Masz pomysł na działania lokalne i poszukujesz
środków aby je zrealizować?
Dowiedz się jak działa INICJATYWA LOKALNA.

Słowo wstępne
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Miasto Leszno od lat wspiera organizacje pozarządowe, które odgrywają
coraz większą rolę w sferze zadań publicznych. Organizacje pozarządowe
funkcjonują w społeczności lokalnej, dlatego doskonale znają jej potrzeby.
Z tego względu ich pomysły na działania na rzecz lokalnych społeczności są
szczególnie cenne. Organizacje pozarządowe stały się dla miasta partnerem
w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców. Współpraca samorządu
Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego obejmuje szereg ważnych
i wzajemnie uzupełniających się działań, zarówno tych o charakterze
finansowym, jak niefinansowym.
Miasto Leszno jest otwarte na przedsięwzięcia ze strony organizacji i oferuje
różne możliwości wsparcia: poprzez dotacje, regranting czy też w ramach
inicjatywy lokalnej, na której skupiona jest niniejsza publikacja.
Inicjatywa lokalna to szansa na wspólną z Miastem realizację Waszych
pomysłów dotyczących najbliższej okolicy. Dzięki niej wiele inspirujących
i potrzebnych projektów może być zrealizowanych i służyć lokalnej
społeczności. Jeśli macie pomysł na działania i chcecie zaangażować się w ich
wykonanie, możecie złożyć do Urzędu Miasta Leszna wniosek o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Zasady tej współpracy określają:
➢ ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
➢ uchwała Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatyw lokalnych,
➢ zarządzenie Prezydenta Miasta Leszna w sprawie procedur dotyczących
wykonania uchwały Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.

Z broszury dowiecie się m.in.:
➢
➢
➢
➢
➢

czym jest inicjatywa lokalna,
jakie warunki musi spełniać projekt zgłaszany w ramach inicjatywy
lokalnej,
na podstawie jakich kryteriów oceniane są wnioski,
jak złożyć wniosek w ramach inicjatywy lokalnej,
jakie projekty były realizowane przez leszczyńskie NGO.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji.
Mamy nadzieję, że zawarte w niej informacje okażą się wyczerpującym
kompendium wiedzy dotyczącej realizacji zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej.
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Czym jest inicjatywa lokalna?
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Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu
terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania
publicznego na rzecz społeczności lokalnej. To narzędzie partycypacji, za
pośrednictwem którego mieszkańcy mogą zmieniać swoje najbliższe
otoczenie, na przykład organizując sąsiedzki festyn, zawody sportowe,
koncert, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizować czas wolny dla dzieci,
podejmować aktywności dla seniorów. To także narzędzie integrujące
społeczeństwo poprzez wspólne działanie dla dobra ogółu.
Wachlarz działań w ramach inicjatywy lokalnej jest bardzo szeroki.
Realizować można projekty szkoleniowe, integracyjne, sportowe i kulturalne.
Inicjatywa lokalna - podstawa prawna
Pojęcie inicjatywy lokalnej (IL) wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (ustawa) z 2010 roku, definiując IL oraz poświęcając jej odrębną część.
(Rozdział 2a ustawy art.19b – 19h).
Zgodnie z art. 2 pkt.4
inicjatywa lokalna – to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami,
w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Z wnioskiem o realizację inicjatywy lokalnej wystąpić mogą:
Formalnie wniosek może złożyć tylko 2 mieszkańców,
przyjmując jednak kryterium ważności zadania ze względu
na potrzeby społeczności lokalnej ilość osób podpisanych
pod wnioskiem może mieć kluczowe znaczenie dla
pozytywnego rozpatrzenia.

➢

bezpośrednio mieszkańcy miasta Leszna – jako grupa nieformalna,

➢

mieszkańcy miasta Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowych
mających siedzibę na terenie miasta Leszna oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Zgodnie z art. 19 b ust.1
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za
pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć
wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której
mają miejsce zamieszkania lub siedzibę

Inicjatywa lokalna krok po kroku

I. Pomysł na działanie.
Masz pomysł na działanie…… skup wokół siebie aktywnych
sąsiadów, wyłońcie lidera lub poszukajcie wsparcia w lokalnej
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organizacji pozarządowej,
zaplanujcie Wasze działania i złóżcie wniosek!

BAZĘ ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
znajdziesz 
www.ngo.leszno.pl

Zastanówcie się, o co wnioskujecie?
Zastanówcie się, czy jest to:

 INWESTYCJA (poprawa przestrzeni miejskiej)
np. modernizacja podwórka, remont placu zabaw,

Sprawdźcie, czy inwestycja leży na terenie
będącym własnością Miasta Leszna.

 Zadanie publiczne (działanie dla ludzi),
np. festyn osiedlowy, piknik ekologiczny, koncert, szkolenie, turniej
sportowy, zorganizowanie klubu filmowego, klubu mam, wystawy
fotografii pt. „dzielnica z dawnych lat”, zorganizowanie rajdu
rowerowego, imprezy integracyjnej dla sąsiadów czy wykonania murali
dotyczących różnej tematyki.
Ważne, aby pomysł wnioskodawcy wpisywał się w zakres zadań publicznych
szczegółowo określonych w ustawie oraz w szczegółowe kryteria oceny
w oparciu, o które będzie weryfikowany.

Projekty zgłaszane w ramach inicjatywy lokalnej mogą dotyczyć:
1)

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg,
kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej
architektury;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania
i
upowszechniania
tradycji
narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6) promocji i organizacji wolontariatu;
7) edukacji, oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego;
8) działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
turystyki i krajoznawstwa;
9) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
10) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
11) rewitalizacji.

Zakres zadań, które mogą być realizowane poprzez
inicjatywę lokalną został określony w ustawie
(art. 19 b1).
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Zastanówcie się, jaki będzie Wasz wkład w realizację inicjatywy.
Powinien mieć on następujące formy:

pracy społecznej – zastanówcie się, ile osób będzie zaangażowanych, ile
godzin na to poświęcą i jaki będzie charakter tej pracy,



wkładu finansowego.

Przed złożeniem wniosku, należy sprawdzić na
stronie Urzędu Miasta Leszna wymaganą
wysokość wkładu własnego

Wkład własny może być również w formie:

wkładu rzeczowego – zastanówcie się, jakie rzeczy możecie przekazać/
użyczyć do realizacji inicjatywy (mogą to być np. materiały budowlane, sadzonki
roślin, narzędzia, ale też projekt budowlany, graficzny, scenariusz, itp.).

Następnie zastanówcie się, jakiej pomocy potrzebujecie od urzędu.
W ramach inicjatywy lokalnej urząd może, np.:




zakupić usługi lub/i materiały niezbędne do realizacji zadania;
użyczyć przestrzeń do realizacji zadania;
użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji zadania.

Ważne jest, że w ramach inicjatywy lokalnej urząd nie może przekazać
wnioskodawcom dotacji na jej realizację.

Inicjatywa lokalna to wspólne przedsięwzięcie, które nie jest
tożsame ze zleceniem zadania mieszkańcom lub pokryciem przez
samorząd kosztów ich pomysłu.

Ponadto, wnioskodawcy nie mogą czerpać zysków z realizacji inicjatywy.
Nie mogą także wskazywać podmiotów, którym urząd zleci wykonanie
konkretnych usług.

Zalecamy skonsultować w urzędzie zakres inicjatywy o charakterze
inwestycyjnym jeszcze przed złożeniem wniosku – w celu sprawdzenia, czy
zadanie jest w ogóle możliwe do realizacji – np. czy nie wymaga dodatkowych
nakładów/pozwoleń, których inicjator nie przewidywał, a które mogą znacznie
wpływać na wielkość dofinansowania, na termin przeprowadzenia inicjatywy
i co spowoduje konieczność wprowadzenia zmian do zakresu inicjatywy.
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II. Przygotowanie wniosku.
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Wniosek można pobrać ze strony www.leszno.pl zakładka DLA
MIESZKAŃCA lub ze strony www.ngo.leszno.pl w zakładce „Fundusze”.
 INICJATYWA LOKALNA. Dostępna jest tam również instrukcja przygotowana
przez Miasto Leszno, dotycząca tego, w jaki sposób poprawnie wypełnić
wniosek. Wskazówki znajdziecie także w dalszej części informatora.
Opiszcie dokładnie, co chcecie zrobić i co już jest zrobione.
Wypiszcie m.in.:
 cele
 adresatów zadania
 terminy
 lokalizację

Najlepiej uzgodnijcie wcześniej z właścicielem/zarządcą
obiektu, terenu – ułatwi to zarówno ocenę wniosku, ale
również jego realizację

 harmonogram
 koszty
 jakie dotychczas wykonaliście prace: ustalenia, dokumenty,
uzyskane pozwolenia, rekomendacje.
Zastanówcie się, czym dysponujecie, a co będziecie musieli pozyskać. Kogo jeszcze możecie prosić o pomoc?
Może jakiś lokalny przedsiębiorca zechce się włączyć albo lokalne instytucje miejskie mogą Wam udostępnić
miejsce lub sprzęt?

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15,
64-100 Leszno.

III. Ocena wniosku.
Wniosek jest oceniany na podstawie następujących kryteriów:
➢
➢
➢
➢
➢

celowości inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności
lokalnej,
liczby uczestników inicjatywy lokalnej (co najmniej 2 osoby),
stanu przygotowania lub realizacji zadania,
wkładu własnego grupy inicjatywnej,
liczby osób, którym służyć będzie zadanie publiczne wykonane w ramach
inicjatywy lokalnej.

Środków wydatkowanych przez Inicjatora na przygotowanie inicjatywy
lokalnej (przed dniem złożenia wniosku) nie zalicza się do wkładu własnego
Inicjatora.

11

IV. Ustalenie szczegółów i podpisanie umowy.
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W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej, właściwy wydział Urzędu Miasta Leszna lub
jednostka miejska wraz z wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia
odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia
inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych
dokumentów wynikających ze specyfiki zadania. Uzgadniają również treść
umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej.
Art. 19g. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do
przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys.

Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej powinna określać:
➢

okres obowiązywania umowy,

➢

świadczenia każdej ze stron wraz z oszacowaniem ich wartości,

➢

szczegółowe zadania i zobowiązania każdej ze stron,

➢

zasady wzajemnej komunikacji, rozwiązywanie ewentualnych sporów,

➢

odpowiedzialność za ewentualne szkody, sytuacje nieprzewidziane
(w tym ewentualnie ubezpieczenie),

➢

wzajemna kontrola realizacji zobowiązań,

➢

rozliczenie realizacji inicjatywy,

➢

tryb rozwiązania umowy,

➢

tryb odpowiedzialności i kary umowne.

Art. 19d.
Po uwzględnieniu wniosku,
o którym mowa w art. 19b ust. 1,
organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego zawiera
na czas określony umowę o
wykonanie inicjatywy lokalnej
z wnioskodawcą.

V. Realizacja inicjatywy.
Po podpisaniu umowy nadchodzi czas na działanie! Mieszkańcy
i urzędnicy wspólnie angażują się w realizację projektu. Zadania wykonywane
są zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.
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Pamiętajcie, że materiały informacyjne/promocyjne
dotyczące realizowanych inicjatyw, a także powstałe
w ramach jej realizacji wytwory (np. plansze, elementy małej
architektury itp.) powinny być opatrzone informacją:
Wydarzenie/projekt/zadanie………. zostało zrealizowane
w ramach inicjatywy lokalnej we współpracy z Urzędem
Miasta Leszna, znaki graficzne (w wersji elektronicznej pobrać
można ze strony www.leszno.pl, w razie dodatkowych pytań
piszcie na adres e-mail: promo@leszno.pl )

VI. Podsumowanie projektu.
Po zrealizowaniu inicjatywy właściwa komórka bądź jednostka
organizacyjna Urzędu Miasta Leszna, wspólnie z inicjatorami, przygotowuje
sprawozdanie. Powinno ono składać się z dwóch części:
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➢

sprawozdania merytorycznego (zawierającego m.in. informacje, czy i jakie
zakładane cele projektu udało się zrealizować i w jakim zakresie oraz
dokumentację np. fotograficzną jego rezultatów),

➢

sprawozdania ze wzajemnych świadczeń (czyli zestawienia świadczeń
pracy społecznej w formie kart pracy, zestawienia świadczeń rzeczowych
z protokołami przekazania i zestawienia dokumentów finansowych –
faktur i rachunków).

Przykładowe inicjatywy lokalne zrealizowane w latach
2017-2018 przez leszczyńskie NGO
Nazwa wnioskodawcy: Fundacja Arena i Świat
Nazwa zadania: ”Nordic walking sport dla wszystkich”
Obszar zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Grupa docelowa: Mieszkańcy miasta Leszna
Opis zadania: Inicjatywa stanowiła akcję promująca nordic walking w Lesznie jako aktywność
sportowa dostępną dla większości mieszkańców. Miała odciągnąć leszczynian od telewizorów,
komputerów i zachęcić do maszerowania z kijkami. W tym celu wydane zostały broszury, ulotki oraz
własnoręcznie zrobione gadżety. Akcja prowadzona była między innymi w leszczyńskich szkołach. W
ramach zadania przeszkoleni zostali także dwaj członkowie fundacji, którzy uzyskali kwalifikacje
instruktora. Przeprowadzono osiem treningów nordic walking na trasie 10 kilometrów.
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Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie PL18
Nazwa zadania: „Co w trawie piszczy- nauka przez zabawę”
Obszar zadania: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
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Grupa docelowa: 100 dzieci w wieku przedszkolnym, mieszkańców miasta Leszna
Opis zadania: Głównym celem zadania była kontynuacja nauki związanej z ekologią, ochroną
środowiska i poznawaniem świata przyrody. Podejmowane zadania miału uwrażliwić dzieci na piękno
i konieczność ochrony przyrody oraz zainteresować ich otaczającym światem. Dzieci uczestniczyły
w ciekawych spotkaniach, zajęciach oraz wycieczkach mających zapoznać ich ze światem natury.

Nazwa zleceniodawcy: Stowarzyszenie UKS 9 Leszno
Nazwa zadania: „Siatkarskie Leszno”
Obszar zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Grupa docelowa: 170 osób, mieszkańców miasta Leszna
Opis zadania: Celem zadania była promocja sportu i zdrowego trybu życia. Zadanie polegało na
organizacji darmowych treningów piłki siatkowej dla mieszkańców Leszna. Prowadziła je
wykwalifikowana kadra, zajęcia prowadzono dla trzech grup wiekowych. Zajęcia miały na celu
zaktywizowanie mieszkańców Leszna, zaproponowanie aktywności fizycznej, jaką jest siatkówka,
naukę elementów gry oraz doskonalenie posiadanych umiejętności. Poza tym odbywały się
pokazowe zajęcia w wybranych leszczyńskich szkołach w ramach lekcji wychowania fizycznego. Do
uprawiania siatkówki zachęcano także podczas akcji Aktywne Obywatelskie Leszno.
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Nazwa zleceniodawcy: Aeroklub Leszczyński
Nazwa zadania: „Lotniczy Dzień Dziecka”
Obszar zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Grupa docelowa: 1500 osób, mieszkańców miasta Leszna i okolic
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Opis zadania: Wydarzenie miało na celu popularyzację sportów lotniczych i aktywnego trybu życia na
świeżym powietrzu oraz integracje mieszkańców Leszna. Na odwiedzających czekały między innymi
szybowce, samoloty, paralotnie, modele, latawce, pokazy lotnicze. Poza tym były animacje dla dzieci,
konkursy z nagrodami, pokaz tresury psów, pokazy grup akrobatycznych, dmuchańce.

Nazwa zleceniodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Baśniowej Krainy
Nazwa zadania: „Ogólnopolski Festiwal Baniek Mydlanych”
Obszar zadania: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Grupa docelowa: 500 dzieci, mieszkańców miasta Leszna
Opis zadania: Głównym celem zadania była promocja aktywności fizycznej jako sposobu spędzania
czasu wolnego, promocja zdrowego stylu życia oraz edukacja w zakresie aktywności fizycznej. Do
udziału w festiwalu zaproszono dzieci z leszczyńskich przedszkoli oraz wszystkich chętnych do
wspólnego flash moba oraz puszczania baniek mydlanych.
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Nazwa zleceniodawcy: Aeroklub Leszczyński
Nazwa zadania: Piknik charytatywny „Musisz tu być. Dla Julki”
Obszar zadania: Działalność charytatywna wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Grupa docelowa: 1500 osób, mieszkańców miasta Leszna i okolic
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Opis zadania: Projekt miał na celu organizację pikniku charytatywnego, którego celem była pomoc
w zebraniu pieniędzy na leczenie chorej dziewczynki. W jego organizację zaangażowały się sekcja
szybowcowa, samolotowa, modelarska, balonowa. Leszczyńskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy
Feniks, Leszczyński Klub Balonowy, FreeFlyCenter oraz Wrak Race Leszno. Podczas festynu na
odwiedzających czekały liczne atrakcje, między innymi pokazy lotnicze i samochodowe.

Nazwa zleceniodawcy: Stowarzyszenie Instruktorów i Miłośników Survivalu i Strzelectwa
Sportowego i Wspinaczki Górskiej „Survival Team Leszno”
Nazwa zadania: „Leszczyński Survival”
Obszar zadania: Turystyka i krajoznawstwo
Grupa docelowa: 400 dzieci- uczestników warsztatów, 60 uczestników gry terenowej, 50 słuchaczy
spotkania z podróżnikami
Opis zadania: Realizacja zadania miała na celu promocję survivalu wśród dzieci szkolnych. Ta forma
rekreacji i spędzania wolnego czasu cieszy się coraz większym powodzeniem. Chcąc sprostać
potrzebom społeczności lokalnej Stowarzyszenie zorganizowało cykl szkoleń dla uczniów klas trzecich
szkół podstawowych. Podczas Festynu Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm
zaangażowanych społecznie odbyła się także survivalowa gra terenowa. Odbyło się również spotkanie
z podróżnikami, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach, pieszych wycieczkach i odkryciach.
W ramach zadania przeprowadzono także dużą akcję promującą survival w Lesznie.
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Nazwa zleceniodawcy: Stowarzyszenie „Wygraj siebie”
Nazwa zadania: „Podwieczorek z artystą”
Obszar zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
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obywatelskiej i kulturowej
Grupa docelowa: 120 osób, mieszkańców miasta Leszna
Opis zadania: Celem głównym zadania była integracja i aktywizacja społeczności lokalnej 60+ poprzez
uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym jakim był koncert Jacka Wójcickiego, zachęcenie do
wspólnego spędzania czasu oraz promowanie stylu życia sprzyjającego „pogodnej jesieni”.

Nazwa zleceniodawcy: Fundacja chorych na zespół „Dandy-Walkera”
Nazwa zadania: „XI charytatywny koncert Strachy na lachy”
Obszar zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
Grupa docelowa: 300 osób, mieszkańców miasta Leszna
Opis zadania: Celem projektu było zorganizowanie koncertu charytatywnego, z którego dochód został
przeznaczony na leczenie chorych z zespołem Dandy-Walkera. Koncert zespołu Strachy na Lachy odbył
się w Miejskim Ośrodku Kultury. Realizacja projektu wsparła podopiecznych fundacji w zakresie ich
leczenia i rehabilitacji. Podczas koncertu prowadzona był promocja transplantacji pod hasłem
„Transplantacja to życie”.
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Nazwa zleceniodawcy: Leszczyńskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy Feniks
Nazwa zadania: „Nie bądź OFF, bądź ON i włącz się w Aktywne Obywatelskie Leszno”
Obszar zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
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Grupa docelowa: 500 osób, mieszkańców miasta Leszna i okolic
Opis zadania: Celem zadania była promocja sportu spadochronowego jako formy aktywnego
spędzania czasu. Odbywało się to podczas Festynu Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich
instytucji i firm zaangażowanych społecznie w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno.
Zaprezentowany został sprzęt spadochronowy oraz odbywały się między innymi skoki
spadochronowe.

Nazwa zleceniodawcy: Spółdzielnia Socjalna OMNES
Nazwa zadania: „Hotel Kwietna Łąka”
Obszar zadania: Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
Grupa docelowa: Dzieci (grupa 50-60 osób), mieszkańcy miasta Leszna
Opis zadania: Celem projektu była popularyzacja działań pro-ekologicznych mających na celu
zwrócenie uwagi na rolę owadów w życiu człowieka. W ramach inicjatywy powstał hotel dla owadów
zapylających połączony ze ścieżką edukacyjną, na którą składa się hotel, kwietna łąka oraz tablice
edukacyjne. Do akcji zaangażowane zostały dzieci, które zajęły się wysiewaniem łąki. Projekt służyć
ma nie tylko dzieciom, ale także dorosłym. Pomysłodawcy chcą dotrzeć do właścicieli ogródków
działkowych i uświadomić im, że warto w ogrodach zostawić miejsce dla dzikich owadów.
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Nazwa zleceniodawcy: Aeroklub Leszczyński
Nazwa zadania: „ Bieg wokół szybowca, 82 Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie latających, udział
w Targach Organizacji Pozarządowych w ramach Aktywnego Obywatelskiego Leszna, nakręcenie
filmu promującego sport, pasję, Aeroklub Leszczyński oraz Miasto Leszno”
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Obszar zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Grupa docelowa: 1500 osób, mieszkańców miasta Leszna i okolic
Opis zadania: Wydarzenia miały na celu popularyzację lotnictwa i sportów biegowych, łączenie pasji,
sportu, zdrowego trybu życia. Wokół szybowca biegały po raz trzeci dzieci i dorośli. Jednocześnie
z wydarzeniem odbywały się 82. Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie Latających. Aeroklub
Leszczyński chciał w ten sposób powrócić do tradycji organizowania zawodów modelarskich
w Lesznie. Przedstawiciele Aeroklubu Leszczyńskiego wzięli także udział w Festynie Organizacji
Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie, który odbywał się
w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno.

Nazwa zleceniodawcy: Fundacja Zdrowa Natura
Nazwa zadania: „Pasieka miejska”
Obszar zadania: Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
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Grupa docelowa: Mieszkańcy Miasta Leszna
Opis zadania: Celem zadania było utworzenie miejskiej pasieki, w której prowadzona będzie edukacja
ekologiczna. Edukacja ta ma na celu szerzenie wśród mieszkańców Leszna wiedzy na temat roli
pszczół w ekosystemie . Pasieka

miejska

przyczyni się również do zwiększenia populacji

pszczół. Z pozyskanego miodu stworzony zostanie swoisty gadżet miejskiego pod nazwą „Miodek
leszczyński”, który przyczyni się do promocji Miasta Leszna. W planach jest także pozyskanie
miododajnych sadzonek drzew, krzewów, kwiatów i ziół.

Nazwa zleceniodawcy: Survival Team Leszno
Nazwa zadania: „Leszczyński Survival 2,0”
Obszar zadania: Turystyka i krajoznawstwo
Grupa docelowa: Uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta Leszna
Opis zadania: Projekt miał na celu popularyzację survivalu wśród dzieci szkolnych. Członkowie
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Stowarzyszenia zorganizowali cykl szkoleń dla uczniów leszczyńskich szkół podstawowych z zakresu
survivalu oraz wspinaczki górskiej. Były ścianki wspinaczkowe, na których można było spróbować
swoich sił, spotkania z ciekawymi ludźmi, pasjonatami. Dzieciom przybliżono tajemnice

sztuki

przeżycia w trudnych warunkach, uczyły się rozkładać namioty, rozpalać ogień. W ramach
zadania przeprowadzono dużą akcję promującą survival.

Nazwa zleceniodawcy: Aeroklub Leszczyński
Nazwa zadania: „I Leszczyńska Fiesta Balonowo- Spadochronowa”
Obszar zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Grupa docelowa: Mieszkańcy miasta Leszna i okolic
Opis zadania: Celem zadania była promocja sportów spadochronowych i balonowych jako formy
spędzania wolnego czasu i przybliżenie mieszkańcom tej formy rekreacji. Odbył się nocny pokaz
balonowy na rynku, skąd startowało 7 balonów. Nowością był pokaz filmu dotyczącego przelotu
Mirosława Kowalskiego, członka Stowarzyszenia, balonem na ogrzane powietrze nad morzem
Bałtyckim. Film został wyświetlony na czaszy jednobarwnego balonu. Odbyła się również nocna
prezentacja Teatru Ognia. Mieszkańcy Leszna mogli zapoznać się z sylwetkami uczestników fiesty
balonowo – spadochronowej. W ramach projektu odbyły się również 4 loty balonowe.
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Nazwa zleceniodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Małe Zatorze”
Nazwa zadania: „Polska to wielka rzecz- Stanisław Wyspiański – imieniny ulicy”
Obszar zadania: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Grupa docelowa: Mieszkańcy miasta Leszna , w szczególności mieszkańcy ulicy Wyspiańskiego

30

Opis zadania: Realizacja projektu miała na celu uczczenie 150 rocznicy urodzin Stanisława
Wyspiańskiego oraz 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W jego realizację włączyły
się zuchy z Gromady Zuchowej "Wędrowne Ptaki" ich rodzice, mieszkańcy ulicy Wyspiańskiego oraz
całego Zatorza, nauczyciele

leszczyńskich

szkół i przedszkoli. Wydarzenie pozwoliło przybliżyć

mieszkańcom Leszna postaci wielkich Polaków, aby wzbogacić ich znajomość historii. W programie
wydarzenia znalazły się: otwarcie wystawy reprodukcji dzieł malarstwa "Kim są dzieci z portretów
Stanisława Wyspiańskiego" oraz szkiców, projektów witraży, fotosów utworów literackich autorstwa
Stanisława Wyspiańskiego prezentacja programów artystycznych przygotowanych przez przedszkola
i szkoły oraz konkursy: plastyczny, muzyczny i recytatorski festiwal tańca Krakowiak koncerty:
flażoletowy, klarnetowy, dudziarski, kataryniarski, gitarowy wspólne pląsy i zabawy z Lajkonikiem.

Nazwa zleceniodawcy: Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa
Nazwa zadania: V Olimpiada sportowo-obronna seniorów pt. „Aktywni seniorzy na start”
Obszar zadania: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Grupa docelowa: Około 150 seniorów, mieszkańców miasta Leszna
Opis zadania: Cele, które zostały zrealizowane w ramach realizacji projektu

to promocja

i doskonalenie sprawności fizycznej poprzez czynny udział w zawodach obronno – sportowych
seniorów

i ich rodzin (60+ ) z miasta Leszna. Seniorzy oprócz udziału w zawodach doskonalili

umiejętności w zakresie orientowania się w terenie za pomocą mapy i busoli, uczyli się zasad
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wydarzenie byłą również okazja do integracji
środowiska senioralnego.
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Nazwa zleceniodawcy: Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności
Nazwa zadania: Leszczyński Bank Czasu
Obszar zadania: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Grupa docelowa: Mieszkańcy miasta Leszna
Opis zadania: Inicjatywa Leszczyński Bank Czasu miała i ma na celu stworzenie bazy osób chętnych
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do nieodpłatnego dzielenia się swoimi umiejętnościami z innymi członkami Banku i nieodpłatnego
korzystania z usług innych. Bank umożliwia dzielenie się z innymi osobami swoim wolnym
czasem i umiejętnościami. Wykonując usługę zarabia się godziny. Jako

członek

Banku Czasu

wykonuje się w swoim wolnym czasie prace dla siebie łatwe, a dla kogoś trudne. Każdy może dawać
wsparcie i korzystać z pomocy. Każda godzina pracy ma taką samą wartość. Zarobione przez siebie
godziny można wymienić na usługę, której się potrzebuje. Można je również oddać członkowi rodziny,
przyjacielowi lub osobie, która jest w potrzebie. Leszczyński Bank Czasu działa bardzo prężnie. Ma już
ponad 30 aktywnych członków świadczących i odbierających usługi, zakres świadczonych usług jest
bardzo szeroki. Projekt jest w trakcie realizacji.

Nazwa zleceniodawcy: Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności
Nazwa zadania: „Piknik ze wspomnieniami”
Obszar zadania: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Grupa docelowa: Mieszkańcy obszaru rewitalizacji miasta Leszna
Opis zadania: Celem projektu była szeroko pojęta integracja wielopokoleniowa. W ramach projektu
członkowie stowarzyszenia w Parku Satyryków zorganizowali piknik, na który zostali zaproszeni,
poprzez zaproszenia i ulotki wrzucone do skrzynek, mieszkańcy rejonu rewitalizacji. Każdy chętny do
wzięcia udziału w pikniku proszony był o przyniesienie ze sobą starych zdjęć z domowych archiwów,
pamiątek rodzinnych lub domowego wypieku na poczęstunek. Ogromną popularnością cieszyły się
opowieści o tym, czym żyła w dawnych czasach leszczyńska starówka, tradycje rodzinne, sklepy
których historia sięga młodości najstarszych mieszkańców starówki.
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Nazwa zleceniodawcy: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz
Świat”
Nazwa zadania: „Tu jest OK. Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym”
Obszar zadania: Promocja miejsc dostępnych osobom niepełnosprawnym
Grupa docelowa: Mieszkańcy miasta Leszna
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Opis zadania: Plebiscyt ma na celu pokazanie i promowanie miejsc przyjaznych osobom
niepełnosprawnym. Do tej pory odbyły się trzy edycje. Wśród ekspertów przyznających statuetki „Tu
jest OK” są przede wszystkim osoby, które takich udogodnień na co dzień potrzebują. Plebiscyt
dotyczy wyłącznie miasta Leszna. Nagradzane są inicjatywy likwidujące bariery architektoniczne takie
jak np. schody, montujące urządzenia wspomagające samodzielne funkcjonowanie osób
niewidomych, niedowidzących w sklepach, restauracjach, instytucjach, przychodniach i innych
miejscach użytku publicznego. W Lesznie są miejsca przyjazne osobom, które mają problemy
z komunikacją, ten plebiscyt ma je pokazać i nagrodzić inicjatywę statuetką „Tu jest OK. Miejsce
przyjazne osobom niepełnosprawnym ”.

Więcej informacji o projektach realizowanych przez leszczyńskie NGO dostępnych jest na portalach
społecznościowych i stronach internetowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

CO WARTO WIEDZIEĆ, PLANUJĄC REALIZACJĘ INICJATYWY LOKALNEJ?

WKŁAD WNIOSKODAWCY W REALIZACJĘ INICJATYWY LOKALNEJ
 Inicjatywa lokalna tzw. „miękka”
Wysokość udziału Wnioskodawcy w kosztach zadania publicznego
realizowanego w ramach inicjatyw lokalnych wynosi minimum 30% całości
kosztów, z zastrzeżeniem, że 10 % wkładu stanowi wkład własny finansowy,
a 20% wkład w formie pracy społecznej.
Dla zadań w zakresie działalności, o której mowa w art. 19b ust.1 pkt 7 ustawy
dotyczących rewitalizacji, wkład osobowy wynosi minimum 30%,
a wkład finansowy nie jest wymagany.
Szacunkowy koszt środków finansowych z Miasta Leszna nie może być wyższy
niż 10 000, 00 zł
 Inicjatywa lokalna tzw. „twarda” /inwestycyjna/
Dla zadań w zakresie działalności, o której mowa w art. 19b ust. 1 pkt 1 ustawy
dotyczących budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji i sieci
wodociągowej, oświetlenia ulicznego stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego, nie wymaga się wkładu własnego w formie pracy
społecznej.
Szacunkowy koszt składanego projektu nie może być wyższy niż 400 000, 00 zł.
i nie niższy niż 10 000, 00 zł.

WKŁAD MIASTA W REALIZACJĘ INICJATYWY LOKALNEJ
Miasto nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną. Wspiera
realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (w tym również np.
zakup usług i dóbr). Miasto może przekazać wnioskodawcom na podstawie
umowy użyczenia rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej
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SPOSÓB REALIZACJI INICJATYWY LOKALNEJ
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Złożone dokumenty rejestruje Wydział Promocji i Rozwoju, który w ciągu 7 dni
roboczych od daty zakończenia naboru wniosku, ustala komórkę organizacyjną
Urzędu Miasta Leszna bądź jednostkę organizacyjną Miasta Leszna, właściwą do
realizacji danej inicjatywy lokalnej i po akceptacji Prezydenta przekazuje jej
złożony wniosek.
Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Leszna bądź jednostka
organizacyjna Miasta Leszna w razie potrzeby wzywa Wnioskodawcę do
uzupełnienia brakujących danych w terminie 7 dni roboczych lub ocenia
wniosek pod względem formalnym zgodnie z kartą oceny. Komisja, powołana
odrębnym zarządzeniem Prezydenta, ocenia wnioski zgodnie z określonymi
kryteriami i przedkłada Prezydentowi protokół z prac Komisji zawierający
proponowaną ocenę wniosków.
Prezydent na podstawie protokołu sporządzonego przez Komisję podejmuje
decyzję o przyjęciu wniosków do realizacji. Wyniki naboru wniosków zostają
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna.
O stanowisku Prezydenta Miasta Leszna zostają niezwłocznie powiadomieni
Wnioskodawcy.
W piśmie zawiera się informację o właściwej komórce organizacyjnej Miasta
Leszna, bądź jednostce organizacyjnej Miasta Leszna, która będzie inicjatywę
realizować. Kopia pisma zostaje przekazana do właściwej komórki/jednostki,
które przystępują do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do zawarcia
umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu
i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania.
W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, Miasto Leszno zawiera
niezwłocznie umowę na czas określony z Wnioskodawcą o realizację inicjatywy
lokalnej. Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej z inicjatorem zawierana jest
w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia o wynikach nabory
wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

➢ Wnioski na formularzu dostępnym na www.leszno.pl należy złożyć:
a)
osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza
Karasia 15,
b)
za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Leszna, ul.
Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
➢ Wnioskodawca składa podpisany wniosek o dofinansowanie zadania
w zakresie inicjatywy lokalnej w wersji papierowej.
➢ Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie.
Na kopercie należy umieścić również pełną nazwę i adres Wnioskodawcy
oraz dopisać: „Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej”.
JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku zachęcamy do zapoznania się
z praktycznymi wskazówkami jak wypełnić wniosek. Należy to zrobić czytelnie
(komputerowo, maszynowo lub ręcznym czytelnym pismem). Wszystkie
pozycje formularza wniosku muszą zostać wypełnione. W przypadku, gdy dana
pozycja nie dotyczy organizacji/grupy inicjatywnej należy wpisać „nie
dotyczy”, „nie posiadamy” lub wstawić cyfrę „0” (zero) w miejscach, które
wymagają podania wartości liczbowych. Formularz wniosku w wersji
elektronicznej jest dostępny na stronie Urzędu Miasta Leszna www.leszno.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Lista poparcia
Dołączenie listy poparcia jest obowiązkowym elementem wniosku, na liście
podpisują się osoby popierające inicjatywę, nie muszą to być osoby
zaangażowane w jej wykonywanie, ani mieszkające w pobliżu jej realizacji,
w danej dzielnicy, wystarczy że będą to osoby zamieszkujące w Lesznie.
Wzór wniosku wraz z załącznikami m.in. listą poparcia można pobrać na stronie
www.leszno.pl oraz www.ngo.leszno.pl.
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Opracowało: Biuro Pełnomocnika
Pozarządowymi, rok 2018

ds.

Współpracy

z

Organizacjami

*[UWAGA] Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić na
www.leszno.pl czy informacje zawarte w broszurze są nada aktualne

stronie

* Inicjatywa lokalna koordynowana jest przez Wydział Promocji i Rozwoju
Urzędu Miasta Leszna (tel. 65 529 54 02, e-mail: promo@leszno.pl)

Notatki:
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Notatki:
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