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Planowy harmonogram ogłaszania otwartych konkursów ofert w 2022 roku 

*Tabela została przygotowana w oparciu o informacje przesłane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie 
Kontakt w sprawie konkursów: 661 213 131 

Obszar zadań 
Planowany termin ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert 

Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, które będą realizowane poprzez: 

pomoc w Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym 7 grudnia 2021 r. 

pomoc w Domu Dziecka 
7 grudnia  2021 r. 
Czerwiec 2022 r. 

pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy 7 grudnia 2021 r. 

pomoc w Warsztatach Terapii Zajęciowej  - 

pomoc dla kobiet z dziećmi w mieszkaniach 
wspomaganych/treningowych 

7 grudnia 2022 r. 
Czerwiec 2022 r. 

specjalistyczne poradnictwo dla osób/rodzin w 
trudnych sytuacjach życiowych 

1 grudnia 2021 r. 

aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i 
innych punktach 

1 grudnia 2021 r. 
 

pomoc socjalna, materialna i żywnościowa 9 grudnia 2021 r. 

działania na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób wykluczonych 
społecznie 

Tryb ustawy o zatrudnieniu socjalnym  

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

Styczeń 2022 r. 

działania na rzecz osób paliatywnie chorych, 
przewlekle chorych, niesamodzielnych 
wymagających codziennej opieki i wsparcia oraz ich 
rodzin i opiekunów 

1 grudnia 2021 r. 

działania profilaktyczne mające na celu 
zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji 
społecznych 

Luty 2022 r.  

specjalistyczne wsparcie dla osób niesłyszących i 
niedosłyszących 

1 grudnia 2021 r. 

wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw 
włączających obywateli w prace na rzecz Miasta 

Styczeń 2022 r. 

zajęcia usprawniające dla osób z 
niepełnosprawnościami służące ich 
usamodzielnianiu 

1 grudnia 2021 r. 

propagowanie pozytywnego wizerunku rodziny 
poprzez działania w Klubach Rodzinnych 

Styczeń 2022 r. 
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Biuro ds. uzależnień 
Kontakt w sprawie konkursów: 65 529 82 27 

Obszar zadań 
Planowany termin ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert 

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym (w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii),  
a także promocji i organizacji wolontariatu, w tym m.in.: 

prowadzenie klubów abstynenckich Listopad- Grudzień 2021 r. 

prowadzenie działalności aktywizującej osoby 
uzależnione od alkoholu 

Listopad- Grudzień 2021 r. 

działania profilaktyczno- terapeutyczne w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z 
uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych 

Listopad- Grudzień 2021 r. 

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

Listopad- Grudzień 2021 r. 

prowadzenie Leszczyńskiego Biura Wolontariatu Listopad- Grudzień 2021 r. 

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla młodzieży eksperymentującej i 
używającej narkotyki, prowadzenie spotkań z 
młodzieżą 

Listopad- Grudzień 2021 r. 

prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieży metodą harcerską 

Listopad- Grudzień 2021 r. 

*Tabela została przygotowana w oparciu o informacje przesłane przez Biuro do spraw Uzależnień. 

 

 

Wydział Kultury i Sportu 
Kontakt w sprawie konkursów: 65 529 81 53 

Obszar zadań 
Planowany termin ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert 

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, w tym m.in.: 

wspieranie działań kulturalnych na rzecz 
środowiska lokalnego 

Styczeń 2022 r.  

wspieranie działań na rzecz edukacji kulturalnej 
dzieci i młodzieży 

Styczeń 2022 r. 

wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych Styczeń 2022 r. 
*Tabela została przygotowana w oparciu o informacje przesłane przez Wydział Kultury i Sportu. 
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Wydział Kultury i Sportu 
Kontakt w sprawie konkursów: 65 529 81 53 

Obszar zadań 
Planowany termin ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert 

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym m.in.: 

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

Konkursy ogłaszane na podstawie ustawy  
o sporcie 

organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez 
sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych 

rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – I Tura 2022 

rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – II Tura 2021 

Małe granty Ustawa OPP 
*Tabela została przygotowana w oparciu o informacje przesłane przez Wydział Kultury i Sportu. 

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich 
Kontakt w sprawie konkursów: 65 529 82 30 

Obszar zadań 
Planowany termin 

ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert 

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym m.in. 
Prowadzenie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w tym 
organizacja kampanii promujących zdrowy styl życia i 
podnoszących świadomość zdrowotną mieszkańców 

Wydział nie ogłasza 
otwartych konkursów ofert, 
dotacje są przyznawane w 

formie małych grantów 
*Tabela została przygotowana w oparciu o informacje przesłane przez Wydział Spraw Obywatelskich. 

 

 

Biuro Prawne 
Kontakt w sprawie konkursów: 65 529 81 27 

Obszar zadań 
Planowany termin ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert 

Zadania w zakresie  w zakresie udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez 
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz udzielania nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego poprzez prowadzenie 
punktu nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na terenie miasta Leszna: 

Listopad 2021 r. 

 *Tabela została przygotowana w oparciu o informacje przesłane przez Biuro Prawne. 
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*Tabela została przygotowana w oparciu o informacje przesłane przez Centrum Informacji Turystycznej. 

 

Wydział Rozwoju 
Kontakt w sprawie konkursów: 65 529 46 45 

Obszar zadań 
Planowany termin ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert 

Zadania w zakresie rewitalizacji III kwartał 2022 r. 
*Tabela została przygotowana w oparciu o informacje przesłane przez Wydział Rozwoju. 

 

Biuro Pełnomocnika ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Kontakt w sprawie konkursów: 65 529 54 03 

Obszar zadań 
Planowany termin ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert 

w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot 
i społeczności lokalnych, w tym m.in.: 

1) wspieranie działań upowszechniających 
wiedzę o samorządzie terytorialnym  
i partycypacji społecznej; 

2) wspomaganie rozwoju organizacji 
pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji 
ich pracy oraz współorganizowanie szkoleń 
mających na celu podnoszenie kwalifikacji  
i  efektywności  pracy  osób  zaangażowanych  
w realizację zadań publicznych; 

3) aktywizacja społeczności lokalnych i promocja 
społeczeństwa obywatelskiego, m.in. poprzez 
organizację wydarzeń integrujących 
mieszkańców, wsparcie społeczności lokalnych 
w samoorganizowaniu się. 

I półrocze 2022 r. 

*Tabela została przygotowana w oparciu o informacje przesłane przez Biuro Pełnomocnika do spraw Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi.  

Centrum Informacji Turystycznej 
Kontakt w sprawie konkursów:  65 529 81 92 

Obszar zadań 
Planowany termin ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert 

Zadania w zakresie wspierania inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty turystyczno-
rekreacyjnej, w tym m.in.: 

1) odnawianie, znakowanie szlaków i obiektów 
turystycznych w mieście; 

2)   organizacja imprez rekreacyjnych i 
turystycznych dla mieszkańców miasta na terenie 
Leszna oraz powiatu leszczyńskiego; 
3)    działania mające na celu rozwój 
infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej; 
4)    kreowanie nowych form turystyki i 
produktów turystycznych; 
5)     działania na rzecz rozwoju turystyki 
wśród dzieci i młodzieży; 

Kwiecień 2022 r. 


