu programu związku,
zwiększenie aktywności członków PZN na rzecz współpracy ze środowiskiem
lokalnym poprzez zaproszenie do udziału w działaniach w ramach projektu,
 integracja oraz wzajemne wsparcie i pomoc w realizacji poszczególnych celów
poprzez aktywny udział w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych,
niewidomych i niedowidzących
działania:
 maraton filmowy filmów z audiodeskrypcją z okazji 100 rocznicy odzyskania
niepodległości,
 konkurs 100 -lecia,
 Akademia okolicznościowa z okazji Światowego Święta Białej Laski
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Zdjęcie 9 Regranting – 100 pytao w setną rocznicę

Źródło: Opracowanie własne

5) Spółdzielnia Socjalna „Omnes”
tytuł projektu: „Zielonym do góry”
kwota dofinansowania:3000,00 zł
termin realizacji:20.08.2018 – 31.10.2018
cel:
•
celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności mieszkaoców w działania
społeczne oraz pokazanie jak wspólnie można działad z innymi organizacjami, że
organizacje nie są zamknięte na obywateli miasta,
 promowanie postaw proekologicznych,
 zwiększenie integracji mieszkaoców z organizacjami pozarządowymi
działania:
 akcja podczas festynu AOL, kiedy to rozdano 100 sadzonek drzew, które można było
posadzid w donicy zabrad ze sobą w celu wysadzenia w ogrodzie,
 posadzenie drzewa w jednym z Leszczyoskich parków miejskich, wraz z drzewkiem
została zakopana „kapsuła czasu”, w której znalazły się ulotki i informator
o wszystkich działających aktualnie w Lesznie organizacjach pozarządowych.
Zdjęcie 10 Regranting – Zielonym do góry

Źródło:Opracowanie własne
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6) Stowarzyszenie „Pozytywka”
tytuł projektu: „Akademia wolontariatu”
kwota dofinansowania: 3000,00 zł
termin realizacji: 20.08.2018– 31.10.2018
cel:
 rozwój kompetencji wolontariuszy działających na rzecz leszczyoskich seniorów,
 nauka i doskonalenie umiejętności w zakresie pisania, koordynacji i rozliczania
projektów,
 poprawa komunikacji wewnątrz grupy wolontariuszy i wymiana doświadczeo
wolontariackich,
 kampania informacyjna na temat możliwych form pomocy seniorom podczas akcji
Aktywne Obywatelskie Leszno,
działania:
 warsztaty, szkolenia mające na celu nabycie umiejętności pisania i rozliczania
projektów, spotkanie podsumowujące,
Zdjęcie 11 Regranting – Akademia Wolontariatu

Źródło: Opracowanie własne

4.2.5. Zadania z zakresu inicjatywy lokalnej
Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta Leszna z mieszkaocami, w celu realizowania
zadao publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatywa lokalna może dotyczyd:
1. Działalności charytatywnej,
2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5. Promocji i organizacji wolontariatu,
6. Edukacji, oświaty i wychowania,
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7. Działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspierania i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa),
8. Ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego),
9. Porządku i bezpieczeostwa publicznego,
10. Rewitalizacji.
Z wnioskiem mogą wystąpid mieszkaocy Miasta Leszna bezpośrednio, mieszkaocy Miasta
Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Miasta
Leszna oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
Tabela 9 Inicjatywa lokalna - porównanie lat 2015-2018.
Rok

Liczba złożonych ofert w ramach
inicjatywy lokalnej

Liczba udzielonych dotacji

Łączna wysokośd dotacji

2015

10

7

47 569,00 zł

2016

17

9

71 226,00 zł

2017

23

21

139835,79 zł

2018

29

15
(13 zrealizowanych + 2 wnioski
w trakcie)

88 944,66 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne
Urzędu Miasta Leszna.

Łączna kwota przyznana na realizację zadao w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2018r.
wynosiła88 944,66 zł. Koordynatorem zadao w ramach inicjatywy lokalnej jest Wydział
Promocji i Rozwoju.
Wykres 5 Kwota dotacji przyznanych w ramach inicjatywy lokalnej w latach 2015-2018

Kwota dotacji przyznanych w ramach inicjatywy lokalnej
w latach 2015-2018
160 000,00 zł

139 835,79 zł

140 000,00 zł
120 000,00 zł

88 944,66 zł

100 000,00 zł
71 226,00 zł

80 000,00 zł
60 000,00 zł

47 569,00 zł

40 000,00 zł
20 000,00 zł
- zł
2015

2016

2017

2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne
Urzędu Miasta Leszna.
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Tabela 10 Zestawienie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.
Lp.

Nazwa Wydziału /
Jednostki
Organizacyjnej

Nazwa
wnioskodawcy

Nazwa projektu
składanego przez
wnioskodawcę

Wnioskowana
kwota przez
wnioskodawcę

Przyznana kwota

1.

Centrum Informacji
Turystycznej

Survival Team
Leszno

"Leszczyoski Survival 3.0"

6 517,01 zł

6 517,01 zł

2.

Centrum Informacji
Turystycznej

Survival Team
Leszno

"Leszczyoski Survival 2.0"

6 642,65 zł

6 642,65 zł

3

Centrum Informacji
Turystycznej

nieformalna
grupa
mieszkaoców

"Oznakowanie ulicy droga
Św. Jakuba w Lesznie"

5 175,00 zł

5 175,00 zł

4

Wydział Kultury i
Sportu

Aeroklub
Leszczyoski

"I Leszczyoska Fiesta
Balonowa"

10 000,00 zł

9 000,00 zł

5

Wydział Kultury i
Sportu

Stowarzyszenie
Rodzina
Wojskowa

"Koncert patriotyczny z
okazji Święta Weterna pt.
Stow. Rodzina Wojskowa mieszkaocom Leszna"

7 850,00 zł

7 850,00 zł

6

Wydział Kultury i
Sportu

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Harcerstwa
"Małe Zatorze"

"Polska to wielka rzecz Stanisław Wyspiaoski imieniny ulicy"

10 000,00 zł

5 900,00 zł

7

Wydział Kultury i
Sportu

Nasz dom, nasz
świat

"Tu jest O.K. Miejsce
przyjazne osobom
niepełnosprawnym"

10 000,00 zł

10 000,00 zł

8

Biuro Gospodarki
Komunalnej

nieformalna
grupa
mieszkaoców

Akcja sterylizacja

14 500,00 zł

10 000,00 zł

9

Biuro Gospodarki
Komunalnej

"Po sąsiedzku"

15 000,00 zł

10 000,00 zł

10

Wydział Edukacji

"Leszczyoski Festiwal
Baniek Mydlanych"

2 800,00 zł

2 800,00 zł

11

Wydział Promocji i
Rozwoju

Leszczyoski Bank
Żywności

"Leszczyoski Bank Czasu"

9 990,00 zł

4 460,00 zł

12

Wydział Promocji i
Rozwoju

Leszczyoski Bank
"Piknik ze wspomnieniami"
Żywności

5 000,00 zł

3 450,00 zł

13

Wydział Promocji i
Rozwoju

nieformalna
grupa
mieszkaoców

"Wielka Gala Mikołaja"

7 150,00 zł

7 150,00 zł

14

Miejski Zarząd Dróg
i Inwestycji

nieformalna
grupa
mieszkaoców

"Remont chodników przy
ul. Ludwika Zamenhofa
oraz Tadeusza Rejtana"

170 000,00 zł

W trakcie realizacji

15

Miejski Zarząd Dróg
i Inwestycji

nieformalna
grupa
mieszkaoców

"Wykonanie kanalizacji
deszczowej, utwardzenie i
oświetlenie ul. Cz. Miłosza
w Lesznie"

177 000,00 zł

W trakcie realizacji

Razem

457 624,66 zł

88 944,66 zł

nieformalna
grupa
mieszkaoców
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Baśniowej
Krainy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna.
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Tabela 11 Zestawienie wniosków odrzuconych w ramach inicjatywy lokalnej.
L.p.

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa projektu składanego przez wnioskodawcę

1

Stowarzyszenie Katolickie Seniorów im. Jana Pawła II

"Wyjazd na Węgry"

2

Leszczyoskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne
„Amazonka”

"Warsztaty onkologiczne"

3

Fundacja Arena i Świat

"Nordicwalking - sport dla wszystkich"

4

Bezglutenowa Mama

"II Wielkopolski Dzieo diety bezglutenowej w
Lesznie"

5

Leszczyoskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy Feniks
Leszno

"Lotniczy Dzieo Dziecka"

6

Fundacja Chorych Na Zespół Dandy - Walkera "Podaj
dalej"

"Charytatywny piknik…"

7

Stowarzyszenie PL18

"Czas na sport - zajęcia sportowo-edukacyjne dla
dzieci"

8

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

"Społeczne obchody 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości w Lesznie"

9

Stowarzyszenie UKS 9 Leszno

"Siatkarskie Leszno"

10

Aeroklub Leszczyoski

"3 -lotniczy Dzieo Dziecka"

11

Leszczyoski Bank Żywności

"Magia Leszczyoskiej Starówki"

12

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
"Nasz Dom - Nasz Świat"

"Tu jest OK. Miejsce przyjazne osobom
niepełnosprawnym"

13

Nieformalna grupa mieszkaoców

"Zawody biegowe"

14

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa TotusTuus

"Integracyjny bieg na orientację "TotusTuus" Leszno
w 100-lecie uzyskania niepodległości przez Polskę"

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Promocji i Rozwoju

Szczegółowe zestawienie wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2018
przedstawia ZAŁĄCZNIK NR 7.
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4.2.6. Komisje Konkursowe
Komisje konkursowe powoływane były Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna w celu
opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez
Miasto Leszno otwartych konkursów ofert. Składały się one z:
1.

Przedstawiciela Prezydenta Miasta,

2.

Min. 1 reprezentanta Wydziału/Biura lub Jednostki Organizacyjnej właściwej dla
zakresu spraw będących przedmiotem konkursu,

3.

Dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych właściwych dla zakresu spraw
będących przedmiotem konkursu.

W 2018 r. w komisjach konkursowych brali udział przedstawiciele 17 organizacji
pozarządowych (w roku 2017 brało udział 13 organizacji, w roku 2016 brało udział 17
organizacji, w 2015 r. brało udział 15 NGO):
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku
2. Stowarzyszenie "Kolory"
3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom-Nasz Świat"
4. Leszczyoskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"
5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym "SPON"
6. Stowarzyszenie "Echo"
7. Stowarzyszenie "Wygraj Siebie"
8. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
9. Fundacja "Dudziarze.eu"
10. Stowarzyszenie "Działamy dla Leszna"
11. Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne
12. Stowarzyszenie Przyjaciół Baśniowej Krainy
13. Fundacja Instytut Leszczyoski
14. LSA im. F. Chopina
15. Towarzystwo Przyjaciół Lwowa
16. Fundacja Centrum aktywności Twórczej
17. Fundacja "Zdrowa Natura"
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Tabela 12 Zestawienie osób z organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach komisji
konkursowych w roku 2018.

Lp.

1.

Nazwa
Wydziału/Jednostki
Organizacyjnej

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lesznie

Nazwa Zadania

Nazwa Organizacji biorących udział
w komisjach oraz nazwiska osób
biorących udział w komisjach

Pomoc w Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym

Uniwersytet Trzeciego Wieku
(Maria Zielony), Stowarzyszenie
"Kolory" (Joanna Ossowska)

Pomoc w Domu Dziecka

Uniwersytet Trzeciego Wieku
(Maria Zielony), Stowarzyszenie
"Kolory" (Joanna Ossowska)

Pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy

Uniwersytet Trzeciego Wieku
(Maria Zielony), Stowarzyszenie
"Kolory" (Joanna Ossowska)

Specjalistyczne wsparcie dla osób niesłyszących i
niedosłyszących

Uniwersytet Trzeciego Wieku
(Maria Zielony), Stowarzyszenie
"Kolory" (Joanna Ossowska)

Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla
osób/rodzin w trudnych sytuacjach życiowych

Stowarzyszenie "Kolory" (Joanna
Ossowska, Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych "Nasz
Dom-Nasz Świat" (Wojciech Otto)

Aktywizacja Seniorów w klubach, świetlicach i
innych punktach

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne "Amazonka"
( Mieczysława von Ossowska),
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych "Nasz DomNasz Świat" (Wojciech Otto)

Działania na rzecz osób przewlekle chorych i
niesamodzielnych wymagających codziennej opieki
i wsparcia oraz ich opiekunów

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niesłyszącym "SPON" ( Ewa Gano),
Stowarzyszenie "Echo" (Hanna
Hendrysiak)

Pomoc socjalna, materialna i żywnościowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku
( Maria Zielony), Leszczyoskie
Stowarzyszenie Rehabilitacyjne
"Amazonka" (Mariola Pietrzak)

Działania w zakresie rehabilitacji społecznej,
przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu osób
z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie "Kolory" (Joanna
Ossowska), Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku
(Teresa Krawczyk)

Działania profilaktyczne mające na celu
zapobiegania powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji
społecznych

Stowarzyszenie "Wygraj Siebie"
(Teresa Rękosiewicz), Terenowy
Komitet Ochrony Praw Dziecka
(Dominika Lizurej)

Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw
włączających obywateli w prace na rzecz miasta
Leszna

Fundacja "Dudziarze.eu" (Michał
Umławski), Stowarzyszenie
"Działamy dla Leszna" (Wiesław
Wilczkowiak)

www.ngo.leszno.pl
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Stowarzyszenie Chorych na
Działania na rzecz osób przewlekle chorych
Choroby Reumatyczne (Bogumiła
i niesamodzielnych wymagających codziennej opieki Wujczak), Stowarzyszenie Przyjaciół
i wsparcia
Baśniowej Krainy (Grzegorz
Gawrych)
Uruchomienie i prowadzenie mieszkao chronionych

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niesłyszącym "SPON" (Ewa Gano),
Uniwersytet Trzeciego Wieku
(Teresa Krawczyk)

Działania na rzecz osób przewlekle chorych
i niesamodzielnych wymagających codziennej opieki
i wsparcia oraz ich opiekunów

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niesłyszącym "SPON" (Ewa Gano),
Uniwersytet Trzeciego Wieku
(Teresa Krawczyk)

Działania na rzecz osób przewlekle chorych
i niesamodzielnych wymagających codziennej opieki
i wsparcia oraz ich opiekunów -Prowadzenie
Centrum Usamodzielniania-krótkookresowego
miejsca służącego procesowi wsparcia
opiekuoczego i usamodzielniającego osób
z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie "Kolory" (Joanna
Ossowska), Stowarzyszenie "Echo"
(Hanna Hendrysiak)

Prowadzanie klubów abstynenckich
Prowadzenie działalności aktywizującej osoby
uzależnione od alkoholu

2.

3.

Biuro ds. Uzależnieo

Wydział Kultury i Sportu

Stowarzyszenie KOLORY (Joanna
Ossowska), Fundacja Instytut
Leszczyoski (Wiesław Wilczkowiak)
Stowarzyszenie KOLORY (Joanna
Ossowska), Fundacja Instytut
Leszczyoski (Wiesław Wilczkowiak)

Działania profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym
z uwzględnieniem zajęd sportowych rekreacyjnych
i kulturalnych

Stowarzyszenie KOLORY (Joanna
Ossowska), Fundacja Instytut
Leszczyoski (Wiesław Wilczkowiak)

Realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla
młodzieży z grup ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz
wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających
warunków wychowawczych, świadczenie pomocy
dla młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego

Stowarzyszenie KOLORY (Joanna
Ossowska), Fundacja Instytut
Leszczyoski (Wiesław Wilczkowiak)

Prowadzenie Leszczyoskiego Biura Wolontariatu.

Stowarzyszenie KOLORY (Joanna
Ossowska), Fundacja Instytut
Leszczyoski (Wiesław Wilczkowiak)

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej
i używającej narkotyków, prowadzenie spotkao
z młodzieżą

Stowarzyszenie KOLORY (Joanna
Ossowska), Fundacja Instytut
Leszczyoski (Wiesław Wilczkowiak)

Prowadzenie zajęd profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży metodą harcerską

Stowarzyszenie KOLORY (Joanna
Ossowska), Fundacja Instytut
Leszczyoski (Wiesław Wilczkowiak)

Wspieranie działao kulturalnych na rzecz edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży

LSA im. F. Chopina
(Julianna Woźniak)
Towarzystwo Przyjaciół Lwowa
(Wiesław Marusza)

Wspieranie działao kulturalnych na rzecz
środowiska lokalnego

LSA im. F. Chopina
(Julianna Woźniak)
Towarzystwo Przyjaciół Lwowa
(Wiesław Marusza)

Wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych

LSA im. F. Chopina
(Julianna Woźniak)
Towarzystwo Przyjaciół Lwowa
(Wiesław Marusza)

www.ngo.leszno.pl
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Zadania z zakresu wspomagania rozwoju
gospodarczego, w tym przedsiębiorczości Miasta
Leszna w formie m.in. szkoleo, wystaw, targów,
konferencji

Stowarzyszenie ‘’Wygraj Siebie”
(Teresa Rękosiewicz)

Zadania z zakresu rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeostwami Leszna
i zagranicznych gmin

Stowarzyszenie Echo
(Hanna Hendrysiak),
Stowarzyszenie Kolory
(Joanna Ossowska)

Zadania dotyczące działao w zakresie rewitalizacji
aktywizujące mieszkaoców, integrujące i budujące
relacje międzysąsiedzkie, wzmacniające więzi
z miejscem zamieszkania

Stowarzyszenie UTW w Lesznie
(Maria Zielony),
Stowarzyszenie Działajmy dla
Leszna
(Wiesław Wilczkowiak

Prowadzenie działao z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie
i poprawę zdrowia w tym zdrowia psychicznego
oraz służące wczesnej wykrywalności chorób

Fundacja Centrum aktywności
Twórczej (Karolina Kosowska),
Fundacja "Zdrowa Natura"
(Robert Roszczak)

organizowanie imprez środowiskowych oraz
kampanii promujących zdrowy styl życia
i podnoszących świadomośd zdrowotną
mieszkaoców

Fundacja Centrum aktywności
Twórczej (Karolina Kosowska),
Fundacja "Zdrowa Natura"
(Robert Roszczak)

6.

Biuro Zamówieo
Publicznych

Zadania w sferze pożytku publicznego w zakresie
udzielania nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego

Stowarzyszenie Wygraj siebie
(Teresa Rękosiewicz), Fundacja
Centrum Aktywności Twórczej
(Natalia Kaźmierska)

7.

Biuro Pełnomocnika
Prezydenta Miasta ds.
Współpracy z
Organizacjami
Pozarządowymi

Zadania z obszaru działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz wspomagania rozwoju
wspólnot i społeczności lokalnych

Stowarzyszenie Chorych na
Choroby Reumatyczne (Bogumiła
Wujczak), Fundacja Dudziarz.eu
(Michał Umławski)

4.

5.

Wydział Promocji
i Rozwoju

Wydział Spraw
Obywatelskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne
Urzędu Miasta Leszna.

4.3. Realizacja zadao publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych
Współpraca niefinansowa odgrywa istotną rolą przy realizacji zadao publicznych. Odbywa
się z wykorzystaniem potencjału zarówno materialnego jak i osobowego każdego
z partnerów. Niefinansowa forma współpracy to także tworzone na zasadzie partnerstwa
zespoły koordynujące współpracę przy realizacji konkretnych zadao publicznych.

Współpraca niefinansowa obejmowała m.in.:
1. Wzajemne informowanie się o planowanych działaniach, inicjatywach i osiąganych
efektach poprzez elektroniczne narzędzia wzajemnego informowania się (strony
internetowe, media społecznościowe, mailing, broszurę „Co słychad w Trzecim
Sektorze” itp.)

www.ngo.leszno.pl
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1) Uruchomienie nowej strony internetowej pod

Zdjęcie 12 Plakat promujący stronę
adresem ngo.leszno.pl, na której na bieżąco ngo.leszno.pl

zamieszczane
współpracy

są
miasta

pozarządowymi,
wiadomości

informacje
z

dotyczące

organizacjami

pojawiają się także inne

dedykowane

III

sektorowi

w Lesznie.
Strona powstała z myślą o leszczyoskich
organizacjach pozarządowych – fundacjach,
stowarzyszeniach,
spółdzielniach
podmiotach
społeczeostwa

klubach

socjalnych

sportowych,
oraz

zainteresowanych
obywatelskiego

innych
rozwojem

w

naszym

mieście.Można znaleźd tu m.in. ogłoszenia

Źródło: opracowanie własne

o otwartych konkursach ofert, informacje o konkursach grantowych czy ciekawych
inicjatywach realizowanych przez organizacje pozarządowe lub na ich rzecz. Ponadto
prowadzona jest baza NGO oraz baza konkursów/programów/grantów, gdzie
zamieszczane są aktualne konkursy w ramach których organizacje pozarządowe mogą
ubiegad się o dofinansowanie. Udostępniane są programy współpracy z organizacjami
pozarządowymi na kolejne lata oraz sprawozdania z ich realizacji. Na stronie można
znaleźd również najważniejsze przepisy prawne dotyczące organizacji pozarządowych
oraz przydatne linki do stron poświęconych zagadnieniom związanym z trzecim
sektorem. Na stronie istnieje również tzw. Tablica ogłoszeo oraz kalendarz wydarzeo,
który daje możliwośd samodzielnego dodawania wiadomości przez użytkownika.
Dzięki temu strona jest współtworzona również przez organizacje pozarządowe.
Strona została podzielona na 6 głównych działów
 WSPÓŁPRACA Z NGO, w ramach którego wprowadzono treści m.in.:
 informacje o Programie Współpracy (w tym o komisjach konkursowych,
konsultacjach społecznych i sprawozdania ),
 informacje o Wolontariacie w mieście,
 praktyczne ABC, czyli informacje jak założyd PES,

www.ngo.leszno.pl
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 użyteczne dla NGO (czyli pojęcia, poradniki, broszury, ważne strony internetowe,
informacje o patronacie, materiały do pobrania oraz infografiki miejskie),
 dodaj do portalu (czyli prezentacje i projekty leszczyoskich NGO, tablicę ogłoszeo),
 informacje przydatne seniorom,
 multimedia (czyli galerię zdjęd oraz materiały video),
 broszurę „Co słuchad w Trzecim Sektorze”.
Zdjęcie 13 Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- współpraca z NGO

Źródło: Opracowanie własne

 KAMPANIE I PROJEKTY w ramach którego wprowadzono treści m.in.:
 informacje o kampaniach prowadzonych przez Miasto Leszno adresowanych do
organizacji pozarządowych i mieszkaoców,
 informacje o kampaniach realizowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe
i Miasto Leszno,
 informacje o projektach realizowanych w partnerstwie,
 informacje o animacji aktywności Trzeciego Sektora.
Zdjęcie 14 Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- kampanie i projekty

Źródło: Opracowanie własne
www.ngo.leszno.pl
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 AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO w ramach którego wprowadzono treści m.in.:


informacje o kampanii oraz o inicjatywach podejmowanych w kierunku
aktywności społeczności lokalnej,



praktyczne informacje oraz co, gdzie, kiedy.
Zdjęcie 15 Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- współpraca z NGO

Źródło: Opracowanie własne

 FUNDUSZE w ramach którego wprowadzono treści m.in.:
 informacje o ogłaszanych przez Urząd Miasta Leszna konkursach ofert,
 informacje o wynikach konkursów,
 informacje o tzw. „małych grantach”,
 bazę konkursów (grantów zewnętrznych).
Zdjęcie 16 Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- fundusze

Źródło: Opracowanie własne

 BAZA NGO – w bazie na koniec roku 2018 było wpisanych 283 organizacji
pozarządowych działających na terenie Leszna.
 KONTAKT

www.ngo.leszno.pl
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Aby utworzyd stronę trzeba było przenieśd ze strony www.leszno.pl całą treśd i zawartośd
zakładki „Organizacje pozarządowe”.Na stronie

www.ngo.leszno.pl w 2018 roku

zamieszczano informacje m.in. o wydarzeniach, działaniach, inicjatywach podejmowanych
przez przedstawicieli leszczyoskich organizacji pozarządowych, ogłoszeniach i ofertach
wolontariatu - zamieszczono 580 wpisów w kategorii aktualności NGO. Przygotowano 52
informacje o weekendowych wydarzeniach organizowanych przez leszczyoskie NGO
(„Weekend z NGO”), na bieżąco prowadzono kalendarz wydarzeo oraz uzupełniano bazę
NGO. Na stronie zamieszczono ponad 80 galerii zdjęd oraz 12 materiałów filmowych.
2) zamieszczanie na miejskim portalu konsultacyjnym www.konsultacje.leszno.pl
informacji związanych z opracowywaniem/ konsultowaniem programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
3) wzajemne informowanie się Urzędu Miasta Leszna i organizacji pozarządowych za
pomocą narzędzi elektronicznych. Są to narzędzia szybkie i skuteczne oraz generują
stosunkowo niskie koszty lub nie generują ich wcale i to zarówno po stronie urzędu,
jak i organizacji pozarządowych. Biorąc pod uwagę ilośd przekazywanych wiadomości,
a także to, że czasami bardzo ważny jest czas dostępu do informacji i możliwośd
szybkiej reakcji na nią, elektroniczne narzędzia informowania mają duże znaczenie
i powodują, że ta forma dzielenia się informacjami jest najbardziej efektywna. Do
kontaktu z organizacjami pozarządowymi

działającymi w mieście służy również

poczta elektroniczna: ngo@leszno.pl. Z jej wykorzystaniem przesyłane są wiadomości
z Urzędu Miasta do organizacji pozarządowych, które zgłosiły swój akces do
Leszczyoskiej Bazy Organizacji Pozarządowych. Adres ten jest używany także przez
organizacje, które chcą się skontaktowad z Urzędem Miasta drogą mailową,
4) opracowywanie i zamieszczanie w sieci raz w miesiącu Leszczyoskiego Informatora
Pozarządowego „Co słychad w Trzecim Sektorze”, w którym znajdują się zapowiedzi
oraz relacje z wydarzeo, a także przekazywane są organizacjom informacje
o najważniejszych bieżących inicjatywach podejmowanych przez leszczyoski
samorząd. Informator wysyłany jest również do organizacji pozarządowych drogą
elektroniczną,

www.ngo.leszno.pl
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Zdjęcie 17 Informator „Co słychad w Trzecim Sektorze”

Źródło: Opracowanie własne

5) systematycznie zamieszczanie postów i tweedów o wydarzeniach, działaniach,
inicjatywach

podejmowanych

przez

przedstawicieli

leszczyoskich

organizacji

pozarządowych na portalach społecznościowychFacebook, Twitter, Instagram pn.
Leszczyoskie NGO. Na fanpage’u Leszczyoskie NGO dodatkowo rozbudowywane są
galerie zdjęd. Pojawiają się tam wiadomości zamieszczane nie tylko przez
pracowników Urzędu Miasta, ale także przez osoby związane ze środowiskiem III
sektora. Narzędzie to wykorzystywane jest również do codziennej komunikacji
w tematach, które dotyczą leszczyoskich organizacji pozarządowych.
a) Na Facebooku Leszczyoskie NGO w 2018 r. zamieszczono ponad

1500

newsów,
b) Na Twitterze opublikowano 500 tweetów.
c) Na Instagramie zamieszczono 130 zdjęd.
d) Na kanale YouTube umieszczono 25 filmików (opracowanie i montaż: Biuro
Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi), m.in.:
Zaproszenia na wydarzenia:

Dni Europy i Targi NGO; Otwarte spotkanie

z Prezydentem; Gramy nie tylko dla Huberta; Zaproszenie do udziału
w

Aktywnym

Obywatelskim

Lesznie;

świąteczne,Relacje z wydarzeo: Dni

Zaproszenie

na

wydarzenia

Europy i Targi NGO; Aktywne

Obywatelskie Leszno; Wolontariat Prezydenta Miasta Leszna w Organizacjach
Pozarządowych; Festyn organizacji pozarządowych, leszczyoskich instytucji i
www.ngo.leszno.pl
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firm; Leszczyoskie NGO z okazji 100 -lecia odzyskania Niepodległości; wspólne
ubieranie choinki; warsztaty świąteczne; Mikołajowa niespodzianka dla dzieci
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie,
 Filmik promujący akcję „Zostaw swój 1% w Lesznie”,
 Filmik „Warto byd Aktywnym”,
 Kluby Seniora prowadzone przez leszczyoskie NGO i Miasto Leszno,
 Filmik podsumowujący współpracę Miasta Leszna z NGO w 2018 r.
6) tablice ogłoszeniowe,
7) broszury, informatory,
8) media lokalne.
2. Uczestnictwo oraz organizowanie wspólnych imprez, narad, szkoleo, spotkao,
konferencji, udzielanie przez samorząd

wsparcia merytorycznego (informacja,

doradztwo) itp.:
1) Prowadzono doradztwo indywidualne dla przedstawicieli trzeciego sektora:
a) dotyczące możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, m.in. z Programu FIO
czy grantów korporacyjnych (na bieżąco),
b) „Jak założyd organizację pozarządową” (na bieżąco),
c) „Aktywni w sieci – Facebook bez tajemnic” ( na bieżąco),
d) „Inicjatywne środy” - jak krok po kroku wypełnid wnioski na realizację zadao
w ramach inicjatywy lokalnej (4 spotkania) celem spotkao było wsparcie
aktywności obywatelskiej i budowanie kapitału społecznego. Podczas spotkao
przedstawiciele NGO’sów mogli poznad wszelkie szczegóły dotyczące inicjatywy
lokalnej, uzyskad wskazówki i porady dotyczące m.in. tego, jakie działanie mogą
wykonad, jakie akcje będą dla nich najbardziej odpowiednie, czy dlaczego warto
wspólnie realizowad inicjatywę lokalną. Konsultacje prowadzili pracownicy
Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (sierpieo),
e) dot. wytycznych dla Beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie
informacji i promocji (na bieżąco),
f) jak wypełniad ofertę na realizację zadania publicznego (na bieżąco).
2) Zorganizowano dla przedstawicieli leszczyoskich Organizacji Pozarządowych
szkolenia:

www.ngo.leszno.pl
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a) W poniedziałek 12 marca w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się szkolenie na
temat FIO 2018, w którym udział Zdjęcie 18 Szkolenie Fundusz Inicjatyw
wzięło

ok.

60

przedstawicieli

leszczyoskich

Obywatelskich 2018

organizacji

pozarządowych. Prezydent Miasta
Leszna

zadeklarował

chęd

współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizacji

Źródło: opracowanie własne

programów złożonych w Programie FIO 2018 w ramach partnerstwa
projektowego.
b) 5 lipca 2018r. w Auli Comeniana PWSZ im. Jana Amosa Komeoskiego zebrali się
przedstawiciele leszczyoskich organizacji pozarządowych aby wziąd udział
w szkoleniu, które poprowadził Pan Tomasz Kirstajn z Adwokackiej Kancelarii
Prawa Gospodarczego LEGEON z Leszna. W szkoleniu wzięło udział ok. 60 osób.
Zdjęcie 19 Szkolenia dla NGO

Źródło: Opracowanie własne

3) opracowano harmonogram ogłaszania konkursów ofert na realizację przez
organizacje pozarządowe zadao publicznych Miasta Leszna w kolejnym roku,
4) na bieżąco informowano organizacje pozarządowe o dostępnych dla nich
szkoleniach oraz pomagano instytucjom organizującym szkolenie zrekrutowad
przedstawicieli leszczyoskich organizacji pozarządowych,
5) opracowywano na bieżąco kalendarz wydarzeo weekendowych organizowanych
przez NGO,
3. Informowanie o zewnętrznych źródłach finansowania:
www.ngo.leszno.pl
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1) na bieżąco udzielano informacji i wskazówek dotyczących pisania projektów,
wypełniania wniosków o dotacje organizacjom pozarządowym, które zwróciły się
o pomoc,
2) weryfikowano wnioski organizacji pozarządowych, które aplikowały o środki
zewnętrzne,
3) systematycznie zbierano i przekazywano zainteresowanym organizacjom
pozarządowym informacje dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania,
konkursów i programów grantowych oraz możliwości uczestniczenia organizacji
w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach,
4) na bieżąco uzupełniano elektroniczny system wyszukiwania przez organizacje
pozarządowe

zewnętrznych

źródeł

finansowania,

gdzie

każdy

z konkursów/grantów, dotacji można wyszukad wg terminu składania wniosków,
fundatora, kategorii (w 2018r. wyszukano dla organizacji pozarządowych 250
informacji o projektach, programach, grantach umożliwiających uzyskanie
dofinansowania na podejmowaną przez nie działalnośd),
5) opracowano dwie broszury informacyjne dotyczące finansowania działalności
NGO:
a) granty dla NGO,
b) programy krajowe, konkursy, granty,
4. Wypracowanie wspólnych stanowisk, opinii, projektów poprzez tworzenie wspólnych
zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
5. Doskonalenie współpracy w zakresie merytorycznym, rzeczowym i lokalowym,
6. Wspieranie w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym
profilu działania,
7. Funkcjonowanie wspólnych zespołów koordynujących i monitorujących realizację
zadao publicznych w danej sferze publicznej (np.: komisje konkursowe, grupy
sterujące, zespoły robocze),
8. Udostępnianie zasobów samorządu do realizacji zadania publicznego,
9. Udostępnianie pomieszczeo będących w dyspozycji Urzędu Miasta Leszna
m.in. na konferencje, szkolenia, seminaria, warsztaty, organizowane przez
organizacje pozarządowe,

www.ngo.leszno.pl
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10. Przygotowano rekomendacje pomocne leszczyoskim organizacjom pozarządowym
przy ubieganiu się o status organizacji pożytku publicznego,
11. Prowadzono akcję pn. „Po…czytaj prasę” polegająca na przekazywaniu przeczytanej
prasy leszczyoskim organizacjom pozarządowym oraz klubom seniora.
Zdjęcie 20 Grafika "Poczytaj prasę"

Źródło: Opracowanie własne

4.3.1. Honorowe Patronaty Prezydenta Miasta Leszna
Prezydent Miasta Leszna może obejmowad honorowym patronatem niekomercyjne działania
lub programy, prowadzone przez organizacje pozarządowe dla podkreślenia wagi i prestiżu
wydarzenia.
W 2018 roku organizacje pozarządowe zwróciły się z prośbą o objęcie honorowym
patronatem przez Prezydenta Miasta Leszna 76 przedsięwzięd przez nie realizowanych.
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i uzyskały patronat Prezydenta.
4.3.2. Partnerstwa trójsektorowe
Umożliwienie nawiązywania partnerstw trójsektorowych biznesu, organizacji pozarządowych
i samorządu na rzecz Miasta Leszna i jego mieszkaoców. Partnerstwa lokalne – trójsektorowe
– to porozumienie instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, które
chcą wspólnie działad na rzecz swojego regionu, osiedla, gminy, powiatu. Firmy
zaangażowane społecznie dzięki podejmowanym inicjatywom budują pozytywny wizerunek
w społeczeostwie i społeczności lokalnej, a co za tym idzie uzyskują przewagę nad
konkurencją. Można zaobserwowad wzrost zainteresowania firm włączaniem się w życie
społeczne. Firmy realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu wspierają
w działaniach organizacje pozarządowe, zarówno finansowo jak rzeczowo oraz
www.ngo.leszno.pl
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merytorycznie. W Dniu Europy i Targach Organizacji Pozarządowych oraz w IV edycji akcji
Aktywne Obywatelskie Leszno uczestniczyły firmy zaangażowane społecznie - zarówno duże
przedsiębiorstwa, jak i małe firmy.

5.

Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie współtworzenia polityk
publicznych oraz realizacji zadao publicznych wymaga stworzenia warunków po temu –
również warunków sprzyjających społecznej aktywności, ułatwiających mieszkaocom
podejmowanie inicjatyw obywatelskich i tworzenie organizacji pozarządowych, wyrażanie
swojej opinii, podejmowanie się realizacji zadao i usług publicznych oraz uczestnictwo
w zarządzaniu rozwojem lokalnym.

Rysunek 3 Obszary współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi

System wspierania
inicjatyw
obywatelskich
i organizacji
pozarządowych

Wspieranie przez
Miasto Leszno
procesów integracji
sektora organizacji
pozarządowych

w Lesznie

Projekty parterskie

Źródło: Opracowanie własne
Wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw nieformalnych było realizowane m.in.
poprzez:
1. Wsparcie instytucjonalne,
2. Wsparcie szkoleniowo–doradcze w zakresie rozwoju organizacji i inicjatyw
obywatelskich,
3. Promowanie wolontariatu - na przestrzeni ostatnich lat w Lesznie wolontariat
znacznie się rozwinął, stając sięsposobem na włączanie mieszkaoców w nurt
codziennego, aktywnego współtworzeniarzeczywistości. Wolontariat kształtuje
człowieka,

jego

osobowośd,

wspomaga

najbardziejpotrzebujących.

Rozwój
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wolontariatu jest również szansą na podniesienie kompetencjiinstytucjonalnych
organizacji pozarządowych, kompetencji osobistych ich liderów orazdziałających
w nich wolontariuszy. Poprzez zachęcanie mieszkaoców do działania na
rzeczspołeczności lokalnych, oddziałujemy na rozwój społeczny i inwestujemy
w rozwój Leszna.
W roku 2018 odbyła się IV edycja konkursu „Leszczyoski Wolontariusz Roku”.
Głównym celem

konkursu

była promocja idei wolontariatu, promowanie

różnorodnych form zaangażowania społecznego oraz kształtowanie postaw
prospołecznych, ale również docenienie, podziękowanie i nagrodzenie osób i grup,
które dobrowolnie i bez wynagrodzenia działają na rzecz mieszkaoców Leszna.
Konkurs był formą docenienia Wolontariuszy, ich pracy oraz trudu, który w nią
wkładają.
Do Konkursu zgłoszono ponad trzystu wolontariuszy, Zdjęcie 21 Plakat promujący Galę
Wolontariatu

którzy działają aktywnie na rzecz Miasta Leszna, w tym
w kategorii:
 Wolontariat Szkolny – 9 zgłoszeo,
 Wolontariat Młodzieżowy – 4 zgłoszenia,
 Wolontariat Dorosły - 14 zgłoszeo,
 Wolontariat Senioralny – 9 zgłoszeo,
 Wolontariacka Grupa Roku -227 zgłoszeo,
 Inicjatywa Obywatelska - 50 zgłoszeo,
 Firma Zaangażowana Społecznie - 5 zgłoszeo.
Uroczyste podsumowanie konkursu, Gala Wolontariatu

Źródło: opracowanie własne

odbyła się 5 grudnia 2018r. o godz. 15:00 w Teatrze Miejskim w Lesznie. Wzięło
w niej udział 120 zaproszonych gości, wśród nich pan Prezydent, pracownicy Biura
Kadr i Płac, Leszczyoskie NGO oraz osoby zgłoszone do konkursu, przedstawiciele
zgłoszonych grup oraz osoby zgłaszające kandydatów do konkursu. Przygotowany
został również poczęstunek w formie szwedzkiego stołu. Podsumowanie Gali
Wolontariatu to 1 news oraz 2 galerie zdjęd na ngo.leszno.pl, post na FB. Uroczystośd
zorganizowana była przez Miasto Leszno, Biuro Kadr i Płac oraz Leszczyoskie NGO.

www.ngo.leszno.pl

Strona 61

Zdjęcie 22 Leszczyoski Wolontariusz Roku

4. Opracowywanie

Źródło: Opracowanie własne
materiałów
informacyjno-edukacyjnych

dla

Organizacji

Pozarządowych, które były na bieżąco zamieszczone na stronie internetowej oraz
dostępne wersji drukowanej w biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi


Zostaw swój 1% w Lesznie



Ferie z NGO



WyPRomuj NGO



Wakacje z NGO



Zoom na Aktywnośd – podsumowanie AOL



Wolontariat w Lesznie



Inicjatywa Lokalna



Mikołajki i Święta z leszczyoskimi NGO

Zdjęcie 23 Broszury informacyjno -edukacyjne

Źródło: opracowanie własne
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5. Opracowano i przygotowano do druku „Informator Leszczyoskich Organizacji
Pozarządowych”. W Informatorze zamieszczone zostały podstawowe informacje
dotyczące fundacji, stowarzyszeo, klubów sportowych oraz spółdzielni socjalnych,
które działają na rzecz lokalnej społeczności – zebrano dane od ponad 280
podmiotów. Leszczyoskie organizacje działają na wielu polach, począwszy od
edukacji, kultury, poprzez sport, pomoc społeczną, rozwój miasta i regionu, po
turystykę

i ochronę zdrowia. Skupiają one działaczy, społeczników, pasjonatów

i aktywistów - osoby, które działają na rzecz mieszkaoców Leszna. Informator ukazał
się w nakładzie 1000 sztuk, koszt jego opracowania graficznego oraz wydruku to
20 000, zł, liczba stron 284. Informator jest nieodpłatnie przekazywany leszczyoskim
organizacjom pozarządowym oraz mieszkaocom.
6. Miasto

Leszno

wspierało

kampanie

informacyjno-promocyjne

pozarządowych i różne inicjatywy obywatelskie wykorzystując

organizacji

narzędzia będące

w dyspozycji samorządu (strona www.leszno.pl, portale społecznościowe, tablice
ogłoszeo, materiały promocyjne).
5.1.

Baza organizacji

Prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach
pozarządowych działających na terenie miasta Leszna.
W internetowej Bazie NGO prowadzonej przez Urząd Miasta Leszna do której wpis jest
dobrowolny jest obecnie 283 wpisy.
5.2.

Wyszukiwarka konkursów

Na stronie www.ngo.leszno.pl w zakładce „Baza konkursów”, można znaleźd informacje na
temat aktualnych konkursów, w których można ubiegad się o dotacje, granty na działania
podejmowane

przez

organizacje

pozarządowe.Narzędzie

umożliwia

wyszukiwanie

konkursów zarówno według terminu, fundatora jak i według kategorii.W 2018r. w bazie
zamieszczono ponad 250 informacji o projektach, programach, grantach umożliwiających
uzyskanie dofinansowania przez organizacje pozarządowe na podejmowaną przez nie
działalnośd.
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5.3.

Promowanie i integracja sektora organizacji pozarządowych

5.3.1. Dni Europy i Targi Organizacji Pozarządowych
Dnia 12 maja 2018r. odbył się „Dzieo Europy i Targi Organizacji Pozarządowych”, w którym
wzięło udział ponad siedemdziesiąt leszczyoskich organizacji pozarządowych, placówek
oświatowych, leszczyoskich instytucji i spółek miejskich oraz firm zaangażowanych
społecznie. Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Europe
Direct Poznao, Eurodesk Leszno, Miejski Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta Leszna.
Partnerami wydarzenia byli: organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Leszna,
leszczyoskie spółki, placówki edukacyjne i instytucje, a także Miejski Zakład Budynków
Komunalnych, Miejski Zakład Zieleni, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Szkół
Ekonomicznych.
Przygotowano materiały promocyjne, które służyły promocji wydarzenia oraz były drobnymi
upominkami dla uczestników targów, m.in:
 plakaty,
 rollupy, bannery informacyjne,
 bannery informacyjne,
 t-shirty,
 smycze z karabioczykiem.
Zdjęcie 24 Dzieo Europy i Targi Organizacji Pozarządowych

Źródło: opracowanie własne
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Źródło: Opracowanie własne

5.3.2. 100 lat niepodległości
W listopadzie zorganizowaliśmy warsztaty niepodległościowe, na

Zdjęcie 25 - Sto lat
Niepodległości

których razem z organizacjami pozarządowymi przygotowywaliśmy
niepodległościowe ciasteczka oraz kokardy narodowe.
9 listopada 2018r. na leszczyoskim deptaku zbieraliśmy życzenia dla
Polski i rozdawaliśmy kokardy narodowe oraz ciastka w formie flagi.
Późnym

popołudniem

natomiast

wspólnie

z

organizacjami

Źródło: opracowanie własne
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pozarządowymi poszliśmy na cmentarz podziękowad powstaocom za wolną Polskę i zapalid
znicze. Z nagranego materiału powstał filmik, który zamieszczony jest na stronie
www.ngo.leszno.pl i na kanale YouTube Leszczyoskie NGO.
5.3.3. Koncert świąteczny
W dniu 3 grudnia 2018r. zorganizowane zostało „Świąteczne spotkanie połączone
z koncertem”, podczas którego wręczone zostały podziękowania organizacjom obchodzącym
w 2018 roku jubileusze działalności. Na scenie listy gratulacyjne odebrało 45 organizacji
pozarządowych oraz instytucji. Najstarszy z Jubilatów Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska Hufiec Leszno im. Żołnierzy Garnizonu Leszczyoskiego odbierał
gratulacje z okazji 100 - lecia działalności.
Zdjęcie 26 Spotkanie świąteczne

Źródło: Opracowanie własne
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5.3.4. Wspólne ubieranie choinki
10 grudnia 2018r. wspólnie ubraliśmy choinkę w bombki, które udekorowali przedstawiciele
leszczyoskich organizacji pozarządowych, przedszkoli, szkół, jednostek i spółek miejskich.
W wydarzeniu uczestniczyli również mieszkaocy oraz wolontariusze. Akcja wspólnego
ubierania choinki przez mieszkaoców Leszna odbyła się po raz piaty. Poprzednie edycje
cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, dlatego postanowiono by wspólne
ubieranie drzewka świątecznego stało się tradycją w Lesznie.
Zdjęcie 27 Ubieranie choinki

Źródło: Opracowanie własne
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5.3.5. Warsztaty świąteczne
W dniach od 27 listopada do 19 grudnia 2018r. wspólnie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych zorganizowane zostały spotkania świąteczne.
 27 listopada OZDABIANIE BOMBEK I KARTEK ŚWIĄTECZNYCH
 7 grudnia PIECZENIE I OZDABIANIE PIERNIKÓW
 10 grudnia PIECZENIE I OZDABIANIE PIERNIKÓW
 11 grudnia DEKORACJE ŚWIĄTECZNE Z PAPIERU, MAKARONU I ORIGAMI
 12 grudnia OZDOBY I KARTKI ŚWIĄTECZNE
 13 grudnia DEKORACJE ŚWIĄTECZNE, CHOINKI, GWIAZDKI M.IN. Z FILCU I SZYSZEK
 15 grudnia MIKOŁAJKI Z BEZGLUTENOWĄ MAMĄ
 18 grudnia WARSZTATY ŚWIĄTECZNE
 19 grudnia WSPÓLNA AKCJA LESZCZYOSKICH NGO NA RYNKU
Zdjęcie 28 Warsztaty świąteczne

Źródło: Opracowanie własne
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5.3.6. Akcja świąteczna leszczyoskich NGO
W

dniu 19 grudnia 2018r. razem z przedstawicielami organizacji pozarządowych

zorganizowaliśmy akcję składania życzeo mieszkaocom Leszna, na której rozdawaliśmy
przygotowane wcześniej kartki oraz pierniki – z akcji powstał film, który dostępny jest na
kanale YouTube Leszczyoskie NGO
Zdjęcie 29 Akcja świąteczna leszczyoskich NGO

Źródło: Opracowanie własne

5.3.7. Mikołajkowa akcja w szpitalu
Wspólnie z organizacjami pozarządowymi z myślą o małych pacjentach przygotowaliśmy
w leszczyoskim szpitalu akcję mikołajkową.
Zdjęcie 30 Akcja Mikołajkowa w szpitalu

Źródło: Opracowanie własne
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5.3.8. Inne inicjatywy
1) Leszczyoskie NGO grają z WOŚP *STYCZEO+
Włączyliśmy

się

w

Finał

Wielkiej

Zdjęcie 31 Leszczyoskie NGO grają z WOŚP

OrkiestryŚwiątecznej Pomocy przekazując na
licytację gadżety pozyskane od organizacji
Pozarządowych. Na licytacji można było zdobyd
także kolację z Prezydentem Miasta Leszna Łukaszem Borowiakiem.

Źródło: opracowanie własne

Zdjęcie 32 Pączki do rączki

2) Pączki do rączki [LUTY]
Włączyliśmy się w coroczną akcję „Pączki do rączki” promując akcję
w interencie, wysyłając maile z zaproszeniem do udziału do
podmiotów znajdujących się w bazie miasta orazkoordynując
zamówienie

pączków

dla

wydziałów

UML

i

organizacji

pozarządowych.

Źródło: opracowanie własne

3) Kwiaty na Dzieo Kobiet [MARZEC]
Wraz z Prezydentem Miasta Leszna Łukaszem Borowiakiem rozdawaliśmy mieszkankom
Leszna kwiaty z okazji Dnia Kobiet.
Zdjęcie 33 Kwiaty na Dzieo Kobiet

Źródło: Opracowanie własne
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4) Kolorowe skarpetki [MARZEC]
Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa włączyliśmy się w akcje „kolorowe skarpetki” oraz
#liniaprosta. Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak również przyłączył się do akcji
wspierających osoby z Zespołem Downa, ubierając na znak solidarności, dwie niepasujące do
siebie kolorowe skarpetki oraz robiąc zdjęcie dłoni z narysowaną prostą linią.
Zdjęcie 34 Kolorowe skarpetki

Źródło: Opracowanie własne

5) Udział w Pikniku ze Wspomnieniami [CZERWIEC]
Wzięliśmy udział w Pikniku z wspomnieniami, który odbył się w Parku Leszczyoskich
Satyryków. "Piknik z wspomnieniami" zorganizowało Stowarzyszenie Leszczyoski Bank
Żywności. Do wspólnej zabawy zaproszeni zostali wszyscy mieszkaocy Leszna. Szczególnymi
gośdmi na pikniku byli wolontariusze, którzy wspierają LBŻ w codziennych działaniach.
Otrzymali oni podziękowania z rąk Pana Prezydenta i władz Stowarzyszenia Leszczyoskiego
Banku Żywności.
Zdjęcie 35 Piknik ze Wspomnieniami

Źródło: Opracowanie własne
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6) Pokaż jak spędzasz wakacje [LIPIEC]
Akcja miała na celu upowszechniania informacji o działalności leszczyoskich NGO, a także
zachęcenie mieszkaoców do udziału w wydarzeniach inicjowanych przez organizacje
pozarządowe.
7) Nakrętki dla Mikołaja *WRZESIEO+
Włączyliśmy się w akcję zbierania nakrętek dla Mikołajka organizowaną przez
Stowarzyszenie PL 18. Zbieraliśmy nakrętki oraz wspieraliśmy wydarzenie promocyjnie.
8) Pole nadziei *WRZESIEO+
Wspólnie z Leszczyoskim Stowarzyszeniem

Zdjęcie 36 Pola Nadziei

Rehabilitacyjnym Amazonka w ramach akcji
Aktywne Obywatelskie Leszno włączyliśmy
się w ogólnopolską akcję „Pola Nadziei”
i

razem

z

wolontariuszami

oraz

Prezydentem Miasta Leszna posadziliśmy
cebulki żonkili symbolizujących nadzieję
wwalce z chorobą nowotworową.
9) Zielonym do góry *PAŹDZIERNIK+

Źródło: opracowanie własne

Włączyliśmy się w akcję sadzenia drzewa. Zdjęcie 37 Zielonym do góry
Z inicjatywą posadzenia sadzonki grabu wyszła
Spółdzielnia Socjalna OMNES. Projekt "Zielonym
do

góry" został zrealizowany w ramach

konkursu mikrograntów "Inicjatywa dla Leszna",
którego

operatorem

jest

Stowarzyszenie

Centrum PISOP. Podczas Festynu 15 września
członkowie spółdzielni zbierali informacje na

Źródło: opracowanie własne

temat organizacji pozarządowych działających w Lesznie i w specjalnie przygotowanej
"kapsule czasu" umieścili ulotki, broszurki, wizytówki leszczyoskich NGO-sów. W kapsule
znalazł się także Leszczyoski Informator Organizacji Pozarządowych.
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10)

Podświetlenie Ratusza na różowo [PAŹDZIERNIK+

Wspólnie z Leszczyoskim Stowarzyszeniem Rehabilitacyjnym „Amazonka” podświetliliśmy
ratusz na różowo na znak solidarności z osobami zmagającymi się z chorobami
nowotworowymi oraz zorganizowaliśmy konferencję w zakresie profilaktyki raka piersi.
Zdjęcie 38 Ratusz na różowo

Źródło: Opracowanie własne

5.4.

Promocja NGO

Budowaliśmy świadomośd marki (branding) między innymi poprzez koordynowanie
zamówienia roll-upów dla Organizacji Pozarządowych, banerów promocyjnych oraz
materiałów informacyjnych na potrzeby organizacji wydarzeo związanych z promocją
organizacji pozarządowych:
1. Wydano 26roll-upów przedstawicielom Organizacji Pozarządowych „Miasto Leszno
wspiera Organizacje Pozarządowe” - celem promocji Trzeciego Sektora w Lesznie,
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Zdjęcie 6 Rollup-y wydane przez Miasto Leszno

Źródło: Opracowanie własne

2. Zlecono zamówienie banerów promujących wydarzenia związane z leszczyoskimi
NGO (Dzieo Europy i Targi Organizacji Pozarządowych”, Aktywne Obywatelskie
Leszno, Festyn Organizacji Pozarządowychleszczyoskich instytucji oraz firm
zaangażowanych społecznie”) oraz banerów promujących kampanię „Zostaw swój 1%
w Lesznie”, a także promujących działalnośd trzeciego sektora w Lesznie (promocja
strony www.ngo.leszno.pl)
Zdjęcie 40 Baner promujący wydarzenia leszczyoskich NGO

Źródło: opracowanie własne

3. Koordynowano i zlecono wykonanie banerów reklamowych zamontowanych przy Al.
Konstytucji 3 Maja, mających na celu promocje działao NGO i wydarzeo w Lesznie
www.ngo.leszno.pl
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(akcja „Zostaw swój 1 % w Lesznie” - 2 sztuki, Dzieo Europy i Targi Organizacji
Pozarządowych - 2 sztuki, promocja strony www.ngo.leszno.pl - 2 sztuki,
AktywneObywatelskie Leszno - 3 sztuki).
Zdjęcie 41 Baner promujący stronę ngo.leszno.pl

Źródło: Opracowanie własne

4. Udostępniano nośniki promocyjno- informacyjne – do wykorzystania w trakcie
wydarzeo organizowanych przez organizacje pozarządowe (66 wypożyczenia)
- roll- up „Aktywne Obywatelskie Leszno” ,
- roll-up „Wydarzenie współfinansowane”,
- roll-up „Herb i logo”,
- roll-up „NGO Słowa”,
- roll- up „Dziękujemy, że jesteście z nami”,
- baner „Aktywne Obywatelskie Leszno”
Zdjęcie 42 Nośniki promocyjno-informacyjne

Źródło: Opracowanie własne
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5. Zlecono wykonanie materiałów promocyjnych (mi.in. torby, koszulki, pop holdery,
breloki do kluczy, opaski silikonowe, kalendarze, biuwary, saszetki) w celu promocji
Trzeciego Sektora w Lesznie, które dystrybuowano podczas wydarzeo z udziałem
NGO.

5.5.

Aktywne Obywatelskie Leszno

Zorganizowano IV edycję akcji Aktywne Obywatelskie Leszno. W ciągu 9 dni (od 15 września
do 23 września 2018r.) odbyło się ponad 200 różnych wydarzeo przygotowanych przez
leszczyoskie organizacje pozarządowe. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było „Zoom
na aktywnośd”! Zaplanowane wydarzenia okazały się wielkim świętem, organizowanym dla
wszystkich mieszkaoców i gości naszego miasta oraz wyjątkową okazją do wzajemnego
poznania się i integracji leszczyoskich organizacji pozarządowych oraz innych instytucji
działających w Lesznie z mieszkaocami. Nie zabrakło aktywności dedykowanych dzieciom,
młodzieży, rodzinom, osobom aktywnym zawodowo, seniorom oraz mieszkaocom z różnego
rodzaju niepełnosprawnościami.
5.5.1. Festyn Organizacji Pozarządowych
Festyn Organizacji Pozarządowych, leszczyoskich Instytucji i Firm zaangażowanych
społecznie odbył się 15 września 2018r. pod Stadionem im. Alfreda Smoczyka. W Festynie
wzięło udział 200 wystawców, w tym m.in.: organizacje pozarządowe, placówki oświatowe,
spółki miejskie, firmy zaangażowane społecznie. Celem wydarzenia była integracja
organizacji pozarządowych, leszczyoskich instytucji oraz innych podmiotów z mieszkaocami
Leszna. Nie zabrakło aktywności dedykowanych dzieciom, młodzieży, rodzinom, osobom
aktywnym zawodowo, seniorom oraz osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
Stoiska wystawiennicze rozmieszczone zostały według specjalnie oznaczonych stref, przez co
przybyli na festyn mieszkaocy w łatwy i przejrzysty sposób mogli odnaleźd interesujące ich
podmioty. Podczas festynu była możliwośd porozmawiania z przedstawicielami różnych
fundacji, stowarzyszeo, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych oraz z przedstawicielami
różnymi instytucji i firm działających w Lesznie. Były quizy, gry i zabawy edukacyjne,
przyrodnicze, malowanie twarzy, kolorowe balony i słodkie poczęstunki. Można było
porozmawiad ze sportowcami, trenerami oraz działaczami sportowymi. Były pokazy sprzętu
strażackiego, policyjnego oraz wojskowego. Miłośnicy sztuki i muzyki mogli posłuchad
www.ngo.leszno.pl
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różnych melodii wygrywanych na dudach, a także podziwiad ciekawe wystawy prac
artystycznych. Była prezentacja tomików poetyckich, obrazów, fotografii, a także można było
zobaczyd przy pracy rzeźbiarzy. Ponadto podczas Festynu można było porozmawiad
o racjonalnym i zdrowym odżywianiu i nieodpłatnie wykonad badania profilaktyczne, takie
jak np. pomiar ciśnienia, poziomu cukru we krwi. Nie zabrakło również pokazów ratownictwa
medycznego oraz instruktaży pierwszej pomocy. Na scenie zaprezentowały się dzieci
z leszczyoskich przedszkoli, uczniowie

ze szkół oraz przedstawiciele organizacji

pozarządowych. Przez kilka godzin scena tętniła życiem. Było muzycznie i tanecznie oraz
sportowo.
Zdjęcie 43 Aktywne Obywatelskie Leszno – festyn AOL

Źródło: Opracowanie własne
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5.5.2. Obywatelska Starówka
W poniedziałek 17 września 2018r. leszczyoski Ratusz
otworzył swoje podwoje dla wszystkich mieszkaoców.
Można było porozmawiad z Prezydentem Łukaszem
Borowiakiem, radnymi Rady Miejskiej Leszna oraz
miejskimi urzędnikami. Każdy kto przyszedł do Ratusza
mógł go zwiedzid z przewodnikiem. Chętnych na wizytę
było wielu – Ratusz odwiedziły 22 grupy. Począwszy od
najmłodszych grup przedszkolnych, poprzez uczniów szkół
podstawowych, licealistów aż do grup seniorów. Ratusz
tętnił

życiem,

wszyscy

chętnie

uczestniczyli

w przygotowanych konkursach i z ciekawością słuchali opowiadao przewodnika.
Zdjęcie 44 Aktywne Obywatelskie Leszno – Obywatelska Starówka

Źródło: Opracowanie własne
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5.5.3. Wolontariat Prezydenta
W ramach IV edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, Prezydent Miasta Leszna Łukasz
Borowiak po raz kolejny wcielił się w rolę wolontariusza w organizacjach pozarządowych.
Dzieo pracy Wolontariusza był wypełniony przeróżnymi zadaniami. Przez cały dzieo
odwiedził 11 podmiotów, w których wykonywał zadania związane z codzienną działalnością
organizacji.
Zdjęcie 45 Aktywne Obywatelskie Leszno – Wolontariat Prezydenta

Źródło: Opracowanie własne
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5.5.4. Randki Obywatelskie
19 września 2018r. sala sesyjna Urzędu Miasta Leszna zamieniła się w miejsce rozmów
i dialogu przedstawicieli leszczyoskich organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta Leszna.
Celem randek było nawiązanie kontaktów, zbudowanie relacji pomiędzy przedstawicielami
fundacji, stowarzyszeo, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych oraz działających
w Lesznie grup nieformalnych, a także leszczyoskiego samorządu, a

następnie

doprowadzenie do podjęcia wspólnych działao pozarządowych oraz inicjatyw na rzecz
mieszkaoców Leszna. W ciągu kilkudziesięciu minut uczestnik spotkania mógł nawiązad
kontakt z kilkunastoma innymi osobami działającymi w Trzecim Sektorze.
W „randce” wzięło udział ok 60 osób.

Zdjęcie 46 Aktywne Obywatelskie Leszno – Randki Obywatelskie

Źródło: Opracowanie własne
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5.5.5. Leszczyoski Dzieo Przedszkolaka
Wielkie święto najmłodszych mieszkaoców Leszna w 2018r. odbyło się ono pod hasłem „Kto
Ty jesteś? Polak Mały!” i nawiązywało do 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Zdjęcie 47 Aktywne Obywatelskie Leszno – Dzieo Przedszkolaka

Źródło: Opracowanie własne
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5.5.6. Eko-Leszno
Akcja, która na celu miała popularyzację działao na rzecz ekologii i ochrony środowiska
naturalnego poprzez sprzątanie naszego codziennego środowiska, zbiórki baterii, nakrętek
i zmienianie swojego otoczenia na lepsze.

5.5.7. Dni otwarte w Organizacjach Pozarządowych
Od 17 do 23 września 2018r. w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno odbywały się Dni
Otwarte w leszczyoskich organizacjach pozarządowych: fundacjach, stowarzyszeniach,
klubów sportowych, spółdzielniach socjalnych, a także w instytucjach kultury, klubach
działających przy spółdzielniach mieszkaniowych. Dni Otwarte przygotowały także miejskie
spółki, placówki oświatowe oraz firmy zaangażowane społecznie. Przygotowanych zostało
ponad 200 różnych inicjatyw. Organizowane były różnego rodzaju spotkania, pokazy, treningi
sportowe, warsztaty. Mieszkaocy mogli skorzystad z porad specjalistów oraz uczestniczyd
w projekcjach filmowych czy też konkursach. Można było przyjśd, porozmawiad, wypytad
o szczegóły działalności, zapisad się na zajęcia czy też treningi.

Aktywne Obywatelskie Leszno to 9 dni aktywności, radosne i energetyczne wydarzenie pokazujące
pełnię barw leszczyoskich NGO i innych podmiotów działających w mieście. Mieszkaocy mogli skorzystad
z ponad 200 wydarzeo-szkoleo, spotkao, warsztatów, pokazów w siedzibach różnych instytucji, w tym
NGO.

Na podsumowanie Aktywnego Obywatelskiego Leszna powstały dwa materiały filmowe,
prezentacja

oraz specjalne wydanie broszury podsumowującej całą akcję. Wszystkie

materiały dostępne są na naszej stronie www.ngo.leszno.pl /zakładka Kampanie i projekty/.

Tabela 13 Statystyki Aktywnego Obywatelskiego Leszna - porównanie lat 2015-2018.

Liczba wydarzeo
Liczba wystawców
podczas festynu

2015

2016

2017

120

150

170

90

130

182

2018
200

206

Źródło: opracowanie własne.
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5.6.

Kampanie społeczne

Kampanie, akcje, wydarzenia zrealizowane przez Miasto Leszno we współpracy
z organizacjami pozarządowymi
a)

Chwalimy się – leszczyoskie NGO aktywnie działają

Akcja polegała na publikowaniu postów na łamach stron leszczyoskich organizacji na portalu
Facebook, w których NGO-sy wypisywały swoje największe oraz najważniejsze sukcesy
i inicjatywy wykonane na przestrzeni całego poprzedniego roku.
b)

Zostaw swój 1% w Lesznie

Prowadziliśmy kampanię „Zostaw swój 1% w Lesznie” zachęcającą do przekazywania 1 %
podatku na rzecz leszczyoskich organizacji pożytku publicznego
Zdjęcie 48 Plakat „Zostaw

(OPP). To wyjątkowa szansa wsparcia organizacji w swoim swój 1% w Lesznie”
najbliższym otoczeniu i naszym regionie oraz cennych
przedsięwzięd i inicjatyw z różnych dziedzin życia. Profil
działalności

organizacji

jest

bardzo

szeroki

i zróżnicowany. Pieniądze przekazad można między innymi
fundacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz dzieci, osób
niepełnosprawnych,

przewlekle

chorych

oraz

starszych,

a także stowarzyszeniom sportowym, kulturalnym oraz
działającym

w innych dziedzinach. W 2018 roku było

w Lesznie 61 podmiotów uprawnionych do pozyskania 1%

Źródło: opracowanie własne

z deklaracji podatkowych.
W ciągu trwania akcji przygotowaliśmy:


broszurę informacyjną, w której przedstawiliśmy organizacje uprawnione do
odpisywania 1%,



na terenie miasta zostały rozwieszone banery

(ok.25 sztuk) zachęcające

do

przekazywania 1 % podatku na OPP działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz
jego mieszkaoców

Zdjęcie 49 Baner 1%

Źródło: opracowanie własne
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 materiały promocyjne (plakaty, ulotki, kalendarzyki) promujące kampanię „Zostaw
swój 1% w Lesznie”, w tym m.in.:
 15 000 sztuk ulotek przeznaczonych dla mieszkaoców miasta Leszna, które
zostały rozniesione razem z decyzjami podatkowymi,
 500 sztuk plakatów przeznaczonych dla organizacji pozarządowych,
 100 sztuk informacji z listą podmiotów uprawnionych do pobierania 1%
podatku,
 250 sztuk plakatu informującego o akcji rozwieszanego w placówkach
oświatowych, siedzibach firm, urzędów i biur rachunkowych

Tabela 14 Zestawienie danych związanych z 1% podatku

Rok

Mieszkaocy
Leszna
przekazujący
1% podatku
na
OPP
(ogółem)

Kwota
1%
podatku
należnego w zł
przekazana na
OPP
zarejestrowane
w Lesznie

21 541

Mieszkaocy
Leszna
przekazujący
1% podatku
na
OPP
działające na
terenie
M. Leszna
1781

Liczba
uprawnionych
podatników
z
terenu
miasta Leszna
(ogółem)

288 992,40 zł

Liczba osób w
skali
całego
kraju
przekazujących
1% podatku na
OPP działające
na
terenie
Miasta Leszna
6863

2018
2017

20 267

1781

168 142,00 zł

3772

29 818

2016

19 818

1734

164 849,80 zł

3294

29 115

2015

18 478

1782

158 089,50 zł

3459

28 424

2014

16 867

1490

115 998,43 zł

2737

28 002

31 406

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Skarbowego w Lesznie

c)

Zakochaj się w Lesznie jak MY

Zdjęcie 50 Zakochaj się w Lesznie

To kampania cykliczna, w której pokazujemy za
co

można

pokochad

Leszno,

a

także

dowiadujemy się, co najbardziej mieszkaocy
cenią w swoim mieście. Za pomocą fotografii, Źródło: opracowanie własne
materiałów filmowych, czy różnych publikacji ukazywane są walory i uroki Leszna. Druga
edycja (2018) odbyła się pod hasłem foto-zagadek. Na stronie LeszczyoskieNGO na portalu
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Faceebook w przeciągu całego lutego ukazało się 10 tematycznych grafik, na których
znajdował się sfotografowany pewien charakterystyczny obiekt Leszna, a także pytanie z nim
związane. Zabawa polegała na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie,
skomentowaniu grafiki z treścią odpowiedzi, a także zebraniu jak największej liczby polubieo
swojego komentarza. Akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem – na każdy post
odpowiedziało wiele osób, a rekord polubieo dla pojedynczego komentarza przekroczył 200
kliknięd „Lubię To!”. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania zabawy otrzymały gadżety
przygotowane przez Leszczyoskie NGO, m.in. pendrive, kubek, kalendarz, a także upominki
przekazane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznieoraz Centrum Informacji
Turystycznej w Lesznie.
Zdjęcie 51 Aktywne Obywatelskie Leszno – Dzieo Przedszkolaka

Źródło: opracowanie własne

d)

WyPRomuj NGO

Kampania

Zdjęcie 52 WyPRomuj NGO

adresowana

głównie do przedstawicieli
leszczyoskich

organizacji

pozarządowych. W specjalnie
przygotowanych

newsach,

poradnikach, wiadomościach
czy

publikacjach

znaleźd

można informacje głównie

Źródło: opracowanie własne

o tym, w jaki sposób budowad wizerunek organizacji, jak zdobyd odbiorców
www.ngo.leszno.pl
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przeprowadzanych inicjatyw, jak zaistnied w sieci, czy jakie możliwości promocyjne daje
organizacjom Miasto Leszno. W ramach kampanii ukazało się 10 newsów na stronie oraz
broszura „ Znaczenie promocji w działalności organizacji pozarządowych” .
Zdjęcie 53 WyPRomuj NGO

W ramach kampanii promowaliśmy również 15-lecie ustawy o
działalności

pożytku

publicznego

oraz

o

wolontariacie. Z tej okazji na naszym profilu
na FB przez cały miesiąc zamieszczaliśmy
najważniejsze

informacje

z ustawy oraz zaproponowaliśmy udział w kilku
zabawach związanych z wiedzą o ustawie.
Źródło: opracowanie własne

e)

Porozmawiajmy o Lesznie

Cykliczne spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzone w ich
siedzibach. W 2018r. zorganizowano osiem takich spotkao.

Zdjęcie 54 Spotkania w ramach kampanii „Porozmawiajmy o Lesznie”

Źródło: Opracowanie własne
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5.7.
1.

Projekty partnerskie

Opracowano, złożono projekty partnerskie:
a. ze Stowarzyszeniem „Wygraj Siebie” realizowano projekt „Edukacja Seniorów
kluczem do bezpieczeostwa 2” w ramach Rządowego Programu ASOS.
Projekt adresowany był do osób, które ukooczyły 60 rok życia i dotyczył realizacji
kompleksowego programu, umożliwiającego aktywizację społeczną, a także zwiększenie
poczucia bezpieczeostwa osób starszych. Udział w projekcie był bezpłatny, dzięki
dofinansowaniu go ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014 – 2020. W ramach projektu seniorzy mogli odświeżyd
przepisy ruchu drogowego podczas jazdy samochodem z instruktorem po mieście,
odbyły się również spotkania z psychologiem transportu, zorganizowany został kurs
samoobrony, a także seniorzy mogli porozmawiad z dzielnicowym.
Obok warsztatów teoretycznych i praktycznych uczestników wzięli też udział w zajęciach
na trolejach pod czujnym okiem instruktorów z Automobilklubu Leszczyoskiego. To
niewielkie urządzenie montowane na tylnych kołach, które umożliwiają w łatwy
i bezpieczny sposób wprowadzenia pojazdu w poślizg. Dzięki nim można się nauczyd
wczesnego

rozpoznania

poślizgu

i

wydwiczyd

właściwą

reakcję.

Ponadto

dziesięcioosobowa grupa seniorów, w której znaleźli się również przedstawiciele koła
Polskiego Związku Niewidomych w Lesznie przeprowadziła diagnozę przejśd dla pieszych.
Ocenili oni poziom bezpieczeostwa na przejściach widziany okiem i sprawnością seniora,
także tego niepełnosprawnego. Zadanie realizowane było w okresie od maja do lipca
2018 roku. Informacja o realizacji projektu podana była za pośrednictwem Internetu
i mediów do publicznej wiadomości. Dlatego wszelkie sugestie i uwagi mogli zgłaszad
także mieszkaocy Leszna.
Z realizacji zadania został sporządzony raport, który został podany do publicznej
wiadomości podczas spotkania, które odbyło się 11 października br. w leszczyoskim
Ratuszu. Udział w nim wzięli m.in. Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak, Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie nadkom. Sławomir Glapiak, aspirant Arkadiusz
Krawczyk z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie,
funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

www.ngo.leszno.pl

Strona 87

Podczas spotkania omówiono zdiagnozowane wnioski i sugestie w rejonach
lustrowanych przejśd dla pieszych, które w dalszej kolejności m.in. były przedmiotem
dyskusji podczas spotkao Komisji Bezpieczeostwa i Porządku Publicznego Miasta Leszna
i zostały przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie, celem rozważenia
zmian zasugerowanych przez członków projektu.
Podczas konferencji policjanci poruszyli tematykę zachowania bezpieczeostwa
w rejonach przejśd dla pieszych oraz możliwośd korzystania w tym zakresie z Krajowej
Mapy Zagrożeo Bezpieczeostwa. Poszczególne zadania realizowane były w terminie od
1 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Udział w projekcie wzięli także policjanci
z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

b) ze Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP –
realizowano konkurs w ramach projektu „Wielkopolska Wiara”.
Celem Konkursu było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych
w rozwiązywanie lokalnych problemów, podejmowanie działao na rzecz wspólnego
dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz uwzględniających działania na rzecz
wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne. Uczestniczyliśmy w działaniach
promocyjno – informacyjnych projektu oraz w ocenie projektów, które wpłynęły
w konkursie. Projekt dofinansowywany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

6. Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
W Urzędzie Miasta Leszna działa Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi (OP). Działania Biura są adresowane głównie do organizacji pozarządowych
wspierających rozwój oraz potencjał Leszna i jego mieszkaoców.
Biuro oferuje szereg działao na rzecz różnych grup, od doradztwa i szkoleo, przez projekty
animacyjne oraz organizację wydarzeo dla organizacji pozarządowych, a także wspólnie
z przedstawicielami trzeciego sektora, leszczyoskich instytucji oraz firm zaangażowanych
społecznie organizuje cykliczną imprezę pod nazwą Aktywne Obywatelskie Leszno.
Głównym zadaniem Biura jest zapewnienie wsparcia podmiotom ekonomii społecznej, czyli
m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym,
www.ngo.leszno.pl
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spółdzielniom socjalnym. Biuro OP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz
wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkaoców Leszna.
Do zadao Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy:
1.

Koordynowanie prac przygotowawczych i nadzór nad realizacją Programu
Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

2.

Przygotowywanie

corocznych

zbiorczych

informacji

z

realizacji

Programu

Współpracy Miasta,
3.

Informowanie organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie miasta
Leszna

o projektach,

programach

i

grantach

umożliwiających

uzyskanie

dofinansowania na podejmowane przez nie działania,
4.

Promowanie Miasta poprzez działalnośd lokalnych organizacji pozarządowych,

5.

Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,

6.

Prowadzenie działao informacyjnych i promocyjnych skierowanych do sektora
pozarządowego lub których beneficjentem jest sektor pozarządowy,

7.

Pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami i
poszczególnymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta,

8.

Prowadzenie biblioteczki dla organizacji pozarządowych,

9.

Bieżący kontakt i organizowanie spotkao z organizacjami pozarządowymi,

10. Reprezentowanie Prezydenta na konferencjach i spotkaniach dotyczących
problematyki sektora pozarządowego,
11. Organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami
pozarządowymi.
Obszarami, którymi również zajmuje się Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi są:
1. Doradztwo i konsultacje w zakresie:
1) doradztwo projektowe: źródła finansowania krajowe i zagraniczne, publiczne
i prywatne; konsultacje w zakresie przygotowania oferty o dofinansowanie
projektu, rozliczania przyznanych dotacji,
2) doradztwo wolontaryjne (dla NGO: formalności przy nawiązaniu współpracy
z wolontariuszami; dla osób fizycznych: możliwości podejmowania aktywności
wolontaryjnej, prawa i obowiązki wolontariuszy),
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3) pomoc w działalności merytorycznej, dotyczącej m.in. zasad funkcjonowania,
finansowania

oraz

nawiązywania

kontaktów

z

innymi

organizacjami

pozarządowymi, jednostkami administracji publicznej i instytucjami,
4) doradztwo w zakresie promocji,
5) zakładanie i prowadzenie portali społecznościowych.
2. Szkolenia

i

spotkania

dla

organizacji

pozarządowych,

w

tym

spotkania

międzysektorowe. Zakres tematyczny szkoleo i spotkao jest uzależniany od
aktualnych potrzeb leszczyoskiego III sektora. Dla trafnej diagnozy potrzeb
szkoleniowych w każdym roku zakłada się przeprowadzenie badania ankietowego,
w którym organizacje spośród wskazanych obszarów tematycznych, dokonują wyboru
szkoleo. Szkolenia są realizowane przez specjalistów-praktyków, metodą uczenia
przez doświadczenie. Spotkania międzysektorowe służą głównie wspólnemu
wypracowywaniu zadao do rocznych programów współpracy.
3. Działania informacyjne, polegające na prowadzeniu strony www.ngo.leszno.pl oraz
prowadzeniu portali społecznościowych:
1) Facebook.com/LeszczyoskieNGO,
2) Twitter.com/LeszczyoskieNGO,
3) Instagram.com/LeszczyoskieNGO,
4) YouTube.com/LeszczyoskieNGO.
4. Wysyłaniu raz w miesiącu broszury „Co słychad w trzecim Sektorze”, zawierającej
aktualne informacje dotyczące sektora pozarządowego.
5. Udzielaniu informacji dotyczących współpracy Miasta z sektorem pozarządowym.
6. Upowszechnianiu informacji nt. działalności leszczyoskich organizacji pozarządowych,
w tym za pośrednictwem portalu oraz poprzez listę mailingową organizacji
pozarządowych będących w bazie Urzędu.
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Rysunek 4 Wydziały, biura i jednostki współpracujące z Trzecim Sektorem
Biuro
Pełnomocnika
ds. Współpracy
z NGO

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie

Wydział Kultury
i Sportu
Wydział Promocji
i Rozwoju

Biuro ds. Uzależnieo

Wydział Spraw
Obywatelskich

Centrum Informacji
Turystycznej

Źródło: Opracowanie własne

7.

Ocena

Program Współpracy corocznie poddawany jest ocenie realizacji na podstawie mierników
wyznaczonych podczas tworzenia dokumentu. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków i lepsze
przygotowanie Programu Współpracy na kolejny rok.
Tabela 15 Wskaźniki realizacji Programu Współpracy

Lp.
MIERNIK EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU
1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadao
publicznych,
2. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym ilośd
starających się o dofinansowanie organizacji,
3. Liczba podmiotów, z którymi podpisano umowę o realizację zadao
publicznych
4. Liczba umów zerwanych lub unieważnionych
5. Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji z pominięciem otwartego
konkursu ofert,
6. Liczba podmiotów, z którymi podpisano umowę o realizację zadao
publicznychz pominięciem otwartego konkursu ofert,
7. Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji w ramach ustawy o sporcie,
8. Liczba podmiotów, z którymi podpisano umowę o realizację zadao
publicznychw ramach ustawy o sporcie,
9. Liczba przedsięwzięd, którym udzielono Patronatu Prezydenta Miasta
Leszna,
10. Liczba przedsięwzięd finansowanych w ramach regrantingu,
11. Liczba złożonych wniosków na realizację inicjatywy lokalnej,
12. Liczba podpisanych umów na realizację inicjatywy lokalnej.

2018
31
133
97
0
95
84
177
135
76
12
29
15

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 16 Porównanie wskaźników - lata 2016 i 2018

Wskaźnik
Ogłoszone otwarte konkursy ofert
Oferty złożone w konkursach
Podmioty, z którymi podpisano umowę
Wnioski na realizację inicjatywy lokalnej
Podpisane umowy na realizację inicjatywy lokalnej

2016
24
222
116
18
9

2017
28
231
120
23
21

2018
31
33
97
29
15

Źródło: opracowanie własne

8.

Podsumowanie

Działania Miasta Leszna w 2018r. nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków
do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na
rzecz mieszkaoców, uzupełnieniu działao miasta, a także zwiększenia udziału mieszkaoców
w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
W 2018 r. Miasto Leszno współpracowało z podmiotami na wielu płaszczyznach, zarówno
finansowych jak i pozafinansowych. Podjęte przez realizatorów Programu działania,
wspieraneprzez miasto, adresowane były do różnych grup społecznych, służyły rozwiązaniu
wielu problemów, m.in. związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieciom
i młodzieży, wykluczeniem społecznym, profilaktyką uzależnieo, czy rewitalizacją.
Nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności
społecznej, poprawy jakości życia mieszkaoców oraz zapewnienia im przyjaznej i otwartej
przestrzeni, sprzyjającej podejmowaniu działao odpowiadających na faktyczne potrzeby
społeczności lokalnej. Dzięki wsparciu miasta, liczne grupy beneficjentów mogły realizowad
swoje pasje, rozwijad zainteresowania, brad czynny udział w wielu, ciekawych inicjatywach.
Należy podkreślid, że organizacje były nie tylko wykonawcami zadao, lecz także ich
inicjatorami. Budowa partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie aktywności
pożytku publicznego stanowiło istotny element polityki lokalnej samorządu.
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2018roku była systematyczna, dobra
i efektywna. Miasto kładzie duży nacisk na systematyczne i konsekwentne pogłębianie
współpracy z organizacjami pozarządowymi, budowanie wzajemnego zaufania, a poprzez to
wspólne podejmowanie działao na rzecz dobra miasta i jego mieszkaoców.
Organizacje

pozarządowe

oraz

wolontariusze

poprzez

swoją

pracę,

aktywnośd

i zaangażowanie wniosły, jak i w latach poprzednich, ogromny wkład w efektywne działania
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na rzecz miasta oraz mieszkaoców Leszna. Zostało zrealizowanych wiele zadao, które
wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkaoców.
Monitoring realizacji finansowej Programu prowadzony był w oparciu o przeprowadzone
kontrole realizacji zadao publicznych, w miejscu realizacji projektów, kontrole realizacji
harmonogramu i zakresu rzeczowo – finansowego zadania oraz poprzez analizę składanych
przez organizacje pozarządowe sprawozdao z realizacji zadao publicznych. Większośd
składanych sprawozdao z wykonania zadania publicznego przyjmowana była bez zastrzeżeo.
Nieliczne wymagały korekt i uzupełnieo. Ze składanych przez Organizacje sprawozdao
wynika, że zadania były kierowane do bardzo dużej grupy mieszkaoców, a działalnośd
prowadzona przez Organizacje obejmowała szeroki zakres sfery zadao publicznych.
Można zauważyd także znaczącą aktywnośd w życiu publicznym mieszkaoców naszego
Miasta, co potwierdza potrzebę wspierania Organizacji w oparciu o wyznaczone priorytety.
Współpraca bez wątpienia przyczyniła się do podniesienia jakości usług publicznych oraz do
poszerzenia grupy odbiorców. Obszary oddziaływao jak i przeznaczone środki z budżetu
Miasta były bardzo zróżnicowane. Znaczące różnice wynikają przede wszystkim z określonej
specyfiki realizowanych zadao.
Przy ocenie ofert konkursowych, a następnie analizie powyższych sprawozdao uwzględniano
wkład własny zarówno finansowy, jak i pozafinansowy Organizacji w tym wkład osobowy
wynikający z pracy społecznej członków Organizacji oraz świadczeo wolontariuszy w realizacji
zadao zleconych. Oprócz kalkulacji kosztów wskazujących na możliwośd realizacji zadania
ważnym elementem była również dotychczasowa współpraca zwłaszcza w zakresie jakości
wykonywanych zadao, terminowości i rzetelności w ich rozliczaniu.
Z roku na rok można zaobserwowad, że liczba organizacji pozarządowych oraz mieszkaoców
zainteresowanych działaniem na rzecz społeczności lokalnej wzrasta. Działania Miasta Leszna
także w 2018r. nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia
aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz
mieszkaoców,

uzupełnieniu

działao

Miasta

w zakresie

nie

obejmowanym

przez

samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału mieszkaoców w rozwiązywaniu
lokalnych problemów. Pozytywne nastawienie, chęd współpracy samorządu oraz pomoc
finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym miała wpływ na kontakty
i wzajemne relacje z Trzecim Sektorem.
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Program współpracy służył zwiększeniu skuteczności i efektywności realizacji zadao
publicznych oraz szeroko rozumianej współpracy, rozwijając pozycje leszczyoskich organizacji
pozarządowych. Potwierdził wolę budowania dialogu obywatelskiego i tworzenia
odpowiednich warunków do realizacji inicjatyw służących mieszkaocom.

Realizacja Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018
daje podstawę do wniosku, iż przyczynia się on do większej aktywności społecznej organizacji
pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków
publicznych. Wspierając zadania publiczne Miasto w pełni wykorzystuje potencjał Organizacji
aby efektywnie wpływad na zapotrzebowanie lokalnych społeczności. Dzięki kontynuowanej
współpracy z organizacjami i dofinansowywaniu przez Miasto realizowanych przez
organizacje zadao publicznych, budowane jest na wysokim poziomie aktywne partnerstwo
pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami prowadzącymi działalnośd w obszarze
pożytku publicznego.Obok najczęściej omawianej kwestii finansowania zadao, niezwykle
istotna jest cała sfera współpracy pozafinansowej – polegająca zarówno na wspieraniu
organizacji w ich codziennym działaniu, jak i na włączaniu ich w podejmowanie kluczowych
decyzji lokalnych.
Podejmowane w 2018 roku działania miały na celu zwiększenie zakresu prowadzonej
z organizacjami pozarządowymi współpracy pozafinansowej, której efekty niejednokrotnie
przewyższad mogą rezultaty osiągane jedynie przy wykorzystaniu zasobów finansowych.
Prowadzono działania wpływające na zwiększenie aktywności Organizacji, pogłębianie
wzajemnego zaufania oraz wspieranie rozwoju sektora pozarządowego poprzez wzajemne
informowanie

o

kierunkach

rozwoju,

prowadzenie

konsultacji

z

Organizacjami,

udostępniania zasobów Urzędu, organizacji szkoleo oraz udzielania patronatów i referencji.
W ramach działao Urzędu prowadzone było również doradztwo związane w szczególności z:
1. Zakładaniem Organizacji, zwłaszcza w zakresie stowarzyszeo, fundacji, klubów
sportowych,

których

statuty

nie

przewidują

prowadzenia

działalności

gospodarczej, uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeo zwykłych.
2. Informowaniem o aktualnych przepisach prawnych dotyczących działalności
Organizacji,
3. Informowaniem o zasadach udzielania dotacji z budżetu Miasta i potencjalnych
zewnętrznych źródłach finansowania.
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Powyższe informacje udzielano w formie telefonicznej, mailowej oraz spotkao bezpośrednich
z zainteresowanymi Organizacjami.
Ponadto

na

stronie

internetowej

Miasta

www.ngo.leszno.ploraz

portalach

społecznościowychFacebook, Twitter, Instagram Leszczyoskie NGO zamieszczane były
informacje na temat szkoleo i konferencji organizowanych przez inne instytucje oraz
konkursów organizowanych przez Miasto. Na stronach internetowych Miasta opublikowane
są również bazy danych Organizacji posiadających siedzibę na terenie Miasta
i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta.

Współpraca w każdej sferze wskazanej w Programie z każdym rokiem jest pogłębiana,
założone cele Programu zostały osiągnięte.Należy jednak pamiętad, że jak w każdym
sektorze, istnieją także czynniki zewnętrzne, które w sposób znaczący wpływają na poziom
współpracy i nie są zależne od Miasta i Organizacji tj. uwarunkowania prawne obligatoryjne
do stosowania zarówno przez Miasto jak i Organizacje, stwarzające bariery we wzajemnej
współpracy.
Wszelkie informacje na temat sektora pozarządowego: aktualności, informacje o konkursach
od stycznia 2019r.

znajdują się na nowej stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna

www.ngo.leszno.pl skierowanej do przedstawicieli Trzeciego Sektora oraz mieszkaoców
zainteresowanych leszczyoskimi Organizacjami Pozarządowymi.
Uruchomienie nowej strony www.ngo.leszno.pl okazało się bardzo dobrym pomysłem, dzięki
niej Miasto Leszno aktywnie włącza się w promocję działających na rzecz mieszkaoców
organizacji poprzez stałe informowanie o inicjatywach, wydarzeniach, ważnych liderach
czysystemie wsparcia realizowanym przez organizacje. Ponadto, strona internetowa była
otwarta na umieszczanie informacji dla i o organizacjach.Strona redagowanabyła przez
pracowników Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i zwierała
wiele cennych informacji m.in.:o otwartych konkursach ofert wraz z całą procedurą
prowadzoną przez wydziały oraz jednostki organizacyjne Miasta, programach współpracy,
sprawozdaniach z ich realizacji, a także pozostałych istotnych informacjach z zakresu
współpracy sektora publicznego ze społecznym. Publikowano na niej również wiele
informacji o aktualnych inicjatywach organizacji pozarządowych, co sprzyjało ich
promocji.Portal poddawany był stałym zmianom dostosowującym go do aktualnych potrzeb
– obecniena pierwszej stronie znajduje 6 głównych działów oraz się wiele tematów
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społecznych i działao organizacjipozarządowych na terenie Miasta. Organizacje posiadały
możliwośd szerszego przedstawienia swoich projektów – szczególniezasługujących na uwagę
poprzez umieszczenie ich w dedykowanej zakładce Ogłoszenia –Projektyleszczyoskich NGO
na stronie internetowej Miasta. Projekty obejmują wiele obszarów m.in.inicjatywy
społeczne, w tym inicjatywy seniorów, edukację, wydarzenia kulturalne, projekty, które były
szczególnie ciekawe lub społecznie pożyteczne.Przedstawiane dobre praktyki mogą stad się
inspiracją dla innych organizacji pozarządowych.
Pozytywne nastawienie, chęd współpracy Miasta Leszna oraz pomoc finansowa
i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływała na kontakty
i wzajemne relacje z Trzecim Sektorem.Koordynatorem i głównym realizatorem tych działao
było Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

9.

Rekomendacje

Współpraca Miasta Leszna i organizacji pozarządowych wymaga zaangażowania obu stron.
Skuteczne wdrażanie modelu współpracy polega na rozwijaniu wspólnego wizerunku,
postaw i wzajemnym zaufaniu oraz wymianie informacji.
Rozwój Trzeciego Sektora w Lesznie generuje potrzebę wspierania organizacji naróżnym
etapie ich rozwoju. Finansowanie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo
i informacyjnie organizacje, powinno byd kontynuowane, przy czym aktualnajest także
potrzeba wsparcia organizacji pozarządowych od samego początku – jeszcze przed
rejestracją. Nadal należy podejmowad wspólne działania, na rzecz rozwoju, pogłębiania
i

ulepszania

oraz

zwiększania

pozarządowymi.Konieczne jest

zakresu

współpracy

samorządu

z

organizacjami

dalsze budowanie wzajemnego zaufania i przekonania

o konieczności wspólnej, partnerskiej pracy oraz wzajemnego uzupełniania się w realizacji
zadao dla mieszkaoców. Dalsza współpraca na płaszczyźnie finansowej, jak i pozafinansowej
nadal powinna pozostawad

ważnym elementem polityki prowadzonej przez władze

samorządowe Miasta Leszna.

Rekomendacje na 2019 rok
Podobnie, jak wcześniejsze elementy, także rekomendacje zostały podzielone na trzy
płaszczyzny:
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1. Płaszczyzna 1 – Współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych:
1) większe angażowanie leszczyoskich organizacji pozarządowych w tworzenie
polityk publicznych, już na etapie tworzenia projektów aktów prawnych oraz
poprzez wprowadzanie nowych form konsultacji odpowiadających na potrzeby
organizacji pozarządowych,
2) zwiększenie liczby projektów aktów prawnych przekazywanych do konsultacji
organizacjom

pozarządowym

poprzez

zamieszczanie

ich

na

portalu

www.konsultacje.leszno.pl,
3) kontynuowanie i rozwijanie polityki informacyjnej skierowanej do organizacji
pozarządowych,
4) usprawnienie funkcjonowania i powoływanie nowych zespołów konsultacyjnodoradczych z udziałem przedstawicieli Trzeciego Sektora.
2. Płaszczyzna 2 – Współpraca w zakresie realizacji zadao publicznych:
1) kontynuacja zadao zlecanych w formie regrantingu,
2) zawiązywanie partnerstw i wdrażanie projektów finansowanych ze źródeł
zewnętrznych,
3) współpraca przy aplikowaniu o środki zewnętrzne,
4) wprowadzenie systemu elektronicznego do składania wniosków i sprawozdao
dot. realizacji zadao publicznych.
3. Płaszczyzna 3 – Infrastruktura współpracy i tworzenie warunków do społecznej
aktywności:
1) dalsze upraszczanie procedur związanych z przyznawaniem dotacji oraz
kontynuowanie prowadzenia szkoleo i doradztwa w tym zakresie,
2) zwiększanie zaangażowania leszczyoskich firm w działania na rzecz organizacji
pozarządowych i wolontariatu poprzez zaangażowanie ich w działania, inicjatywy
i wydarzenia organizowane przez Miasto Leszno i organizacje pozarządowe ,
3) prowadzenie działao promujących organizacje pozarządowe (m. in. akcja Zostaw
Swój 1% w Lesznie, konkurs Leszczyoski Wolontariusz Roku, Dzieo Europy i Targi
Organizacji Pozarządowych, Aktywne Obywatelskie Leszno, wspólne ubieranie
choinki),
4) rozwój wolontariatu w Lesznie poprzez m.in. finansowanie działalności Centrów
Wolontariatu, prowadzenie zakładki dotyczącej wolontariatu w Mieście na stronie
www.ngo.leszno.pl
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www.ngo.leszno.pl oraz podejmowanie działao promujących ideę wolontariatu
w szkołach i organizacjach pozarządowych (przygotowanie klimatui rozwiązao
organizacyjnych dla włączania wolontariuszy w działania jest niezwykle ważne),
5) pobudzanie

aktywności

społecznej,

szczególnie

w

okolicy

swojego

miejscazamieszkania (jako cel, który wyraźnie może wpłynąd na podwyższenie
jakości życiamieszkaoców dzięki wpływowi na otoczenie),
6) wzajemne informowanie się o działaniach podejmowanych zarówno przez
samorząd, jak i organizacje pozarządowe za pośrednictwem m.in. strony
internetowej www.ngo.leszno.pl, profili na Facebooku, Twitterze, Instagramie
oraz kanału na YouTube.
Organizacje pozarządowe są partnerem władz samorządowych stymulującym rozwój Leszna.
Silne organizacje pozarządowe biorą udział w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy,
dialogu społecznego, pobudzają aktywnośd i zaangażowanie mieszkaoców. Powierzanie
organizacjom pozarządowym zadao społecznych zwiększa efektywnośd i skutecznośd ich
realizacji. Dlatego stymulowanie rozwoju III sektora powinno leżed w interesie każdego
samorządu.
Na podstawie art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Miejskiej
Leszna nie później niż do dnia 31 maja 2019r. Sprawozdanie z realizacji Programu
Współpracy za rok 2018 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej Miasta Leszna www.ngo.leszno.pl.

Opracowało:
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, al. Jana Pawła 21a,
Urząd Miasta Leszna, tel. 529 54 03, e-mail: ngo@leszno.pl, strona: www.ngo.leszno.pl.
Zatwierdzam:
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Spis rysunków, wykresów, zdjęd, tabel i załączników
Spis rysunków
Rysunek 1 Płaszczyzny współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi
Rysunek 2 Obszary współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi
Rysunek 3 Obszary współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi
Rysunek 4 Wydziały, biura i jednostki współpracujące z Trzecim Sektorem
Spis wykresów
Wykres 1 Podział NGO wg formy prawnej
Wykres 2 Organizacje pożytku publicznego w Lesznie w latach 2015 – 2018
Wykres 3 Aktywnośd fanpage’a Leszczyoskie NGO w latach 2015-2018.
Wykres 4 Tryb udzielania dotacji - otwarte konkursy i małe granty.
Wykres 5 Kwota dotacji przyznanych w ramach inicjatywy lokalnej w latach 2015-2018
Spis zdjęd
Zdjęcie 1 Spotkanie Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka z przedstawicielami NGO
Zdjęcie 2 Spotkanie z NGO – warsztaty metodą World Cafe
Zdjęcie 3 Strona internetowa www.ngo.leszno.pl
Zdjęcie 4 Raport z danymi witryny w 2018 roku
Zdjęcie 5 Profil Leszczyoskie NGO na Facebook
Zdjęcie 6 Regranting – Pożegnanie lata
Zdjęcie 7 Regranting -Aktywne Obywatelskie Leszno w obiektywie
Zdjęcie 8 Regranting – Zachwyt wolnością ukazany taocem
Zdjęcie 9 Regranting – 100 pytao w setną rocznicę
Zdjęcie 10 Regranting – Zielonym do góry
Zdjęcie 11 Regranting – Akademia Wolontariatu
Zdjęcie 12 Plakat promujący stronę ngo.leszno.pl
Zdjęcie 13 Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- współpraca z NGO
Zdjęcie 14 Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- kampanie i projekty
Zdjęcie 15 Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- współpraca z NGO
Zdjęcie 16 Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- fundusze
Zdjęcie 17 Informator „Co słychad w Trzecim Sektorze”
Zdjęcie 18 Szkolenie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018
Zdjęcie 19 Szkolenia dla NGO
Zdjęcie 20 Grafika "Poczytaj prasę"
Zdjęcie 21 Plakat promujący Galę Wolontariatu
Zdjęcie 22 Leszczyoski Wolontariusz Roku
Zdjęcie 23 Broszury informacyjno -edukacyjne
Zdjęcie 7 Dzieo Europy i Targi Organizacji Pozarządowych
Zdjęcie 25 Sto lat Niepodległości
Zdjęcie 26 Spotkanie świąteczne
Zdjęcie 27 Ubieranie choinki
Zdjęcie 28 Warsztaty świąteczne
Zdjęcie 29 Akcja świąteczna leszczyoskich NGO
Zdjęcie 30 Akcja Mikołajkowa w szpitalu
Zdjęcie 31 Leszczyoskie NGO grają z WOŚP
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Zdjęcie 32 Pączki do rączki
Zdjęcie 33 Kwiaty na Dzieo Kobiet
Zdjęcie 34 Kolorowe skarpetki
Zdjęcie 35 Piknik ze Wspomnieniami
Zdjęcie 36 Pola Nadziei
Zdjęcie 37 Zielonym do góry
Zdjęcie 88 Ratusz na różowo
Zdjęcie 39 Rollup-y wydane przez Miasto Leszno
Zdjęcie 40 Baner promujący wydarzenia leszczyoskich NGO
Zdjęcie 41 Baner promujący stronę ngo.leszno.pl
Zdjęcie 9 Nośniki promocyjno-informacyjne
Zdjęcie 43 Aktywne Obywatelskie Leszno – festyn AOL
Zdjęcie 44 Aktywne Obywatelskie Leszno – Obywatelska Starówka
Zdjęcie 45 Aktywne Obywatelskie Leszno – Wolontariat Prezydenta
Zdjęcie 46 Aktywne Obywatelskie Leszno – Randki Obywatelskie
Zdjęcie 47 Aktywne Obywatelskie Leszno – Dzieo Przedszkolaka
Zdjęcie 48 Plakat Zostaw swój 1% w Lesznie
Zdjęcie 49 Baner 1%
Zdjęcie 50 Zakochaj się w Lesznie
Zdjęcie 51 Aktywne Obywatelskie Leszno – Dzieo Przedszkolaka
Zdjęcie 52 WyPRomuj NGO
Zdjęcie 53 WyPRomuj NGO
Zdjęcie 54 Spotkania w ramach kampanii „Porozmawiajmy o Lesznie”
Spis tabel
Tabela 1 Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna współpracujące z III
sektorem
Tabela 2 Liczba odsłon zakładki NGO na stronie www.leszno.pl i ngo.leszno.pl
Tabela 3 Liczba ofert i podpisanych umów - porównanie lat 2015-2018
Tabela 4 Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych
w 2018r.
Tabela 5 Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje od Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytków w 2018r.
Tabela 6 Zestawienie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
uprawnione, działające w różnych obszarach pożytku publicznego w 2018r.
Tabela 7 Zestawienie ofert złożonych w 2018 roku w trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe
granty”
Tabela 8 Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych
w 2018 roku w trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”
Tabela 9 Inicjatywa lokalna - porównanie lat 2015-2018
Tabela 10 Zestawienie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej
Tabela 11 Zestawienie wniosków odrzuconych w ramach inicjatywy lokalnej
Tabela 12 Zestawienie osób z organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach
komisji konkursowych w roku 2018
Tabela 13 Statystyki Aktywnego Obywatelskiego Leszna - porównanie lat 2015-2018
Tabela 14 Zestawienie danych związanych z 1% podatku
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Tabela 15 Wskaźniki realizacji programu współpracy
Tabela 16 Porównanie wskaźników - lata 2016 i 2018
Spis załączników
Załącznik 1 Zestawienie dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w roku 2018
w otwartych konkursach ofert
Załącznik 2 Zestawienie ofert odrzuconych w otwartych konkursach ofert w 2018 roku
Załącznik 3 Zestawienie dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w roku 2018
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Załącznik 4 Wykaz odrzuconych ofert w roku 2018 w trybie art. 19a ustawy tzw. „Małych
grantów”
Załącznik 5 zestawienie dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w roku 2018
w ramach ustawy o sporcie
Załącznik 6 Zestawienie ofert odrzuconych w roku 2018 w ramach ustawy o sporcie
Załącznik 7 Zestawienie wniosków przyjętych w ramach inicjatywy lokalnej
Załącznik 8 Zestawienie wniosków odrzuconych w ramach inicjatywy lokalnej
Załącznik 9 Komisje konkursowe
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Załącznik nr 1
ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ROKU 2018 W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Zadanie I.
POMOC SPOŁECZNA
Zadania z zakresu pomocy społecznej

Zakres zadania z Programu Współpracy

Nazwa składanego wniosku przez
organizację pozarządową

Nazwa wnioskodawcy - organizacja
pozarządowa

Wnioskowana
kwota przez NGO

Przyznana
kwota dotacji
na 2018 rok

Kwota
wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

1.

Pomoc w Ośrodku Interwencyjno Readaptacyjnym

Pomoc w Ośrodku Interwencyjno Readaptacyjnym

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

270 000,00 zł

270 000,00 zł

270 000,00 zł

2.

Pomoc w Domu Dziecka

Caritas Archidiecezji Poznaoskiej

613 980,00 zł

609 204,12 zł

567 666,22 zł

3.

Pomoc w środowiskowym Domu
Samopomocy

Polskie stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Lesznie

262 476,00 zł

384 706,10 zł

384 706,10 zł

4.

Uruchomienie i prowadzenie mieszkao
chronionych

Uruchomienie i prowadzenie mieszkao
chronionych

Caritas Poznao

65 000,00 zł

65 000,00 zł

57 859,45 zł

Specjalistyczne poradnictwo dla osób/
rodzin w trudnych sytuacjach życiowych

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

35 000,00 zł

28 000,00 zł

Specjalistyczne poradnictwo
psychologiczno - pedagogiczne dla
osób/rodzin w trudnych sytuacjach
życiowych

Fundacja StrefaPL

25 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna "Na
Pomoc Rodzinie"

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne
"Krokus"

82 984,80 zł

52 000,00 zł

52 000,00 zł

Lp.

5.

Specjalistyczne poradnictwo dla osób/
rodzin w trudnych sytuacjach życiowych

Prowadzenie Domu Dziecka. Placówka
opiekuoczo - wychowawcza typu
socjalnego
Aktywizacja, rehabilitacja prospołeczna i
integracja społeczna osób z głęboką
niepełnosprawnością intelektualną
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6.

7.

8.

Aktywizacja Seniorów w klubach,
świetlicach i innych punktach

Pomoc socjalna, materialna i
żywnościowa

Działania w zakresie rehabilitacji
społecznej, przeciwdziałania
marginalizacji i wykluczenia osób
z niepełnosprawnościami

Wrzosowy Zakątek 2018

Stowarzyszenie Wygraj Siebie

51 906,00 zł

35 000,00 zł

35 000,00 zł

Działalnośd Stowarzyszenia Katolickiego
Seniorów im. Św. Jana Pawła II

Stowarzyszenie Katolickie Seniorów im.
Jana Pawła II

18 417,00 zł

12 000,00 zł

12 000,00 zł

Senior w Uniwersytecie

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego
Wieku

29 752,00 zł

25 000,00 zł

25 000,00 zł

Centrum Aktywności Seniora "Jesienny
Uśmiech"

Fundacja "Jesienny Uśmiech"

53 270,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Fundacja "Jesienny Uśmiech"

19 700,00 zł

3 300,00 zł

3 300,00 zł

Związek Stowarzyszeo "Bank Żywności"

10 650,00 zł

5 700,00 zł

5 700,00 zł

Stowarzyszenie Leszczyoski Bank Żywności

15 775,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

Łagodzenie skutków biedy

Stowarzyszenie "Echo"

23 940,00 zł

13 000,00 zł

13 000,00 zł

Chcemy tak jak inni - rehabilitacja
społeczna osób zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem

Stowarzyszeniem Pomocy Osobom
Niesłyszącym „SPON”

10 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

Wybieram zdrowie 2018

Stowarzyszeniem „Wygraj Siebie”

8 950,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Poprawiamy zdrowie poprzez ruch i
rehabilitację

Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków
Oddziałem Rejonowym w Lesznie Koło nr
1 w Lesznie

11 500,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Aktywnośd kluczem do zdrowia

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne „Amazonka”

11 770,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

Stowarzyszeniem Chorych na Choroby
Reumatyczne

10 300,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Fundacją „Dr Clown”
Polskim Związkiem Niewidomych

10 375,00 zł
11 256,00 zł

2 500,00 zł
4 093,00 zł

2 500,00 zł
4 093,00 zł

Polski Komitet Pomocy Społecznej

7 350,00 zł

1 300,00 zł

1 300,00 zł

Kulinarne podróże seniora
Pomoc żywnościowa dla najuboższych
osób Miasta Leszna
Jedz codziennie zdrową żywnośd, bo to
wzmacnia Twą aktywnośd

Rehabilitacja, edukacja i integracja chorych
na choroby reumatyczne – zakres pomocy
społecznej
Wzrastamy
Samodzielny Niewidomy
Integracja Seniorów po zakooczeniu
aktywności zawodowej
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9.

Działania na rzecz osób przewlekle
chorych i niesamodzielnych
wymagających codziennej opieki i
wsparcia oraz ich opiekunów

Działania profilaktyczne mające na celu
10. zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu
dysfunkcji społecznych

Wspieranie poprzez zajęcia integracyjne
osób chorych i niepełnosprawnych
intelektualnie, ruchowo, somatycznie z
zaburzeniami psychicznymi
przebywających w szpitalu w umocnieniu
ich we własnej samoakceptacji i
zaakceptowaniu ich przez środowisko
społeczne

Leszczyoskim Stowarzyszeniem „Razem
z Nami” na Rzecz Dzieci i Młodzieży z
Niepełnosprawnością Intelektualną

2 700,00 zł

2 200,00 zł

2 000,00 zł

W drodze do samodzielności. Rehabilitacja
społeczna osób niepełnosprawnych

Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz
Świat”

3 907,00 zł

3 907,00 zł

3 907,00 zł

Warsztaty z zakresu metodologii pracy i
wychowania dzieci z autyzmem oraz
seksualności osób niepełnosprawnych
intelektualnie

Fundacją Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym TOTUS TUUS

8 420,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Stylowy Senior V

Fundacja Jesienny Uśmiech

7 900,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Razem w chorobie

Fundacja "Terapia i Wsparcie"

13 750,00 zł

7 000,00 zł

6 990,00 zł

Stowarzyszenie "Kolory"

20 000,00 zł

13 000,00 zł

13 000,00 zł

Spółdzielnią Socjalną „Pod Skrzydłami”

43 239,00 zł

43 239,00 zł

43 239,00 zł

Program wsparcia osób przewlekle
chorych, niesamodzielnych i ich
opiekunów przez hospicjum domowe

Stowarzyszenie "Kolory"

20 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Prowadzenie Centrum Usamodzielnianiakrótkookresowego miejsca służącego
procesowi wsparcia opiekuoczego i
usamodzielniającego osób z
niepełnosprawnościami

Fundacja "Odzew"

20 000,00 zł

20 000,00 zł

19 999,99 zł

NO PROBLEM - zwalcz dysfunkcje
społeczne

Stowarzyszeniem „Echo”

12 000,00 zł

4 580,00 zł

4 580,00 zł

Świetlica podwórkowa

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
"Krokus"

16 420,00 zł

16 420,00 zł

16 420,00 zł

Program opieki hospicjum domowego nad
osobami przewlekle chorymi,
niesamodzielnymi i ich opiekunami
Działania na rzecz osób przewlekle chorych
i niesamodzielnych wymagających
codziennej opieki i wsparcia
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11.

Specjalistyczne wsparcie dla osób
niesłyszących i niedosłyszących

Prowadzenie działalności wspierającej
rozwój wspólnot lokalnych i działao
12. związanych z włączeniem obywateli oraz
organizacji pozarządowych w pracach na
rzecz Miasta Leszna
13.

Usłyszed ciszę

Stowarzyszeniem Pomocy Osobom
Niesłyszącym „SPON”

50 000,00 zł

29 000,00 zł

2 900,00 zł

Specjalistyczne wsparcie dla osób
niesłyszących i niedosłyszących
świadczone przez Koło Terenowe
Polskiego Związku Głuchych – Terenowy
Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia
Społecznego Niesłyszących w Lesznie

Kołem Terenowym Polskiego Związku
Głuchych-Terenowym Ośrodkiem
Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego
Niesłyszących w Lesznie

45 000,00 zł

21 000,00 zł

21 000,00 zł

Bomba Inicjatyw II – Mikrogranty
Prezydenta Miasta Leszna

Fundacją „Centrum Aktywności Twórczej”

20 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Uchwała Nr XLII/575/2017

Fundacja "Odzew"- Centrum Integracji
Społecznej

108 000,00 zł

103 750,00 zł

103 500,00 zł

Razem:

2 050 687,80 zł

1 888 899,22 zł

1 813 660,76 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
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Zadanie II.
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym(w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii), a także promocji
i organizacji wolontariatu

Lp.

Zakres zadania z Programu Współpracy

1.

Podejmowanie działao edukacyjnych i
profilaktycznych mających na celu
promocję zdrowia i rozpowszechniania
zdrowego stylu życia

Nazwa składanego wniosku przez
organizację pozarządową

Nazwa wnioskodawcy organizacja pozarządowa

Wnioskowana
kwota przez NGO

Przyznana kwota
dotacji na 2018 rok

Kwota
wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

MAŁY GRANT

Prowadzenie Klubów Abstynencji

Stowarzyszenie Ruch
Trzeźwościowy

22 500 zł

21 500 zł

21 500 zł

Promowanie trzeźwości na zewnątrz

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Klub Abstynentów

23 500 zł

23 500 zł

23 500 zł

3.

Prowadzenie działalności aktywizującej
osoby uzależnione od alkoholu

Wydawanie posiłków dla osób
bezdomnych, uzależnionych i
biednych w „Punkcie wydawania
posiłków BETANIA”

Klub Inteligencji Katolickiej

27 000 zł

27 000 zł

27 000 zł

4.

Działania profilaktyczno-terapeutyczne w
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
alkoholowym z uwzględnieniem zajęd
sportowych rekreacyjnych i kulturalnych

BEZ MASEK – razem możemy więcej

Fundacja Młodzi w
Uzależnieniu

25 000 zł

25 000 zł

25 000 zł

5.

Realizacja warsztatów i grup
terapeutycznych dla młodzieży z grup
ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz
wzmacnianie rodzin w tworzeniu
sprzyjających warunków wychowawczych,
świadczenie pomocy dla młodzieży w
ośrodku wsparcia dziennego

Prowadzenie Młodzieżowego
Centrum Profilaktyki „Alternatywa”

Stowarzyszenie Nasza
Alternatywa

240 000 zł

240 000 zł

240 000 zł

2.

Prowadzanie klubów abstynenckich
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6.

Prowadzenie Leszczyoskiego Biura
Wolontariatu

Leszczyoskie Centrum Wolontariatu

Fundacja Centrum Aktywności
Twórczej

18 000 zł

13 000 zł

13 000 zł

Współpraca się opłaca

Stowarzyszenie ECHO

9 552 zł

1 500 zł

1 500 zł

Bez nałogów przez życie

Stowarzyszenie Leszczyoski
Bank Żywności

15 300 zł

3 500 zł

3500 zł

90 000 zł

70 000 zł

70 000 zł

32 000 zł

30 000 zł

30 000 zł

Stowarzyszenie MonarProgram psychoedukacyjny MONAR
Poradnia Profilaktyki , Leczenia
Leszno
i Terapii Uzależnieo

7.

8.

9.

Zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży
Kompleksowa pomoc terapeutyczna
eksperymentującej i używającej
i rehabilitacyjna dla osób
narkotyków, prowadzenie spotkao z
eksperymentujących i używających
młodzieżą
substancji psychoaktywnych ze
szczególnym uwzględnieniem
oddziaływao wobec młodzieży

Fundacja Strefa PL

Działania prewencyjne dotyczące
używania nowych środków
psychoaktywnych

Prowadzenie zajęd profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży metodą harcerską.

MAŁY GRANT

Mam szczerą wolę

Związek harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Leszno

45 000 zł

35 000 zł

35 000 zł

Zuchowe wędrówki Skrzydlatej
Gromady po Polsce „POLSKA TO
WIELKA RZECZ”

Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa Małe Zatorze

25 350 zł

10 000 zł

10 000 zł

RAZEM

573 202,00 zł

500 000,00 zł

500 000,00 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro Ds. Uzależnieo.
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Zadanie III.
KULTURA I SZTUKA
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego

Lp.

1.

Zakres zadania z Programu
Współpracy

Wspieranie działao kulturalnych
na rzecz środowiska lokalnego, w
tym organizacja imprez i
wydarzeo kulturalnych

Nazwa składanego wniosku przez
organizację pozarządową

Nazwa wnioskodawcy organizacja pozarządowa

Wnioskowana
kwota przez NGO

Przyznana kwota
dotacji na 2018 rok

Kwota wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

Portrety Ziemi - Spotkania z
podróżnikami.

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno-Kulturalnych "Twórcze
Horyzonty"

10 920,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Ratuszowe wieczory

Leszczyoskie Towarzystwo
Kulturalne

3 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Barwy Polskiej Literatury

Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich Oddział w Lesznie

17 750,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

XIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego im. Stanisława
Grochowiaka

Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich Oddział w Lesznie

27 160,00 zł

16 000,00 zł

16 000,00 zł

VIII Międzynarodowe Warsztaty
Gospel Leszno/Lipno Gospel Workshop
2018

Stowarzyszenie Kulturalne
Kontakty

18 000,00 zł

12 000,00 zł

12 000,00 zł

Wnętrza zabytków Leszna i okolic Wystawa fotografii

Uniwersytet Trzeciego Wieku

5 125,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Plener malarski i warsztaty plastyczne
Seniorów UTW Leszno

Uniwersytet Trzeciego Wieku

8 687,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

13 Międzynarodowe Leszczyoskie
Warsztaty Jazzowe

Fundacja Edukacyjna Pro Musica

82 024,00 zł

26 000,00 zł

26 000,00 zł

Koncerty dla mieszkaoców Leszna

Stowarzyszenie Przyjaciół PSM I i II
stopnia im. R. Maciejewskiego w
Lesznie

23 124,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł
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2.

Wspieranie działao na rzecz
edukacji kulturalnej dzieci
i młodzieży

Cykl imprez kulturalnych "Wiosna z
Pegazem" i "Jesieo pod Pegazem"

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Twórców Kultury

5 200,00 zł

2 500,00 zł

2 500,00 zł

XXXVI Konfrontacje- Ogólnopolski
Konkurs Literacko-FotograficznoPlastyczny

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Twórców Kultury

11 800,00 zł

8 500,00 zł

8 500,00 zł

Roots&FruitsFestivalLesznoCzujeBluesa
2018

Stowarzyszenie Qltura

39 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki
i Folkloru

Wielkopolski Związek Chórów i
Orkiestr

25 950,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

Festiwal Muzyki kameralnej
MusicaCharitativa - Maciejewski
i współcześni

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Z Muzyką do Ludzi

31 100,00 zł

5 000,00 zł

4 800,00 zł

XX Leszczyoski Festiwal Muzyczny im.
Romana Maciejewskiego

Leszczyoskie Towarzystwo
Muzyczne im. R. Maciejewskiego

86 000,00 zł

37 000,00 zł

37 000,00 zł

XXVIII Leszczyoskie Dni Kultury
Chrześcijaoskiej

Klub Inteligencji Katolickiej

10 100,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Miejsko-Powiatowy Dzieo Seniora' 18

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

7 000,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Zajęcia umuzykalniające "Podróże w
czasie i przestrzeni"

Fundacja Edukacyjna Pro Musica

37 120,00 zł

14 000,00 zł

14 000,00 zł

Szkoła tradycji leszczyoskiego folkloru
muzycznego

Fundacja Dudziarz.eu

9 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Człowiek inspiruje. Warsztaty
plastyczne dla osób
niepełnosprawnych.

Fundacja "Nasz Dom - Nasz Świat"

3 390,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Koncerty edukacyjne w leszczyoskich Stowarzyszenie Przyjaciół PSM I i II
przedszkolach "Muzyczne spotkanie ze stopnia im. R. Maciejewskiego w
Świerszczem"
Lesznie

23 460,00 zł

9 000,00 zł

9 000,00 zł

IV Regionalny Konkurs Muzyki
Kameralnej z fortepianem

Stowarzyszenie Przyjaciół PSM I i II
stopnia im. R. Maciejewskiego w
Lesznie

2 940,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Festiwal Muzyki Autorskiej Leszno
2018

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Twórców Kultury

12 600,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł
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3.

Wspieranie lokalnych inicjatyw
wydawniczych, w tym publikacje
upowszechniające wiedzę
o dorobku miasta i jego znaczeniu
w rozwoju regionu oraz kraju

Rozwój Pasji Tanecznych Wśród Dzieci i
Młodzieży

Fundacja Leszczyoskie Iskierki

26 000,00 zł

4 500,00 zł

0,00 zł

Konkurs Plastyczny "Portret Wojska
Polskiego"

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Dzieciom Niepełnosprawnym

1 500,00 zł

1 000,00 zł

999,15 zł

Międzynarodowe warsztaty dla dzieci i
młodzieży "Pociąg do Cooltury"

Fundacja Centrum Aktywności
Twórczej

4 500,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Jestem Coolturalny

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Z Muzyką do Ludzi

32 500,00 zł

2 500,00 zł

2 450,00 zł

Moje miejsce na Ziemi

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Dzieciom Niepełnosprawnym

1 500,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Warsztaty muzyczne

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Dzieciom Niepełnosprawnym

1 800,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Wydanie drukiem czasopisma
"Przyjaciel Ludu"

Leszczyoskie Towarzystwo
Kulturalne

11 520,00 zł

6 000,00 zł

5 707,64 zł

Seniorzy - seniorom - Kalejdoskop
seniora 2018

Stowarzyszenie Wygraj Siebie

7 700,00 zł

2 500,00 zł

2 500,00 zł

UTW - moje miejsce na aktywnośd

Uniwersytet Trzeciego Wieku

4 850,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Almanach Poetycki z serii wydawniczej
"Zeszyty literackie" zeszyt nr 23

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Twórców Kultury

3 900,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Opracowanie, redakcja i druk
"Rocznika Leszczyoskiego" tom IX

Leszczyoskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk

26 000,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł

Wydanie książki biograficznej pt.:
"Pułkownik Roman Alfons Fengler
1898 - 1993"

Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy

7 500,00 zł

3 000,00 zł

2 989,55 zł

RAZEM

629 720,00 zł

227 000,00 zł

221 946,34 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu.
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Zadanie IV.
POZOSTAŁE ZADANIA

1) Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Lp.

1.

2.

Zakres zadania z Programu
Współpracy

Prowadzenie działao
z zakresu profilaktyki i
promocji zdrowia mających
na celu utrzymanie i
poprawę zdrowia, w tym
zdrowia psychicznego oraz
służące wczesnej
wykrywalności chorób
Organizowane imprez
środowiskowych oraz
kampanii promujących
zdrowy styl życia i
podnoszących świadomośd
zdrowotną mieszkaoców

Nazwa składanego
wniosku przez organizację
pozarządową

Nazwa wnioskodawcy organizacja pozarządowa

Wnioskowana kwota przez
NGO

Przyznana kwota
dotacji na 2018 rok

Kwota wykorzystana
(prawidłowo rozliczona)

Świadomy Niewidomy i
jego Opiekun

Polski Związek Niewidomych
w Lesznie Okręg Wielkopolski

4 600,00 zł

3 300,00 zł

3 300,00 zł

Dla serca i umysłu

Stowarzyszenie Wygraj Siebie

3 470,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Zrozumied autyzm

Fundacja Prodeste

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Zdrowe inspiracje

Stowarzyszenie Pozytywka

4 550,00 zł

4 550,00 zł

4 550,00 zł

17 620,00 zł

15 850,00 zł

15 850,00 zł

RAZEM
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Spraw Obywatelskich
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2) Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Lp.

Zakres zadania z Programu
Współpracy

1

Zadania w sferze pożytku
publicznego w zakresie
udzielania nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego

Nazwa składanego wniosku przez organizację pozarządową

Nazwa
wnioskodawcy organizacja
pozarządowa

Wnioskowana
kwota przez NGO

Przyznana kwota
dotacji na 2018 rok

Kwota wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

Realizacja zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe
prowadzące działalnośd pożytku publicznego

Fundacja
HonesteVivere
Warszawa

60 725,88 zł

60 725,88 zł

60 725,88 zł

RAZEM

60 725,88 zł

60 725,88 zł

60 725,88 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro Zamówieo Publicznych.

3) Zadania w zakresiewspierania inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty turystyczno – rekreacyjnej:

Lp.

Zakres zadania z Programu
Współpracy

1.

Wspieranie inicjatyw
służących tworzeniu
zróżnicowanej oferty
turystyczno - rekreacyjnej

Nazwa składanego wniosku przez organizację pozarządową

Pierwszy Leszczyoski Quest

Oznakowanie Szlaków Rowerowych

Nazwa
wnioskodawcy organizacja
pozarządowa

Wnioskowana
kwota przez NGO

Przyznana kwota
dotacji na 2018 rok

Kwota wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

Fundacja Arena
i Świat

15 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Fundacja Ratujmy
Zabytki Drewniane

9 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

RAZEM

24 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Centrum Informacji Turystycznej.
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4) Zadania w zakresie rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeostwami Leszna i zagranicznych gmin, rewitalizacji, wspomagania rozwoju
gospodarczego, w tym przedsiębiorczości

Nazwa składanego wniosku
przez organizację pozarządową

Nazwa wnioskodawcy organizacja pozarządowa

Wnioskowana kwota
przez NGO

Przyznana kwota
dotacji na 2018 rok

Kwota wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

Alternatywna sztuka - Projekt
2018

Stowarzyszenie "Nasza
Alternatywa"

20 040,00 zł

20 040,00 zł

20 039,95 zł

Rozwijanie Kontaktów
i współpracy między
społeczeostwami Leszna
i zagranicznych gmin - integracja
europejska oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między
społeczeostwami

Stowarzyszenie "Kotwica"

15 460,00 zł

9 960,00 zł

5 573,43 zł

Brave Kids Leszno Festiwal 2018

Fundacja Kontakt

30 000,00 zł

30 000,00 zł

30 000,00 zł

2.

Zadania w zakresie rewitalizacji
aktywizujące mieszkaoców,
integrujące i budujące relacje
międzysąsiedzkie, wzmacniające
więzi z miejscem zamieszkania.

Zagospodarowanie terenów
zielonych wzdłuż ulicy Karola
Kurpioskiego na cele
integracyjno - wypoczynkowe

Towarzystwo Przyjaciół
Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie

25 000,00 zł

25 000,00 zł

25 000,00 zł

3.

Zadania w zakresie wspomagania
rozwoju gospodarczego, w tym
przedsiębiorczości Miasta Leszna
w formie m.in. szkoleo, wystaw,
targów, konferencji

Targi DOM i OGRÓD dla
mieszkaoców Leszna

Regionalna Izba PrzemysłowoHandlowa

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

100 500,00 zł

95 000,00 zł

90 613,38 zł

Lp.

1.

Zakres zadania z Programu
Współpracy

Zadania w zakresie rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeostwami Leszna
i zagranicznych gmin

RAZEM
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Promocji i Rozwoju.
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5) Zadaniaw zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
Lp.

1.

Zakres zadania z Programu
Współpracy

Działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz wspomagania
rozwoju wspólnot i społeczności
lokalnej

Nazwa składanego wniosku
przez organizację pozarządową

Nazwa wnioskodawcy organizacja pozarządowa

Wnioskowana kwota
przez NGO

Przyznana kwota
dotacji na 2018 rok

Kwota wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

Inicjatywa dla Leszna

Stowarzyszenie Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich PISOP

25 000,00 zł

25 000,00 zł

24 483,70 zł

RAZEM

25 000,00 zł

25 000,00 zł

24 483,70 zł
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Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE OFERT ODRZUCONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2018 ROKU
Zadanie I.
POMOC SPOŁECZNA
Zadania z zakresu pomocy społecznej

Lp.

Zakres zadania z Programu Współpracy

Nazwa składanego wniosku przez
organizację pozarządową

Nazwa wnioskodawcy - organizacja
pozarządowa

Przyczyna odrzucenia
oferty (formalna /
merytoryczna)

Wnioskowana kwota
dotacji z oferty

1.

Specjalistyczne poradnictwo dla osób/rodzin
w trudnych sytuacjach życiowych

Finanse w pigułce

Stowarzyszenie "Leszczyoski Bank
Żywności"

formalna

9 425,00 zł

2.

Aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i
innych punktach

Brawo Senior

Fundacja Obywatelska "Czas
Jaszczurów"

formalna

10 000,00 zł

Leszczyoskie międzyszkolne show "MAM
TALENT"

Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym TOTUS TUUS

formalna

2 200,00 zł

3.

Działania w zakresie rehabilitacji społecznej,
przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu
osób z niepełnosprawnościami

Z niepełnosprawnością za Pan Brat

Stowarzyszenie Leszczyoski Bank
Żywności

formalna

11 250,00 zł

Każdy człowiek jest ważny

Stowarzyszenie Leszczyoski Bank
Żywności

formalna

22 700,00 zł

Pracownia streetworkinguMiserArt-od
inności do bliskości"

Fundacja "HOMO SACER"

formalna

24 840,00 zł

Inicjatywa dla Leszna

Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
PISOP

formalna

20 000,00 zł

Razem

100 415,00 zł

4.

5.

Działania profilaktyczne mające na celu
zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu
dysfunkcji społecznych

Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i
inicjatyw włączających obywateli w pracy na
rzecz miasta Leszna

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
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Zadanie II.
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym(w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii), a także promocji
i organizacji wolontariatu

Lp.

Zakres zadania z Programu
Współpracy

Nazwa składanego wniosku przez
organizację pozarządową

Nazwa wnioskodawcy - organizacja
pozarządowa

Przyczyna odrzucenia
oferty (formalna /
merytoryczna)

Wnioskowana kwota dotacji z
oferty

1.

Prowadzenie działalności
aktywizującej osoby uzależnione od
alkoholu

"Dam radę"

Fundacja "ODZEW"

Formalna

22 040,00 zł

RAZEM

22 040,00 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro Ds. Uzależnieo.
Zadanie III.
KULTURA I SZTUKA
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego

Lp.

Zakres zadania z Programu Współpracy

1.

Wspieranie działao kulturalnych na rzecz
środowiska lokalnego, w tym organizacja imprez i
wydarzeo kulturalnych

Nazwa składanego wniosku przez
organizację pozarządową

Nazwa wnioskodawcy organizacja pozarządowa

Przyczyna odrzucenia oferty
(formalna / merytoryczna)

Wnioskowana kwota
dotacji z oferty

Koncert recitalowy Damiana Holeckiego
z zespołem

Stowarzyszenie Katolickie
Seniorów im. Jana Pawła II

formalna

11 331,88 zł

Wieniawa Jazz Festiwal

Fundacja Edukacyjna Pro
Musica

merytoryczna

86 000,00 zł
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Wspieranie działao na rzecz edukacji kulturalnej
dzieci i młodzieży

2.

Festiwal Kultury Ukraioska Wiosna

Fundacja Edukacyjna Pro
Musica

formalna

25 800,00 zł

Imieniny Świętego Mikołaja

Leszczyoska Fundacja Kultury

rezygnacja

17 900,00 zł

ARTLESZNO.PL

Fundacja Pro-Idea

merytoryczna

18 000,00 zł

Leszczyoskie Międzyszkolne Show " Mam
Talent"

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa TotusTuus

formalna

2 200,00 zł

"Zabytkowo i klockowo" - warsztaty
zabytkowej architektury sakralnej miasta
Leszna dla dzieci

Fundacja F-XXI

merytoryczna

2 598,00 zł

RAZEM

163 829,88 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu.
Zadanie V.
POZOSTAŁE ZADANIA
1)

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Lp.

Zakres zadania z Programu Współpracy

1.

Prowadzenie działao z zakresu
profilaktyki i promocji zdrowia mających
na celu utrzymanie i poprawę zdrowia, w
tym zdrowia psychicznego oraz służące
wczesnej wykrywalności chorób

2.

Organizowane imprez środowiskowych
oraz kampanii promujących zdrowy styl
życia i podnoszących świadomośd
zdrowotną mieszkaoców

Nazwa składanego wniosku przez
organizację pozarządową

Nazwa wnioskodawcy - organizacja
pozarządowa

Przyczyna odrzucenia
oferty (formalna /
merytoryczna)

Wnioskowana kwota
dotacji z oferty

Więcej zdrowia, więcej życia

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne Amazonka

merytoryczna

1 100,00 zł

Świadomi

Stowarzyszenie ECHO

merytoryczna

4 900,00 zł

Jest jak jest sztuka teatralna i mityng
zdrowotny

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne Amazonka

merytoryczna

4 500,00 zł

RAZEM

10 500,00 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Spraw Obywatelskich.
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2)

Lp.

Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zakres zadania z Programu
Współpracy

Nazwa składanego wniosku przez organizację pozarządową

Nazwa wnioskodawcy organizacja pozarządowa

Przyczyna odrzucenia
oferty (formalna /
merytoryczna)

Wnioskowana
kwota dotacji
z oferty

realizacja zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe
prowadzące działalnośd pożytku publicznego

Stowarzyszenie Inicjatyw
Samorządowych
Lublin

merytoryczna

62 604,00 zł

merytoryczna

60 725,88 zł

merytoryczna

60 725,88 zł

merytoryczna

62 604,00 zł

realizacja zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe
prowadzące działalnośd pożytku publicznego

1.

Zadania w sferze pożytku publicznego
w zakresie udzielania nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego

realizacja zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe
prowadzące działalnośd pożytku publicznego
realizacja zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe
prowadzące działalnośd pożytku publicznego

Fundacja Młodzi Ludziom

Stowarzyszenie „Bezpieczny
Dom”
Kielce
Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności Obywatelskiej
CIVIS SUM
Zielna Góra

realizacja zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe
prowadzące działalnośd pożytku publicznego

Fundacja Badao Nad
Prawem

merytoryczna

62 604,00 zł

realizacja zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe
prowadzące działalnośd pożytku publicznego

Stowarzyszenie Inicjatyw na
rzecz praw i ochrony
obywateli

merytoryczna

60 725,00 zł
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realizacja zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe
prowadzące działalnośd pożytku publicznego

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych
Wsparcie, Informacja,
Rozwój
Góra

merytoryczna

60 000,00 zł

realizacja zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe
prowadzące działalnośd pożytku publicznego

Fundacja TOGATUS PRO
BONO

merytoryczna

60 725,88 zł

realizacja zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe
prowadzące działalnośd pożytku publicznego

Wielkopolskie Centrum
Pomocy Prawnej i Mediacji

merytoryczna

62 604,00 zł

RAZEM

553 318,64 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro Zamówieo Publicznych.
3)

Zadania w zakresie wspierania inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty turystyczno – rekreacyjnej:

Lp.

Zakres zadania z Programu Współpracy

Nazwa składanego wniosku przez
organizację pozarządową

Nazwa wnioskodawcy - organizacja
pozarządowa

Przyczyna odrzucenia
oferty (formalna /
merytoryczna)

Wnioskowana kwota
dotacji z oferty

1.

Wspieranie inicjatyw służących tworzeniu
zróżnicowanej oferty turystyczno rekreacyjnej

Spadochroniarstwo na leszczyoskim
lotnisku jako atrakcja turystyczna
wizytówka Miasta Leszna

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Spadochroniarzy Feniks

formalna

6 960,00 zł

RAZEM

6 960,00 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Centrum Informacji Turystycznej.
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4)

Lp.

1.

2.

Zadania w zakresie rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeostwami Leszna i zagranicznych gmin, rewitalizacji, wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym
przedsiębiorczości

Zakres zadania z Programu Współpracy

Zadania w zakresie rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeostwami
Leszna i zagranicznych gmin

Zadania w zakresie rewitalizacji
aktywizujące mieszkaoców, integrujące i
budujące relacje międzysąsiedzkie,
wzmacniające więzi z miejscem
zamieszkania.

Nazwa składanego wniosku przez
organizację pozarządową

Nazwa wnioskodawcy - organizacja
pozarządowa

Przyczyna odrzucenia
oferty (formalna /
merytoryczna)

Warsztaty polsko-szwajcarskie
narzędziem do wzmocnienia
potencjału endogenicznego miasta
Leszna

Stowarzyszenie Przyjaciół Szwajcarii
w Lesznie

merytoryczna

18 778,00 zł

Sąsiedzi bliżej nas

Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku

merytoryczna

19 166,00 zł

Wymiana partnerska miast – LesznoSuhl – wspólny koncert obu szkół
muzycznych

Stowarzyszenie Przyjaciół
Paostwowej Szkoły Muzycznej I i II
st. Im. Romana Maciejewskiego w
Lesznie

formalna

4 330,00 zł

Rewitalizacja świątecznie „3 x 100”

Stowarzyszenie "Wygraj Siebie"

merytoryczna

14 400,00 zł

„Niewidomi asertywnie i aktywnie
poprzez 100 lecie niepodległości”

Polski Związek Niewidomych
w Lesznie Okręg Wielkopolski

formalna

4 600,00 zł

Sąsiedzkie warsztaty, czyli spotkania
jak za dawnych lat

Stowarzyszenie Leszczyoski Bank
Żywności

formalna

8 870,00 zł

Powiedz głośno: jestem z Leszna!

Stowarzyszenie Leszno ma w sobie
Moc

formalna

10 000,00 zł

RAZEM

80 144,00 zł

Wnioskowana kwota
dotacji z oferty

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Promocji i Rozwoju.
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5) Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Lp.

1.

Zakres zadania z Programu Współpracy

Działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz wspomagania
rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej

Nazwa składanego wniosku przez
organizację pozarządową

Nazwa wnioskodawcy - organizacja
pozarządowa

Przyczyna odrzucenia oferty
(formalna / merytoryczna)

Wnioskowana kwota
dotacji z oferty

(re) Witalizacja Społeczna Mikrogranty Prezydenta Miasta
Leszna

Fundacja Centrum Aktywności
Twórczej

merytoryczna

25 000,00 zł

RAZEM

25 000,00 zł
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Załącznik nr 3
ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ROKU 2018 W TRYBIE ART. 19a USTAWY TZW. „MAŁE GRANTY”
Zadanie I.
POMOC SPOŁECZNA
Zadania z zakresu pomocy społecznej

Lp.

Nazwa
Wydziału/Jednostki

Nazwa obszaru
zadania
z Programu
Współpracy

1.

2.

3.

4.

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie

Pomoc społeczna
w tym pomoc
rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywanie
szans tych rodzin i
osób

Nazwa zadania

Nazwa składanego
projektu przez
wnioskodawcę
(organizację
pozarządową)

Nazwa wnioskodawcy organizacja pozarządowa

Wnioskowana
kwota przez
NGO

Przyznana
kwota dotacji
na 2018 rok

Kwota
wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

Działania na rzecz osób
przewlekle chorych i
niesamodzielnych
wymagających codziennej
opieki i wsparcia

Organizowanie i
świadczenie usług
opiekuoczych w
miejscu zamieszkania
podopiecznych na
terenie miasta Leszna

Spółdzielnią Socjalną „Pod
Skrzydłami”

6 177,00 zł

6 177,00 zł

6 177,00 zł

2 500,00 zł

2 500,00 zł

2 500,00 zł

4 300,00 zł

4 300,00 zł

4 300,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Wyjazd integracyjny
na trasie GołuchówLicheo-Uniejów-Kalisz

Działania w zakresie
rehabilitacji społecznej,
Razem wytrwamy
przeciwdziałania
w chorobie,
marginalizacji i wykluczeniu
osób z niepełnosprawnościami Czas na wspomnienia
w Stowarzyszeniu
Chorych na Choroby
Reumatyczne

Leszczyoskim
Stowarzyszeniem
Rehabilitacyjnym
„Amazonka”
Leszczyoskim
Stowarzyszeniem
Alzheimerowskim
Stowarzyszeniem Chorych na
Choroby Reumatyczne
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Hipoterapia dzieci
i młodzieży
niepełnosprawnej
z Ośrodka
Rehabilitacyjno
– Edukacyjno –
Wychowawczego im.
Piotrusia Pana w
Lesznie
NASZE małe
spotkanie
integracyjne z okazji
Światowego Dnia
Alzheimera

Polskim Stowarzyszeniem na
rzecz Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Lesznie

1 500,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Leszczyoskim
Stowarzyszeniem
Alzheimerowskim

1 700,00 zł

1 700,00 zł

1 700,00 zł

7.

W zdrowym ciele
zdrowy duch,

Polskim Związkiem
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Oddział Rejonowy
w Lesznie

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

8.

Wyjazd integracyjny
na XXI Ogólnopolską
Pielgrzymkę
Amazonek na Jasną
Górę

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne "Amazonka"

2 500,00 zł

2 500,00 zł

2 500,00 zł

Stop marnowaniu
żywności

Stowarzyszenie "Echo"

2 200,00 zł

2 200,00 zł

2 200,00 zł

Integracja i edukacja
sposobem na
radzenie sobie z
cukrzycą

Polskim Stowarzyszeniem
Diabetyków - Koło Dzieci i
Młodzieży

1 500,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Paraolimpiada

Leszczyoskie Stowarzyszenie
"dzieciom
Niepełnosprawnym"

1 300,00 zł

1 300,00 zł

1 300,00 zł

Razem

26 677,00 zł

26 677,00 zł

26 677,00 zł

5.

6.

9.

10

11

Pomoc socjalna, materialna i
żywnościowa

Działania w zakresie
rehabilitacji społecznej,
przeciwdziałania
marginalizacji i wykluczeniu
osób z niepełnosprawnościami

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
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Zadanie II.
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Lp.

Nazwa obszaru zadania z Programu
Współpracy

Nazwa składanego projektu
przez wnioskodawcę
(organizację pozarządową)

Nazwa wnioskodawcy organizacja
pozarządowa

Wnioskowana kwota
przez NGO

Przyznana kwota dotacji
na 2018 rok

Kwota wykorzystana
(prawidłowo rozliczona)

1.

Podejmowanie działao edukacyjnych
i profilaktycznych mających na celu
promocję zdrowia i
rozpowszechniania zdrowego stylu
życia

Wyjazd na warsztaty
terapeutyczne dla młodzieży
z rodzin z problemem
alkoholowym

Fundacja Młodzi
w Uzależnieniu

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

2.

Działania prewencyjne dotyczące
używania nowych środków
psychoaktywnych

Środki niewykorzystane- brak chętnych do wykonania zadania -1000 zł

RAZEM

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro Ds. Uzależnieo.
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Zadanie III.
KULTURA I SZTUKA
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego

Lp.

1.

Nazwa obszaru zadania
z Programu Współpracy

Zadania w sferze pożytku
publicznego w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa
narodowego, w tym m.in.:
1) wspieranie działao kulturalnych
na rzecz środowiska lokalnego, w
tym organizacja imprez i wydarzeo
kulturalnych,
2) wspieranie działao na rzecz
edukacji kulturalnej dzieci i
młodzieży,
3) wspieranie lokalnych inicjatyw
wydawniczych, w tym publikacje
upowszechniające wiedzę o
dorobku miasta i jego znaczeniu w
rozwoju regionu oraz kraju.

Nazwa zadania

Nazwa składanego projektu
przez wnioskodawcę
(organizację pozarządową)

Wnioskowana kwota
przez NGO

Przyznana kwota
dotacji na 2018 rok

Kwota wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

Koncert Judy Niemack& Kuba
Stankiewicz International Jazz
Trio

Fundacja Edukacyjna Pro
Musica

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Wydanie autorskiej płytyJulii
Sawickiej " Za sen mój chodzę
na czereśnie"

Fundacja Edukacyjna Pro
Musica

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Międzynarodowy
FestiwalChórówGaude Cantem

Stowarzyszenie zespołu
wokalnego CANTUS

3 500,00 zł

3 500,00 zł

3 492,43 zł

Koncert charytatywny. Pomoc
dzieciom z Syrii-Aleppo"

Stowarzyszenie Katolickie
Seniorów im. Jana Pawła II

3 000,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Sympozjum z okazji 100-lecia
polskiej broni przeciwlotniczej

Stowarzyszenie Oficerów
Rezerwy 69 Leszczyoskiego
Pułku Przeciwlotniczego im.
Gen. dyw. Stefana Roweckiego
"GROTA" i Garnizonu Leszno

1 000,00 zł

1 000,00 zł

934,08 zł

Przedstawienie teatralne pt.:
"Jak to Święty Mikołaj Leszno
odwiedził"

Leszczyoska Fundacja Kultury

2 962,00 zł

2 962,00 zł

2 430,00 zł

Leszno-Goteborg-Maciejewski

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Z
Muzyką do Ludzi

4 650,00 zł

4 650,00 zł

4 450,00 zł

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Twórców Kultury

Twórczośd jako enklawa dobra,
prawdy i piękna

4 600,00 zł

4 600,00 zł

4 600,00 zł

Razem

39 712,00 zł

39 712,00 zł

38 906,51 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu.
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Zadanie IV.
SPORT
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Lp.

1.

Nazwa obszaru zadania
z Programu Współpracy

Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu:
1. Szkolenie sportowe dla dzieci
i młodzieży w klubach sportowych
Miasta Leszna,
2. Finansowanie rozwoju sportu
przez Miasto Leszno,
3. Organizacja znaczących dla
Miasta Leszna imprez sportoworekreacyjnych i zawodów
sportowych,
4. Sport osób niepełnosprawnych

Nazwa wnioskodawcy - organizacja pozarządowa

Przyznana kwota dotacji na
2018 rok

Kwota wykorzystana
(prawidłowo rozliczona)

Stowarzyszenie Wygraj Siebie

2 900,00 zł

2 900,00 zł

Polski Związek Niewidomych w Lesznie

1 200,00 zł

1 200,00 zł

Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno sekcja szermiercza

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Leszczyoskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”

3 500,00 zł

3 500,00 zł

Leszczyoski Klub Orienteeringu

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Leszczyoski Szkolny Związek Sportowy

5 000,00 zł

4 998,60 zł

Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno sekcja bokserska

2 900,00 zł

2 900,00 zł

Olimpiady Specjalne Polska

3 000,00 zł

3 000,00 zł

UKS "Achilles" Leszno

5 000,00 zł

5 000,00 zł

MKS "Tęcza" Leszno

10 000,00 zł

10 000,00 zł

UKS "Dąb" Leszno

1 000,00 zł

1 000,00 zł

UKS "Dwunastka" Leszno

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Akademia Taekwon-Do Drache

6 500,00 zł

6 500,00 zł

Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Leszno

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Klub Piłkarski "Polonia 1912" Leszno

5 000,00 zł

5 000,00 zł

UKS "Cheerleadres-Dance" Leszno

10 000,00 zł

10 000,00 zł

UKS "Cheerleadres-Dance" Leszno

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Polski Związek Niewidomych w Lesznie

1 600,00 zł

1 600,00 zł

"Wrak Race" Leszno

4 500,00 zł

4 500,00 zł

UKS "Achilles" Leszno

2 749,80 zł

2 749,80 zł
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Leszczyoski Klub Speedrowerowy„Szawer”

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa

10 000,00 zł

9 200,00 zł

Uniwersytet Trzeciego Wieku

5 100,00 zł

5 100,00 zł

Automobilklub Leszczyoski

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno - boks

2 020,00 zł

- zł

Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno - kręgle

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Stowarzyszenie "Impact"

7 000,00 zł

7 000,00 zł

Leszczyoski Szkolny Związek Sportowy

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno - boks

2 300,00 zł

2 300,00 zł

UKS "Dąb" Leszno

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Olimpiady Specjalne

2 900,00 zł

2 900,00 zł

Klub Petanque Leszczynko

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Klub Karate "Satori"

7 000,00 zł

6 988,98 zł

Akademia Taekwon-Do Drache

5 127,00 zł

5 127,00 zł

Stowarzyszenie UKS "9" Leszno

4 364,00 zł

4 364,00 zł

Klub Uczelniany AZS PWSZ

5 000,00 zł

4 955,67 zł

Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Leszno

4 920,00 zł

4 920,00 zł

RAZEM

156 580,80 zł

153 704,05 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu.
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Zadanie V.
POZOSTAŁE ZADANIA
1) Ochrona i promocja zdrowia

Lp.

Nazwa obszaru
zadania z
Programu
Współpracy

Nazwa składanego projektu przez wnioskodawcę (organizację
pozarządową)

Nazwa wnioskodawcy - organizacja
pozarządowa

Wnioskowana
kwota przez
NGO

Przyznana
kwota
dotacji na
2018 rok

Kwota
wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

II Wielkopolski Dzieo Diety Bezglutenowej w Lesznie

Stowarzyszenie Przyjaciół Bezglutenowej
Mamy

7 000,00 zł

7 000,00 zł

6 725,00 zł

Nadmorski klimat w mieście

Spółdzielnia Socjalna Kuba Bart

5 400,00 zł

5 400,00 zł

5 400,00 zł

6 470,00 zł

6 470,00 zł

6 470,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

2 950,00 zł

2 950,00 zł

2 950,00 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło
Leszno

1 050,00 zł

1 050,00 zł

1 020,42 zł

Muzykoterapia z T –drum

Fundacja Zdrowa Natura

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Dbaj o słuch

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niesłyszącym „SPON”

3 000,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Żyj pełną piersią

Fundacja Arena i Świat

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

„Razem raźniej” – integracyjne zabawy wspierające rozwój

Leszczyoskie Stowarzyszenie „Razem z
Nami” na rzecz Dzieci i Młodzieży z
Niepełnosprawnością Intelektualną

1 000,00 zł

1 000,00 zł

994,03 zł

Świadomi

Fundacja Dr Clown

4 000,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Zdrowie przede wszystkim

Fundacja Rozwoju Urologii Leszczyoskiej

4 000,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Smacznie i zdrowo

Fundacja Arena i Świat

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Ergoterapia jako forma rehabilitacji ruchowej

Leszczyoskie Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne „Amazonka”

1 500,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

RAZEM

43 870,00 zł

43 870,00 zł

43 559,45 zł

Dbaj o swoje zdrowie i nieś nadzieję drugiemu człowiekowi
„Kulinarni – zdrowi i świadomi”. Edukacja i promocja zdrowego odżywiania i
zdrowego stylu życia wśród osób niepełnosprawnych i mieszkaoców miasta
Leszna
Reumatyzm nie jedno ma imię

1.

Ochrona
i Promocja
zdrowia

Nie ignoruj cukrzycy

Leszczyoskie Stowarzyszenie
rehabilitacyjne Amazonka
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz
Świat”
Stowarzyszenie Chorych na Choroby
Reumatyczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Spraw Obywatelskich.
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2)

Zadania w zakresie rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeostwami Leszna i zagranicznych gmin, rewitalizacji, wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym
przedsiębiorczości

Lp.

Nazwa obszaru zadania z
Programu Współpracy

1.

Zadania z zakresu wspomagania
rozwoju gospodarczego, w tym
przedsiębiorczości Miasta
Leszna w formie m.in. szkoleo,
wystaw, targów, konferencji.

2.

Zadania w zakresie rewitalizacji
aktywizujące mieszkaoców,
integrujące i budujące relacje
międzysąsiedzkie, wzmacniające
więzi z miejscem zamieszkania
- finansowanie z budżetu
Miasta Leszna oraz z projektu
"Nowe tory - centrum Leszna po
kolei

Nazwa składanego projektu przez
wnioskodawcę (organizację pozarządową)

Nazwa wnioskodawcy organizacja pozarządowa

Wnioskowana kwota
przez NGO

Przyznana kwota
dotacji na 2018 rok

Kwota wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

4 955,49 zł

4 998,00 zł

4 998,00 zł

4 759,60 zł

Na działania rewitalizacyjne - wspieramy
twój rozwój
Zmiana postrzegania starówki wśród
mieszkaoców

Regionalna Izba
Przemysłowo-Handlowa
w Lesznie
Regionalna Izba
Przemysłowo-Handlowa
w Lesznie
Stowarzyszenie Leszno ma
w sobie moc
Leszcz. Stow. Handlowców
Starówka

Śladami leszczyoskich murali

Fundacja Arena i świat

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Czytanie na trawie - piknik z książką

Fundacja Arena i świat

4 500,00 zł

4 500,00 zł

4 500,00 zł

Leszczyoskie warsztaty z Qigong

Fundacja Zdrowa Natura

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Instalacja międzypokoleniowa

Stowarzyszenie Przyjaciół I
LO w Lesznie

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Animacje przy murze

Stowarzyszenie Echo

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

4 990,00 zł

4 990,00 zł

4 919,78 zł

3 796,00 zł

3 796,00 zł

3 691,99 zł

Leszcz. Stow. Handlowców
Starówka

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Razem

73 284,00 zł

73 284,00 zł

72 826,86 zł

"Mentoring w biznesie"

II Forum Gospodarcze 2018

Recepta na stres
Moda na deptak
Imieniny Świętego Mikołaja
Poprawa estetyki starówki

Stowarzyszenie Zdrowa
Natura
Leszcz. Stow. Handlowców
Starówka
Leszczyoska Fundacja
Kultury

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Promocji i Rozwoju
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Załącznik nr 4
WYKAZ ODRZUCONYCH OFERT W ROKU 2018 W TRYBIE ART. 19a USTAWY TZW. „MAŁYCH GRANTÓW”
Zadanie I.
POMOC SPOŁECZNA
Zadania z zakresu pomocy społecznej

Lp.

Nazwa obszaru zadania z
Programu Współpracy

Nazwa zadania

Działania w zakresie rehabilitacji
społecznej, przeciwdziałania
marginalizacji i wykluczeniu osób z
niepełnosprawnościami

Nazwa składanego projektu
przez wnioskodawcę
(organizację pozarządową)

Nazwa wnioskodawcy organizacja pozarządowa

Przyczyna odrzucenia
oferty (merytoryczna
/ formalna)

Wnioskowana kwota
dotacji z oferty

W grupie możemy więcej

Stowarzyszenie Leszczyoski
Bank Żywności

brak środków

10 000,00 zł

brak środków

3 500,00 zł

brak środków

10 000,00 zł

Wyjazd do Zakopanego
Przywiało na biało

1.

Pomoc społeczna w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób

Pomoc socjalna, materialna i
żywnościowa

Działania w zakresie rehabilitacji
społecznej, przeciwdziałania
marginalizacji i wykluczeniu osób z
niepełnosprawnościami

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Koło Dzieci i
Młodzieży
Stowarzyszenie "Wygraj
Siebie"

Spotkanie ze Św. Mikołajem

Stowarzyszenie Echo

brak środków

5 000,00 zł

Więcej za mniej, zwalczanie
niedostatków żywieniowych
przez niemarnotrastwo
żywności świeżej

Stowarzyszenie Leszczyoski
Bank Żywności

brak środków

10 000,00 zł

Usłyszed ciszę

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niesłyszącym
"SPON"

brak środków

9 300,00 zł

Organizacja wycieczki

Stowarzyszenie Katolickie
Seniorów im. Jana Pawła II

brak środków

3 000,00 zł

Razem

50 800,00 zł
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Zadanie II.
Zadania w zakresie rewitalizacji

Lp.

1.

Zakres Zadania

Rewitalizacja - finansowanie z
projektu "Nowe tory - centrum
Leszna po kolei"

Nazwa zadania

Nazwa składanego projektu przez
wnioskodawcę (organizację
pozarządową)

Nazwa wnioskodawcy organizacja pozarządowa

Przyczyna odrzucenia
oferty (merytoryczna /
formalna)

Wnioskowana kwota
dotacji z oferty

Na działania rewitalizacyjne wspieramy twój rozwój

Stow. Leszno ma w sobie
moc

formalna

5 000,00 zł

Piknik pod chmurką

Stow. Leszczyoski Bank
Żywności

merytoryczna

5 000,00 zł

Piknik Echo dzieciom

Stowarzyszenie Echo

merytoryczna

5 000,00 zł

Brzmienie ulicy - (nie) zwykła
muzyka!

Stowarzyszenie Nasza
Alternatywa

merytoryczna

5 000,00 zł

RAZEM

20 000,00 zł

rewitalizacja

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Promocji i Rozwoju
W pozostałych obszarach – brak odrzuconych ofert.

www.ngo.leszno.pl

Strona 131

Załącznik nr 5
ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ROKU 2018 W RAMACH USTAWY O SPORCIE

Lp.

1.

Nazwa zadania

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach
sportowych oraz sport osób niepełnosprawnych

Nazwa wnioskodawcy - spółki non-profit oraz
kluby sportowe będące spółkami działającymi na
podstawie przepisów ustawy o sporcie

Wnioskowana kwota
przez NGO

Przyznana kwota
dotacji na 2018 rok

Kwota
wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

UKS "Achilles" Leszno

83 400,00 zł

30 000,00 zł

30 000,00 zł

Integracyjny Klub Sportowy Leszno

62 500,00 zł

29 000,00 zł

29 000,00 zł

Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Leszno

27 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Klub Piłkarski "Polonia 1912" Leszno

212 284,00 zł

105 000,00 zł

105 000,00 zł

MKS "Real-Astromal"

78 600,00 zł

45 000,00 zł

45 000,00 zł

CRC Leszno

99 900,00 zł

11 000,00 zł

11 000,00 zł

MMKS "Wieniawa"

54 000,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Stowarzyszenie UKS "9" Leszno

63 650,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł

MKP "Astromal-Leszno" pływanie synchroniczne

116 000,00 zł

40 000,00 zł

40 000,00 zł

MKS "Tęcza"Leszno

185 094,40 zł

120 000,00 zł

111 176,00 zł

Automobilklub Leszczyoski

186 540,00 zł

45 000,00 zł

45 000,00 zł

KSW "Drache"

33 500,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Fundacja Piotra Reissa

48 000,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Aeroklub Leszczyoski

80 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Leszczyoski Klub Speedrowerowy "Szawer"

75 000,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł

Klub Koszykarski "Polonia 1912" Leszno

146 070,00 zł

110 000,00 zł

110 000,00 zł

Klub Sportowy "64-sto" Leszno

44 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Leszczyoski Klub Karate "Inari"

57 200,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

LKLA "Krokus"

70 600,00 zł

18 000,00 zł

18 000,00 zł

UKS "Dwunastka" Leszno

33 000,00 zł

16 000,00 zł

16 000,00 zł

MKP "Astromal-Leszno" pływanie szybkie

192 000,00 zł

75 000,00 zł

75 000,00 zł
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2.

Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – I Tura
2018

Klub Karate "Satori"

42 020,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

UKS "Lesna" Leszno

44 592,00 zł

18 000,00 zł

18 000,00 zł

KS "Polonia 1912" sekcja kręglarska

75 800,00 zł

42 000,00 zł

42 000,00 zł

KS "Polonia 1912" sekcja bokserska

133 460,00 zł

36 000,00 zł

36 000,00 zł

KS "Polonia 1912" sekcja szermiercza

55 750,00 zł

107 000,00 zł

107 000,00 zł

WKSA "Budokan"

27 500,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Klub Sportowy "Unia"

90 000,00 zł

30 000,00 zł

30 000,00 zł

UKS "Jedynka" Leszno

79 970,00 zł

41 000,00 zł

41 000,00 zł

Klub Karate Shinto Leszno

50 870,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Klub Uczelniany AZS PWSZ

30 000,00 zł

10 000,00 zł

6 877,49 zł

UKS "Junior"

13 500,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

KSKKyokushin

3 190,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

RAZEM

2 594 990,40 zł

1 050 000,00 zł

1 038 053,49 zł

UKS "Achilles" Leszno

8 520,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Leszno

102 300,00 zł

40 000,00 zł

40 000,00 zł

MKS "Real-Astromal"

176 100,00 zł

90 000,00 zł

90 000,00 zł

Klub Piłkarski "Polonia 1912" Leszno

108 400,00 zł

30 000,00 zł

30 000,00 zł

Integracyjny Klub Sportowy Leszno

25 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Stowarzyszenie UKS "9" Leszno

14 800,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

MKP "Astromal-Leszno" pływanie szybkie

9 600,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Klub Koszykarski „Polonia 1912” Leszno

210 113,62 zł

110 000,00 zł

110 000,00 zł

Automobilklub Leszczyoski

114 600,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

MKP "Astromal-Leszno" pł. synchroniczne

8 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

MKS "Tęcza" Leszno

200 000,00 zł

94 000,00 zł

94 000,00 zł

KSW "Drache" Leszno

5 200,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Aeroklub Leszczyoski sekcja balonowa

38 000,00 zł

8 000,00 zł

3 590 zł

www.ngo.leszno.pl

Strona 133

3.

Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – II Tura
2019

Aeroklub Leszczyoski sekcja szybowcowa

133 000,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

Leszczyoski Klub Speedrowerowy "Szawer"

54 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Leszczyoski Klub Balonowy

16 000,00 zł

5 000 zł

5 000 zł

Klub Karate "Satori Leszno"

16 700,00 zł

2 500 zł

2 500 zł

Klub Sportowy "64-sto" Leszno

50 200,00 zł

10 000 zł

10 000 zł

UKS "Lesna" Leszno

15 896,00 zł

4 000 zł

4 000 zł

Klub Sportowy "Polonia 1912" - szermierka

10 000,00 zł

4 000 zł

4 000 zł

Klub Sportowy "Polonia 1912" - kręgle

22 400,00 zł

17 000 zł

17 000 zł

Klub Sportowy "Polonia 1912" - boks i kick-boxing

17 570,00 zł

12 000 zł

12 000 zł

WKSA "Budokan"

2 700,00 zł

1 000 zł

1 000 zł

Klub Sportowy "Unia"

50 000,00 zł

10 000 zł

10 000 zł

RAZEM

1 409 099,62 zł

498 500,00 zł

494 090,00 zł

UKS "Achilles" Leszno

7600 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

UKS "Lesna" Leszno

14 416,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Klub Sportowy Futsal Leszno

190 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł

MKP "Astromal-Leszno"

46 400,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

MKS "Real-Astromal" Leszno

230 000,00 zł

145 000,00 zł

145 000,00 zł

Integracyjny Klub Sportowy Leszno

54 200,00 zł

33 000,00 zł

33 000,00 zł

Klub Koszykarski "Polonia 1912" w Lesznie

209 296,00 zł

145 000,00 zł

145 000,00 zł

Stowarzyszenie UKS "9" Leszno

35 550,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Klub Sportowy "Unia" Leszno

87 000,00 zł

40 000,00 zł

40 000,00 zł

Leszczyoski Klub Balonowy

17 500,00 zł

12 500,00 zł

12 500,00 zł

Klub Piłkarski "Polonia 1912" Leszno

155 000,00 zł

110 000,00 zł

110 000,00 zł

WKSA "Budokan"

2 700,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Automobilklub Leszczyoski - kartingi

111 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł

Automobilklub Leszczyoski - rajdy

30 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Klub Sportowy "64-sto" Leszno

49 700,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł
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Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez
sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów
sportowych

MKS "Tęcza" Leszno

160 000,00 zł

105 000,00 zł

92 738,69 zł

KS "Polonia 1912" szermierka

10 000,00 zł

7 000,00 zł

7 000,00 zł

KS "Polonia 1912" boks i kickboxing

23 000,00 zł

13 000,00 zł

13 000,00 zł

KS "Polonia 1912" kręgle

20 400,00 zł

12 000,00 zł

12 000,00 zł

RAZEM

1 453 762,00 zł

800 000,00 zł

787 738,69 zł

Integracyjny Klub Sportowy Leszno

6 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

UKS "LO Jedynka"

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

MKP "Astromal-Leszno"

4 500,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

MKP "Astromal-Leszno"

9 500,00 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

Automobilklub Leszczyoski

11 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

SKF "Życie jest piękne"

9 000,00 zł

3 500,00 zł

3 500,00 zł

SKF "Życie jest piękne"

15 000,00 zł

9 147,00 zł

9 147,00 zł

SKS Solid Sport

15 000,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

WKSA "Budokan"

6 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Stowarzyszenie UKS "9" Leszno

3 940,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Klub Karate Satori Leszno

10 400,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

LKLA "Krokus"

7 700,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

SKF "Życie jest piękne"

20 000,00 zł

9 408,00 zł

9 408,00 zł

UKS "Dwunastka" Leszno

6 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

Klub Petanque Leszczynko

1 450,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

MKP "Astromal-Leszno"

4500 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Klub Sportowy "Unia" Leszno

25 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Klub Petanque Leszczynko

1 450,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Automobilklub Leszczyoski

13 500,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Aeroklub Leszczyoski

56 800,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Leszczyoskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy
"Feniks"

10 800,00 zł

2 481,69 zł

2 481,69 zł

MMKS "Wieniawa"

4500 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł
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Wspieranie działalności klubów sportowych
prowadzących sekcje dziecięce i młodzieżowe na
terenie Miasta Leszna

KK "Polonia 1912" w Lesznie

10 181,04 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Leszczyoski Klub Balonowy

44 300,00 zł

35 000,00 zł

35 000,00 zł

Leszczyoski Klub Speedrowerowy "Szawer"

4 350,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

ConcreteSlabsContest

23 545,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

UKS "Achilles" Leszno

5 600,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

SKF "Życie jest piękne"

4 000,00 zł

2 556,03 zł

2 556,03 zł

KK "Polonia 1912" w Lesznie

7 409,60 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Klub Sportowy 64-sto Leszno

15 000,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

Leszczyoski Klub Speedrowerowy "Szawer"

4 900,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Automobilklub Leszczyoski

11 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

JKS "Przybyszewo"

20 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł

MMKS "Wieniawa"

4 500,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

SKF "Życie jest piękne"

5 000,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

UKS "Jedynka"

2 825,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Klub Sportowy 64-sto Leszno

19 000,00 zł

2 500,00 zł

2 500,00 zł

RAZEM

433 650,64 zł

230 592,72 zł

225 592,72 zł

CRC LESZNO

26 600,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Klub Sportowy UNIA Leszno

40 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

KS "POLONIA 1912" szermierka

6 000,00 zł

3 500,00 zł

3 500,00 zł

APN Młoda Polonia

63 760,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

UKS "LESNA" Leszno

5 600,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

KS "POLONIA 1912" kręgle

5 700,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Stowarzyszenie UKS "9" Leszno

53 182,70 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

Klub Karate Shinto Leszno

14 800,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

KP "Polonia 1912"

45 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

UKS "Achilles"

12 400,00 zł

7 000,00 zł

7 000,00 zł

Leszczyoski Klub Karate "Inari"

9 840,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł
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KK "Polonia" w Lesznie

44 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

MKS "Tęcza" Leszno

35 000,00 zł

15 000,00 zł

13 370,70 zł

UKS "Jedynka" Leszno

13 000,00 zł

7 000,00 zł

7 000,00 zł

MKP "Astromal-Leszno" p. szybkie

95 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Leszczyoski Klub Speedrowerowy "Szawer"

8 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

MKP "Astromal-Leszno" p. synchroniczne

41 600,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł

Klub Karate "Satori"

19 200,00 zł

9 000,00 zł

9 000,00 zł

Leszczyoski Klub Orienteeringu

12 000,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

UKS "Dwunastka" Leszno

13 000,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

UKS "Dąb" Leszno

19 000,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

MMKS "Wieniawa"

10 250,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

RAZEM

592 932,70 zł

168 500,00 zł

166 870,70 zł

6 484 435,36 zł

2 747 592,72 zł

2 712 345,60 zł

ŁĄCZNIE
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu.

www.ngo.leszno.pl

Strona 137

Załącznik nr 6
ZESTAWIENIE OFERT ODRZUCONYCH W ROKU 2018 W RAMACH USTAWY O SPORCIE

Lp.

1

2

3

Nazwa zadania

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych
oraz sport osób niepełnosprawnych

Nazwa wnioskodawcy - spółki non-profit oraz kluby
sportowe będące spółkami działającymi na podstawie
przepisów ustawy o sporcie

Przyczyna odrzucenia oferty
(formalna / merytoryczna)

Wnioskowana kwota
dotacji z oferty

Fundacja Życie Cudem Jest

merytoryczna

10 800,00 zł

Fundacja Ekstremalnie Aktywni

merytoryczna

48 938,00 zł

Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporting

merytoryczna

96 525,00 zł

UKS GROM Leszno

merytoryczna

6 413,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "Dąb"

formalna

28 925,00 zł

Racing Club Leszno

merytoryczna

28 050,00 zł

KS K.O.ZAK TEAM

formalna

47 800,00 zł

RAZEM

267 451,00 zł

Stowarzyszenie STEEL Dart Leszno

formalna

4 150,00 zł

MMKS "Wieniawa"

formalna

24 800,00 zł

LKL "Krokus" Leszno

formalna

5 000,00 zł

Ognisko Statutowe "Leszczynko" TKKF

formalna

11 800,00 zł

UKS "Dąb" Leszno

formalna

16 400,00 zł

RAZEM

62 150,00 zł

Stowarzyszenie KSW "Drache"

formalna

12 040,00 zł

Leszczyoski Klub Lekkoatletyczny "Krokus-Astromal"

formalna

6 400,00 zł

Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Wieniawa"

formalna

9100 zł

Aeroklub Leszczyoski sekcja balonowa

formalna

71 800,00 zł

Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – I Tura 2018

Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – II Tura 2018
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4

5

Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportoworekreacyjnych oraz zawodów sportowych

Wspieranie działalności klubów sportowych prowadzących
sekcje dziecięce i młodzieżowe na terenie Miasta Leszna

Aeroklub Leszczyoski sekcja szybowcowa

formalna

67 000,00 zł

Leszczyoski Klub Speedrowerowy "Szawer"

formalna

54 000,00 zł

RAZEM

220 340,00 zł

PR9 Sp. z o.o.

Formalna

12 200,00 zł

Automobilklub Leszczyoski

Formalna

38 900,00 zł

Automobilklub Leszczyoski

Formalna

38 900,00 zł

Automobilklub Leszczyoski

Formalna

38 900,00 zł

Automobilklub Leszczyoski

Formalna

10 500,00 zł

Stowarzyszenie COOL TEAM

Formalna

17 900,00 zł

Jeździecki Klub Sportowy "Przybyszewo"

Formalna

10 000,00 zł

Jeździecki Klub Sportowy "Przybyszewo"

Formalna

20 000,00 zł

Jeździecki Klub Sportowy "Przybyszewo"

Formalna

20 000,00 zł

Fundacja Ekstremalnie Aktywni

Formalna

15 820,00 zł

Klub Karate SATORI Leszno

Formalna

10 400,00 zł

Klub Karate SATORI Leszno

Formalna

7 650,00 zł

Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 'Grota"

Formalna

3 490,00 zł

UKS "Grom"

Formalna

7 950,00 zł

Fundacja Życie Cudem Jest

Formalna

11 500,00 zł

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest piękne"

Formalna

6 000,00 zł

Stowarzyszenie Klub Sportowy "Futsal" Leszno

Formalna

2 400,00 zł

Stowarzyszenie UKS 9 Leszno

Formalna

5 190,00 zł

RAZEM

277 700,00 zł

Fundacja Piotra Reissa

formalna

16 000,00 zł

Stowarzyszenie KSW "Drache"

formalna

12 040,00 zł
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Klub "Polonia 1912" Leszno - boks

formalna

16 664,00 zł

Klub Sportowy Futsal Leszno

formalna

45 000,00 zł

Automobilklub Leszczyoski

formalna

20 560,00 zł

Klub Sportowy Karate Kyokushin

formalna

3 500,00 zł

RAZEM

113 764,00 zł

ŁĄCZNIE

941 405,00 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu.
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Załącznik nr 7
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW PRZYJĘTYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

Nazwa
wnioskodawcy

Nazwa projektu
składanego
przez
wnioskodawcę

Survival Team
Leszno

"Leszczyoski
Survival 3.0"

Survival Team
Leszno

"Leszczyoski
Survival 2.0"

nieformalna
grupa
mieszkaoców

"Oznakowanie
ulicy droga Św.
Jakuba w
Lesznie"

Aeroklub
Leszczyoski

Stowarzyszenie
Rodzina
Wojskowa

Liczba
uczestni
ków
grupy
inicjaty
wnej
(osób
realizuj
ących
zadanie)

Liczba
odbiorców
inicjatywy
lokalnej (osób,
które były
odbiorcami
zadania)

Numer umowy

Wnioskowana
kwota przez
wnioskodawcę

Przyznana
kwota

Kwota
wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

Kwota środków
własnych
wnioskodawcy
(wkład
osobowy)

Data
zakooczenia
realizacji
umowy

08.10.2018

CIT.038.33.2018

6 517,01 zł

6 517,01 zł

6 517,01 zł

973,42 zł

15.12.2018

06.02.2018

20.03.2018

CIT.038.3.2018

6 642,65 zł

6 642,65 zł

6 582,90 zł

987,00 zł

31.07.2018

nieograniczona

Oznakowanie ulicy Droga św. Jakuba w
Lesznie - montaż słupka granitowego
oraz tablicy informacyjnej przy ul. Na
terenie zielonym.

14.05.2018

01.06.2018

CIT.038.8.2018

5 175,00 zł

5 175,00 zł

5 175,00 zł

743,00 zł

31.07.2018

15

500

Organizacja Fiesty BalonowoSpadochronowej - imprezy promującej
sport balonowy i spadochronowy
wśród mieszkaoców Miasta Leszna

13.02.2018

22.03.2018

KiS.038.IL.1.2018

10 000,00 zł

9 000,00 zł

9 000,00 zł

3 380,00 zł

30.03.2018

10

1600

Koncert patriotyczny dla mieszkaoców

10.05.2018

01.06.2018

KiS.038.IL.3.2018

7 850,00 zł

7 850,00 zł

7 164,92 zł

2 280,00 zł

30.07.2018

Krótki opis zadania

Data
złożenia
wniosku

Data
podpisania
umowy

160-180

Promocja aktywności sportowej wśród
mieszkaoców Leszna - warsztaty dla
dzieci przeprowadzone w szkołach
podstawowych nt. survivalu, turystyki
praz wspinaczki górskiej

23.08.2018

300

Promocja aktywności sportowej wśród
mieszkaoców Leszna - warsztaty dla
dzieci przeprowadzone w szkołach
podstawowych nt. survivalu, turystyki
praz wspinaczki górskiej

21

"I Leszczyoska
Fiesta
Balonowa"
"Koncert
patriotyczny z
okazji Święta
Weterna pt.
Stow. Rodzina
Wojskowa mieszkaocom
Leszna"

17

17
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Stowarzyszenie
Przyjaciół
Harcerstwa
"Małe Zatorze"

"Polska to
wielka rzecz Stanisław
Wyspiaoski imieniny ulicy"

21

300

Stowarzyszenie
„Nasz dom, nasz
świat”

"Tu jest O.K.
Miejsce
przyjazne
osobom
niepełnosprawn
ym"

11

150

nieformalna
grupa
mieszkaoców

Akcja
sterylizacja

20
wolonta
riuszy

Zorganizowanie imienin ulicy
Stanisława Wyspiaoskiego z okazji
zbliżającej się 150 rocznicy urodzin
Stanisława Wyspiaoskiego. W
programie wydarzenia m.in.
zaplanowano otwarcie wystawy
reprodukcji dzieł malarstwa "Kim są
dzieci z portretów Stanisława
Wyspiaoskiego" oraz szkiców,
projektów witraży, fotosów utworów
literackich autorstwa St. Wyspiaoskiego
prezentacja programów artystycznych
przygotowanych przez przedszkola i
szkoły oraz konkursy
Organizacja plebiscytu "Tu jest OK!
Miejsce przyjazne osobom
niepełnosprawnym”, którego celem
jest znalezienie czy wskazanie miejsc,
które pomagają niepełnosprawnym w
ich codziennym życiu, np. udogodnienia
architektoniczne, ułatwienia w
komunikacji i przemieszczaniu się, czy
po prostu lokalizacje, gdzie
niepełnosprawni mogą spotkad się z
życzliwością i pomocą oferowaną przez
innych

26.04.2018

17.05.2018

KiS.038.IL.2.2018

10 000,00 zł

5 900,00 zł

5 899,96 zł

6 810,00 zł

31.05.2018

19.09.2018

06.11.2018

KiS.038.IL.4.2018

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

4 240,00 zł

11.12.2018

49 sterylizacji
22 kastracje

Przeprowadzono akcję wyłapywania
kotów wolnożyjących do zabiegów
weterynaryjnych, dostarczanie i
odbieranie kotów do sterylizacji i
kastracji do gabinetów
weterynaryjnych. Sporządzono rejestr
wykastrowanych kotów. Przygotowano
i rozpowszechniono plakaty
informacyjne dot. akcji. Zakupiono
karmę dla kotów.

15.03.2018

09.04.2018

GK.038.30.1.2018

14 500,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

3 000,00 zł

30.11.2018

04.05.2018

18.06.2018

GK.038.44.2.2018

15 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

3 500,00 zł

30.10.2018

27.04.2018

30.05.2018

ED.038.23.2018

2 800,00 zł

2 800,00 zł

2 798,92 zł

800,00 zł

25.06.2018

nieformalna
grupa
mieszkaoców

"Po sąsiedzku"

3

100

Ożywienie przestrzeni wokół placu
zabaw przy ul. Wierzbowej 9 w Lesznie.
W ramach zadania namalowano mural,
zakupiono rośliny -zrewitalizowano
teren zieloni, zorganizowano piknik
rodzinny.

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Baśniowej Krainy

"Leszczyoski
Festiwal Baniek
Mydlanych"

18

600

Festiwal z elementami animacji oraz
puszczania baniek mydlanych z
udziałem dzieci przedszkolnych.
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Leszczyoski Bank
Żywności

"Leszczyoski
Bank Czasu"

Leszczyoski Bank
Żywności

"Piknik ze
wspomnieniami
"

nieformalna
grupa
mieszkaoców

"Wielka Gala
Mikołaja"

nieformalna
grupa
mieszkaoców

nieformalna
grupa
mieszkaoców

"Remont
chodników przy
ul. Ludwika
Zamenhofa oraz
Tadeusza
Rejtana"
"Wykonanie
kanalizacji
deszczowej,
utwardzenie i
oświetlenie ul.
Cz. Miłosza w
Lesznie"

80

Leszczyoski Bank Czasu - utworzenie
forum internetowego o wymianie usług
wraz z warsztatami praktycznymi dot.
wybranych umiejętności

25.05.2018

13.06.2018

PR.038.1.23.34.2018

9 990,00 zł

4 460,00 zł

2 663,88 zł

2 352,01 zł

31.12.2018

18

b.d.

Piknik org. w parku Leszcz. Satyryków
dla mieszkaoców Starego Miasta,
połączony ze stworzeniem albumu
wspomnieo o Lesznie

31.05.2018

13.06.2018

PR.038.1.24.35.2018

5 000,00 zł

3 450,00 zł

3 450,00 zł

2 750,00 zł

19.06.2018

20

100-250

Integracja dzieci i młodzieży oraz
dorosłych w hali Trapez w dniach 89.12.2019r. Z okazji Dnia Świętego
Mikołaja

8.11.2018r.

4.12.2018r.

PR.038.1.34.97.2018

7 150,00 zł

7 150,00 zł

7 150,00 zł

2 300,00 zł

21.12.2018r

19

B/D

Remont chodnika przy ul. Zamenhofa i
Rejtana w Lesznie o łącznej powierzchni
1375m2

23.03.2018

01.02.2019

MZD-IL.701.2.2019

170 000,00 zł

W trakcie
realizacji

W trakcie
realizacji

85 000,00 zł

III kw. 2019

13

B/D

Budowa nowej nawierzchni w ul.
Miłosza wraz z wykonaniem kanalizacji
deszczowej i oświetlenia

12.12.2017

01.02.2019

MZD-IL.701.1.2019

177 000,00 zł

W trakcie
realizacji

W trakcie
realizacji

53 100,00 zł

III kw. 2019

Razem

457 624,66 zł

88 944,66 zł

86 402,59 zł

172 215,43 zł

50

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna.
Koordynatorem Inicjatywy lokalnej jest Wydział Promocji i Rozwoju
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Załącznik nr 8
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ODRZUCONYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa projektu składanego przez wnioskodawcę

1.

Stowarzyszenie Katolickie Seniorów im. Jana Pawła II

"Wyjazd na Węgry"

2.

Leszczyoskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”

"Warsztaty onkologiczne"

3.

Fundacja Arena i Świat

"Nordicwalking - sport dla wszystkich"

4.

Bezglutenowa Mama

"II Wielkopolski Dzieo diety bezglutenowej w Lesznie"

5.

Leszczyoskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy Feniks Leszno

"Lotniczy Dzieo Dziecka"

6.

Fundacja Chorych Na Zespół Dandy - Walkera "Podaj dalej"

"Charytatywny piknik…"

7.

Stowarzyszenie PL18

"Czas na sport - zajęcia sportowo-edukacyjne dla dzieci"

8.

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

"Społeczne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Lesznie"

9.

Stowarzyszenie UKS 9 Leszno

"Siatkarskie Leszno"

10.

Aeroklub Leszczyoski

"3 -lotniczy Dzieo Dziecka"

11.

Leszczyoski Bank Żywności

"Magia Leszczyoskiej Starówki"

12.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom - Nasz Świat"

"Tu jest OK. Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym"

13.

Nieformalna grupa mieszkaoców

"Zawody biegowe"

14

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa TotusTuus

"Integracyjny bieg na orientację "TotusTuus" Leszno w 100-lecie uzyskania
niepodległości przez Polskę"

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Wydział Promocji i Rozwoju

www.ngo.leszno.pl

Strona 144

Załącznik nr 9
KOMISJE KONKURSOWE
Lp.

Nazwa
Wydziału/Jednostki
Organizacyjnej

Nazwa Zadania

Nazwa Organizacji biorących udział w komisjach oraz nazwiska osób biorących
udział w komisjach

Pomoc w Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym

Uniwersytet Trzeciego Wieku (Maria Zielony),
Stowarzyszenie "Kolory" (Joanna Ossowska)

Pomoc w Domu Dziecka

Uniwersytet Trzeciego Wieku (Maria Zielony),
Stowarzyszenie "Kolory" (Joanna Ossowska)

Pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy

Uniwersytet Trzeciego Wieku (Maria Zielony),
Stowarzyszenie "Kolory" (Joanna Ossowska)

Specjalistyczne wsparcie dla osób niesłyszących
i niedosłyszących

Uniwersytet Trzeciego Wieku (Maria Zielony),
Stowarzyszenie "Kolory" (Joanna Ossowska)

Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla osób/rodzin w trudnych
sytuacjach życiowych

1.

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie
w Lesznie

Aktywizacja Seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach

Stowarzyszenie "Kolory" (Joanna Ossowska),
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom-Nasz Świat"
(Wojciech Otto)
Leszczyoskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"
( Mieczysława von Ossowska),
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom-Nasz Świat"
(Wojciech Otto)

Działania na rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych
wymagających codziennej opieki i wsparcia oraz ich opiekunów

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym "SPON" ( Ewa Gano),
Stowarzyszenie "Echo" (Hanna Hendrysiak)

Pomoc socjalna, materialna i żywnościowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku ( Maria Zielony),
Leszczyoskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka" (Mariola Pietrzak)

Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałanie marginalizacji
i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie "Kolory" (Joanna Ossowska),
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku (Teresa Krawczyk)

Działania profilaktyczne mające na celu zapobiegania powstawaniu
i pogłębianiu dysfunkcji społecznych

Stowarzyszenie "Wygraj Siebie" (Teresa Rękosiewicz),
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (Dominika Lizurej)

Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli
w prace na rzecz miasta Leszna

Fundacja "Dudziarze.eu" (Michał Umławski),
Stowarzyszenie "Działamy dla Leszna" (Wiesław Wilczkowiak)
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Działania na rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych
wymagających codziennej opieki i wsparcia

Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne (Bogumiła Wujczak),
Stowarzyszenie Przyjaciół Baśniowej Krainy (Grzegorz Gawrych)

Uruchomienie i prowadzenie mieszkao chronionych

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym "SPON" (Ewa Gano),
Uniwersytet Trzeciego Wieku (Teresa Krawczyk)

Działania na rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych
wymagających codziennej opieki i wsparcia oraz ich opiekunów
Działania na rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych
wymagających codziennej opieki i wsparcia oraz ich opiekunów -Prowadzenie
Centrum Usamodzielniania-krótkookresowego miejsca służącego procesowi
wsparcia opiekuoczego i usamodzielniającego osób z niepełnosprawnościami

2.

3.

Biuro ds. Uzależnieo

Wydział Kultury
i Sportu

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym "SPON" (Ewa Gano),
Uniwersytet Trzeciego Wieku (Teresa Krawczyk)
Stowarzyszenie "Kolory" (Joanna Ossowska),
Stowarzyszenie "Echo" (Hanna Hendrysiak)

Prowadzanie klubów abstynenckich

Stowarzyszenie KOLORY (Joanna Ossowska),
Fundacja Instytut Leszczyoski (Wiesław Wilczkowiak)

Prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu

Stowarzyszenie KOLORY (Joanna Ossowska),
Fundacja Instytut Leszczyoski (Wiesław Wilczkowiak)

Działania profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęd sportowych
rekreacyjnych i kulturalnych

Stowarzyszenie KOLORY (Joanna Ossowska),
Fundacja Instytut Leszczyoski (Wiesław Wilczkowiak)

Realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka
(narkotyki i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających
warunków wychowawczych, świadczenie pomocy dla młodzieży w ośrodku
wsparcia dziennego

Stowarzyszenie KOLORY (Joanna Ossowska),
Fundacja Instytut Leszczyoski (Wiesław Wilczkowiak)

Prowadzenie Leszczyoskiego Biura Wolontariatu.

Stowarzyszenie KOLORY (Joanna Ossowska),
Fundacja Instytut Leszczyoski (Wiesław Wilczkowiak)

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży
eksperymentującej i używającej narkotyków, prowadzenie spotkao z
młodzieżą

Stowarzyszenie KOLORY (Joanna Ossowska),
Fundacja Instytut Leszczyoski (Wiesław Wilczkowiak)

Prowadzenie zajęd profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą harcerską

Stowarzyszenie KOLORY (Joanna Ossowska),
Fundacja Instytut Leszczyoski (Wiesław Wilczkowiak)

Wspieranie działao kulturalnych na rzecz edukacji kulturalnej dzieci
i młodzieży

LSA im. F. Chopina (Julianna Woźniak)
Towarzystwo Przyjaciół Lwowa (Wiesław Marusza)

Wspieranie działao kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego

LSA im. F. Chopina (Julianna Woźniak)
Towarzystwo Przyjaciół Lwowa (Wiesław Marusza)

Wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych

LSA im. F. Chopina (Julianna Woźniak)
Towarzystwo Przyjaciół Lwowa (Wiesław Marusza)
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Zadania z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym
przedsiębiorczości Miasta Leszna w formie m.in. szkoleo, wystaw, targów,
konferencji
4.

5.

Wydział Promocji
i Rozwoju

Wydział Spraw
Obywatelskich

Zadania z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeostwami Leszna i zagranicznych gmin
Zadania dotyczące działao w zakresie rewitalizacji aktywizujące mieszkaoców,
integrujące i budujące relacje międzysąsiedzkie, wzmacniające więzi
z miejscem zamieszkania

Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” (Teresa Rękosiewicz)

Stowarzyszenie Echo (Hanna Hendrysiak),
Stowarzyszenie Kolory (Joanna Ossowska)
Stowarzyszenie UTW w Lesznie (Maria Zielony),
Stowarzyszenie Działajmy dla Leszna (Wiesław Wilczkowiak

Prowadzenie działao z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na
celu utrzymanie i poprawę zdrowia w tym zdrowia psychicznego oraz służące
wczesnej wykrywalności chorób

Fundacja Centrum aktywności Twórczej (Karolina Kosowska),
Fundacja "Zdrowa Natura" (Robert Roszczak)

organizowanie imprez środowiskowych oraz kampanii promujących zdrowy
styl życia i podnoszących świadomośd zdrowotną mieszkaoców

Fundacja Centrum aktywności Twórczej (Karolina Kosowska),
Fundacja "Zdrowa Natura" (Robert Roszczak)

6.

Biuro Zamówieo
Publicznych

Zadania w sferze pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego

Stowarzyszenie Wygraj siebie (Teresa Rękosiewicz),
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej (Natalia Kaźmierska)

7.

Biuro Pełnomocnika
ds. Współpracy
z Organizacjami
Pozarządowymi

Zadania z obszaru działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz
wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne (Bogumiła Wujczak),
Fundacja Dudziarz.eu (Michał Umławski)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna.
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