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Szanowni Mieszkańcy Leszna,
wszyscy codziennie podejmujecie nowe wyzwania, realizujecie projekty
i pomysły, które budują Aktywne Obywatelskie Leszno. Na rozwój społeczeństwa obywatelskiego ogromny wpływ mają działania podejmowane
przez leszczyńskie organizacje pozarządowe, które są dla mnie ważnym
partnerem do współpracy na wielu płaszczyznach. Pełnią one ważną rolę
w życiu społecznym i gospodarczym oraz rozwijają aktywność obywatelską, a także kształtują liderów społecznych. Każde nowoczesne miasto
korzysta z energii i twórczego potencjału swoich mieszkańców, bo tylko
Leszno pełne świadomych i aktywnych obywateli otwiera szansę dynamicznego, prospołecznego rozwoju.
Od początku swojej prezydentury szczególną uwagę kładę na konsekwentne pogłębianie współpracy z organizacjami pozarządowymi, budowanie wzajemnego zaufania, a poprzez to wspólne podejmowanie
działań na rzecz dobra miasta i jego mieszkańców.
Informator, który trzymają Państwo w ręce ma na celu prezentację profili
leszczyńskich organizacji pozarządowych. Mam nadzieję, że przedstawiony materiał będzie dla Państwa przydatny i ułatwi kontakt z leszczyńskim III sektorem oraz korzystanie z oferty organizacji pozarządowych,
a także zainspiruje Państwa do realizacji nowych inicjatyw i projektów
na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Serdecznie dziękuję wszystkim organizacjom, które współpracowały
przy jego tworzeniu.
Z wyrazami szacunku
Łukasz Borowiak
Prezydent Miasta Leszna
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Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce publikację,
której celem jest przybliżenie wszystkim zainteresowanym organizacji pozarządowych działających w naszym
mieście. W informatorze zamieszczone
zostały podstawowe informacje dotyczące fundacji, stowarzyszeń, klubów
sportowych oraz spółdzielni socjalnych, które działają na rzecz rozwoju
lokalnej społeczności. Leszczyńskie
organizacje pozarządowe zajmują się
wieloma tematami, począwszy od edukacji, kultury, poprzez sport, pomoc
społeczną, rozwój miasta i regionu, po turystykę i ochronę zdrowia. Działalność podmiotów ekonomii społecznej oparta jest przede wszystkim na posiadanym kapitale
ludzkim, który stanowi ich największy zasób. Skupiają one pasjonatów, społeczników
i aktywistów – osoby, które działają na rzecz społeczności. Podejmowane przez nie
inicjatywy umożliwiają między innymi rozwijanie swoich pasji, aktywne spędzanie
wolnego czasu, niosą wsparcie dla mieszkańców, pomagają rozwiązywać istniejące
problemy oraz przyczyniają się do poprawy jakości życia. Organizacje pozarządowe
stanowią ważny element rozwoju lokalnego.
Nasze organizacje cechuje duże zaangażowanie, entuzjazm, motywacja do pracy
oraz dobre rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Cechy te decydują o żywotności i sukcesach leszczyńskich organizacji, które podejmują coraz to
więcej działań na rzecz różnych grup społecznych. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz miasta, w istotny sposób wzbogacają możliwości działania samorządu na rzecz mieszkańców.
Mam nadzieję, że wydanie informatora przyczyni się do rozwoju współpracy między organizacjami i innymi podmiotami, wzrostu aktywności wśród mieszkańców,
zwiększenia liczby osób działających w organizacjach, a także zrodzą się kolejne, ciekawe inicjatywy społeczne. Zachęcam do zapoznania się z publikacją również osoby,
które dopiero myślą o podjęciu działalności społecznej.
Życzę Państwu miłej lektury,
Anna Szymańska
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Leszna
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
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TRZECI SEKTOR
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Co to są organizacje pozarządowe?
W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji
publicznej. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawiera definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie ze wspomnianą regulacją organizacjami pozarządowymi są,
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia
z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców,
samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa.
Inne terminy używane równorzędnie z terminem organizacja pozarządowa:
•
•
•
•
•

Organizacja non-profit
Organizacja społeczna (obywatelska)
Trzeci sektor
Organizacja wolontarystyczna
NGO (skrót: non governmental organization – organizacja pozarządowa)

Organizacje pozarządowe to struktury powstające w wyniku inicjatyw obywatelskich, które
odpowiadają na konkretne potrzeby czy aspiracje ludzi. Mają odrębny charakter od instytucji rządowych i prywatnych organizacji zarobkowych. Cechą tego tzw. „trzeciego sektora” jest
działalność non-profit, czyli nie nastawiona na zysk. Główne dziedziny ich działalności to sport,
turystyka, kultura i sztuka, edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, ochrona
zdrowia, rozwój lokalny, ochrona środowiska, aktywizacja zawodowa, prawa człowieka.
Przykładowe organizacje pozarządowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe oraz związki stowarzyszeń
fundacje
kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe
organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, jak np. Polski Czerwony Krzyż,
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Polski Związek Działkowców, koła łowieckie, komitety społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, wodociągów)
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
spółdzielnie socjalne
spółki działające nie dla zysku
partie polityczne
związki zawodowe
samorządy zawodowe
federacje i konfederacje pracodawców
izby gospodarcze
izby rzemieślnicze
organizacje kościelne
związki rolników, kółka rolnicze i kola gospodyń wiejskich
grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia, grupy samopomocowe.

Najczęściej terminu organizacja pozarządowa używa się w stosunku do fundacji i stowarzyszeń.
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Miasto Leszno wspiera rozwój organizacji
pozarządowych i aktywności obywatelskiej.
Współpraca Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi
odbywa się w szczególności w zakresie:
•
•
•
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tworzenia polityk publicznych,
realizacji zadań publicznych,
tworzenia warunków do społecznej aktywności.
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Urząd Miasta Leszna
Al. Jana Pawła II 21a
64-100 Leszno
tel. 65 529 54 03
e-mail: ngo@leszno.pl

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi gromadzi
i udostępnia wiedzę o leszczyńskich organizacjach pozarządowych.
Biuro oferuje szereg działań na rzecz różnych grup – od doradztwa i szkoleń, przez
projekty animacyjne oraz organizację wydarzeń dla organizacji pozarządowych,
a także wspólnie z przedstawicielami trzeciego sektora, leszczyńskich instytucji
oraz firm zaangażowanych społecznie organizuje cykliczną imprezę pod nazwą
Aktywne Obywatelskie Leszno.
Do zadań Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (OP)
należy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koordynowanie prac przygotowawczych i nadzór nad realizacją Programu
Współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi,
informowanie organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Miasta
Leszna o projektach, programach i grantach umożliwiających uzyskanie dofinansowania na podejmowane przez nie działania,
promowanie Miasta poprzez działalność lokalnych organizacji pozarządowych,
wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do sektora
pozarządowego lub których beneficjentem jest sektor pozarządowy,
pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami i poszczególnymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta,
prowadzenie biblioteczki dla organizacji pozarządowych,
bieżący kontakt i organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi,
reprezentowanie Prezydenta na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego,
organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi.
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Jesteśmy punktem wsparcia Organizacji Pozarządowych
Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie wsparcia podmiotom ekonomii społecznej,
czyli m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, spółdzielniom socjalnym.
Biuro prowadzi wiele działań służących integrowaniu organizacji pozarządowych
oraz wspieraniu ich działalności na rzecz mieszkańców Leszna.
Naszą misją jest wspieranie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój potencjału już istniejących i wzmacnianie procesu powstawania nowych organizacji
pozarządowych oraz grup nieformalnych.
Wspieramy Trzeci Sektor w zakresie współpracy pozafinansowej.
Pomagamy w szukaniu partnerów i interesariuszy wśród mieszkańców oraz w innych
sektorach – administracji i biznesie.
Prowadzimy stronę internetową www.ngo.leszno.pl oraz portale społecznościowe
Facebook, Twitter, Instagram Leszczyńskie NGO poprzez które informujemy o tym co dzieje się w leszczyńskim III sektorze.
Realizujemy szereg kampanii społecznych m.in. „Zostaw swój 1% w Lesznie”,
„Zakochaj się w Lesznie – jak MY”, „Świadomość Niepełnosprawności”, „Wypromuj NGO”.
Poprzez organizację wydarzeń takich jak, np. Targi NGO czy Aktywne Obywatelskie Leszno
staramy się pokazać mieszkańcom potencjał funkcjonujących w naszym mieście organizacji pozarządowych, instytucji, a także firm zaangażowanych społecznie, ich różnorodności
oraz przede wszystkim bogatej oferty skierowanej do osób w każdej grupie wiekowej. Poznanie fundacji, stowarzyszeń czy klubów sportowych, spółdzielni socjalnych to również
okazja do włączenia się w ich działalność, chociażby w formie wolontariatu, a tym samym
realizacji własnych zainteresowań i pasji.
Zapraszamy do współpracy!
Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
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Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna,
bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach,
wywierania wpływu na zmiany społeczne i szansę zaangażowania się.
Interesuje Cię wolontariat, co dalej?
1.

Zastanów się, ile czasu w ciągu tygodnia lub miesiąca możesz poświęcić
na wolontariat.
2. Zastanów się, co cię interesuje i komu chcesz pomagać.
3. Rozejrzyj się za ofertami dla wolontariuszy. Najłatwiej jest znaleźć je w Internecie.
•
na stronach www.leszno.pl oraz www.ngo.leszno.pl znajdziesz informację
o wolontariacie w Urzędzie Miasta Leszna
•
również na stronie www.ngo.leszno.pl znajdziesz bazę organizacji pozarządowych działających w Lesznie oraz oferty dla wolontariuszy z Leszna
•
na stronie e-wolontariat.pl znajdziesz oferty współpracy z organizacjami
przez Internet,
•
możesz również zgłosić się do najbliższego Leszczyńskiego Centrum
Wolontariatu, które zbiera oferty wolontariatu z regionu.
4. Skontaktuj się z wybraną organizacją/instytucją i zacznij działać!
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WOLONTARIAT W URZĘDZIE MIASTA LESZNA
W Urzędzie Miasta Leszna istnieje możliwość odbycia wolontariatu.
Celem Wolontariatu jest:
•
•
•
•
•

czynne włączenie się oraz inicjowanie przez Urząd programów wspierających
zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych;
poznanie przez Wolontariusza zasad funkcjonowania i działań realizowanych
przez Urząd;
aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego uczestników Wolontariatu w Urzędzie;
umożliwienie zdobycia przez Wolontariusza doświadczenia zawodowego
w pracy w administracji;
wsparcie merytoryczne przez Wolontariusza zadań realizowanych przez
wydziały/biura Urzędu Miasta Leszna.

Ponadto w Urzędzie Miasta Leszna można odbyć wolontariat przy organizacji
wydarzeń / imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez Miasto
Leszno, takich jak: Aktywne Obywatelskie Leszno, Dzień Europy i Targi Organizacji
Pozarządowych, Powrót Króla, rajdy rowerowe, Festiwal „Leszno Barok Plus”, Rynki
Śniadaniowe.
Pomoc przy organizacji wydarzeń i imprez organizowanych przez Miasto Leszno
to okazja do:
•
•
•

nabycia cennego doświadczenia,
nawiązania nowych znajomości,
spędzenia czasu w miłej atmosferze.

Dla kogo Wolontariat:
Do wolontariatu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani, w szczególności uczniowie,
studenci, absolwenci uczelni wyższych, doktoranci oraz słuchacze szkół policealnych.
W przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Po odbyciu
wolontariatu każdy Wolontariusz otrzyma pisemne zaświadczenie o wykonaniu
świadczeń, w tym o zakresie wykonywanych przez niego prac.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Kadr i Płac / Urząd Miasta Leszna,
ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro, pokój 28, tel. 65 529 81 24
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Organizacja pożytku publicznego
Organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o status organizacji pożytku publicznego. Uzyskanie takiego statusu wymaga spełnienia kilku warunków określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Procedury rejestracji
dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zostaw swój 1 % w Lesznie”
Urząd Miasta Leszna co roku realizuje kampanię społeczną “Zostaw swój 1% w Lesznie”. Jej celem jest zachęcanie mieszkańców Leszna i sympatyków miasta do przekazywania 1% należnego podatku na rzecz lokalnie działających organizacji pożytku
publicznego.
Leszczyńskie organizacje pozarządowe uprawnione do korzystania z odpisu 1% podatku podejmują działalność w wielu obszarach - od charytatywnej, przez ochronę
zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, sport, po kulturę, naukę, bezpieczeństwo
publiczne. Swoim wsparciem obejmują dzieci i młodzież, seniorów, osoby niepełnosprawne i chorujące. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań, niosą pomoc tam,
gdzie jest taka potrzeba – dla Ciebie, Twoich dzieci, Rodziny, Sąsiadów.
Wspierając lokalne organizacje pozarządowe dajemy dobry przykład aktywności
i odpowiedzialności obywatelskiej. Możliwość przekazania 1% należnego podatku
to również prosta droga do zaangażowania się w sprawy Leszna, do podziękowania organizacjom za ich działalność, a jednocześnie konkretne wsparcie finansowe.
Uzyskane w ten sposób środki organizacje pozarządowe przeznaczają na realizowanie swoich celów statutowych i podejmowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego
oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców.
Dzięki temu, że sami możemy zdecydować, której organizacji podarujemy część
naszego podatku, mamy wpływ na to jak nasze pieniądze zostaną wykorzystane.
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Jak przekazać 1% podatku?
Wystarczy w rubryce „Wniosek o przekazanie 1%” znajdującej
się na końcu formularza PIT wpisać numer KRS wybranej przez
Państwa organizacji pożytku publicznego oraz deklarowaną
kwotę (nie więcej niż 1% należnego podatku).
Emeryci i renciści, którym podatek rozlicza ZUS na druku
PIT – 40 w prosty sposób mogą przekazać 1% swojego podatku
– wystarczy, że złożą w Urzędzie Skarbowym PIT – OP, w którym
wskażą Organizację Pożytku Publicznego której chcą udzielić
wsparcia.

Przekazany 1% podatku, z pewnością
„zaprocentuje”!
W miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych
www.ngo.leszno.pl co roku pojawia się wykaz leszczyńskich
organizacji pożytku publicznego uprawnionych do korzystania
z 1% podatku dochodowego.
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FUNDACJA
ARENA I ŚWIAT

•
•
•
•
•
•

ochrona i promocja zdrowia;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
• działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
• działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
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ul. Jasna 7b, 64-100 Leszno
Biuro: ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno

661 275 065

www.fundacja-arena.pl
fundacja.arena@gmail.com

www.fb.com/FundacjaAiS

FUNDACJA
ARTELES

• niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej
z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób;
• organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukacje, oświatę
i wychowanie;
• prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
• działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych;
• organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
• przeciwdziałanie patologiom społecznym;
• działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
• działalność na rzecz integracji środowiska lokalnego;
• działalność na rzecz aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym;
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
• wspieranie i rozwój kultury i sztuki;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
• turystyka i krajoznawstwo w tym również na obszarze lokalnym;
• działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
miedzy społeczeństwami;
• promocja i organizacja wolontariatu;
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
• organizowanie i wspieranie lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych
akcji na rzecz wzbogacenia życia społecznego;
• porządek i bezpieczeństwo publiczne.

ul. Grunwaldzka 37/2
64-100 Leszno

ratraf@vp.pl
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FUNDACJA CENTRUM
AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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organizacja działań w zakresie oświaty i wychowania;
organizacja działań w zakresie kultury i sztuki;
organizacja działań w zakresie opieki i pomocy społecznej;
organizacja działań w zakresie ochrony środowiska;
przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym wśród młodzieży;
wspieranie idei wyrównywania szans młodzieży będącej w trudnej sytuacji
życiowej oraz niedostosowanej społecznie;
wspieranie młodzieży w podejmowaniu i upowszechnianiu działań na rzecz:
promocji prospołecznego modelu życia; edukacji ustawicznej; krzewienia idei
demokracji i samorządności;
promocja idei wolontariatu;
aktywizacja młodzieży i dorosłych poprzez wolontariat;
przeciwdziałanie bezrobociu ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi,
wspieranie przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej i regionalnej;
podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży;
szerzenie informacji dotyczących rynków pracy, studiów, stypendiów oraz praktyk
studenckich w kraju i za granicą;
szkolenie młodych liderów;
wspieranie procesu integracji europejskiej oraz współpracy pomiędzy
organizacjami państw europejskich i innych;
podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa
kulturowego społeczności lokalnych;
wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego;
przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
promowanie sportu i zdrowia;
promowanie idei proekologicznych.

ul. Boczna 6, 64-100 Leszno
Biuro: ul. Więzienna 3, 64-100 Leszno

888 496 548

www.fundacja-cat.pl
kontakt@fundacja-cat.pl

www.fb.com/fundacja.cat

FUNDACJA CENTRUM
SZTUKI INTEGRACJA

• prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, informacyjnej i popularyzatorskiej oraz badań objętych celami Fundacji;
• organizowanie, prowadzenie konkursów, festiwali, koncertów, warsztatów
naukowych, kursów, konferencji, szkoleń, seminariów mających na celu tworzenie,
upowszechnianie i ochronę kultury;
• edukacja kulturalna polegająca na edukowaniu i promowaniu twórczości dzieci,
młodzieży i osób dorosłych utalentowanych artystycznie;
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej;
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych, m.in. aukcji, wystaw,
wernisaży, pokazów, odczytów, imprez, festiwali, koncertów i innych o podobnym
charakterze;
• organizowanie zbiórek i loterii fantowych na rzecz Fundacji oraz osób pozostających pod opieką Fundacji;
• prowadzenie i uczestnictwo w programach ochrony zasobów kulturowych;
• realizowanie zadań publicznych zgodnych z celami Fundacji, jak i promowanie
celów Fundacji m.in. w środkach masowego przekazu.

ul. Fryderyka Chopina 38
64-100 Leszno

669 040 982

www.fundacjacsi.pl
fundacjacsi@o2.pl

Fundacja Centrum Sztuki Integracja
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FUNDACJA CHORYCH
NA ZESPÓŁ DANDY-WALKERA
“PODAJ DALEJ”

• pomoc i integracja rodzin opiekujących się chorymi na zespół Dandy-Walkera
oraz wyrównywanie szans chorych;
• działalność charytatywna mająca na celu wspieranie chorych na zespół DandyWalkera i ich rodzin;
• propagowanie wiedzy i informacji na temat diagnozowania, leczenia i rehabilitacji
chorych na zespół Dandy-Walkera;
• podejmowanie działalności na rzecz pomocy niepełnosprawnym – chorym
na zespół Dandy-Walkera.
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ul. Bułgarska 5/10
64-100 Leszno

65 520 02 33
608 104 315

www.fundacja.dandy-walker.org.pl
fundacja@dandy-walker.org.pl

www.facebook.com/podajdalej17

FUNDACJA DELHAN
UŚMIECH W BARWACH TĘCZY

• niesienie pomocy osobom dotkniętym różnymi schorzeniami;
• niesienie pomocy osobom oczekującym na zabiegi medyczne;
• niesienie pomocy dzieciom uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej;
• wspieranie dzieci uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć
z uwagi na niedostatek środków finansowych;
• udzielanie pomocy dzieciom z rodzin patologicznych;
• wspieranie kosztów leczenia i rehabilitacji dzieci, których rodzice znajdują się
w trudnej sytuacji materialnej;
• niesienie pomocy osobom biednym;
• udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym;
• udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
• podejmowanie i wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej;
• podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób
i dzieci mających do niej utrudniony dostęp.
• angażowanie społeczności lokalnej do pomocy w realizacji zamierzeń
Stowarzyszenia;
• wspieranie inicjatyw społecznych;
• pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych,
których nie są w stanie pokonywać same, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości;
• działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym;
• organizowanie prac społecznych na rzecz instytucji Stowarzyszenia.

ul. Budowlanych 5
64-100 Leszno

781 015 015

biuro@fundacjadelhan.pl

Fundacja DELHAN Uśmiech w Barwach
Tęczy
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FUNDACJA DR CLOWN
ODDZIAŁ LESZNO

• terapia śmiechem;
• otaczanie pomocą osób i rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych, głównie tych
do których z różnych przyczyn nie dociera żadna pomoc;
• regularne spotykanie się z Seniorami z leszczyńskiego Domu Pomocy Społecznej;
• prowadzenie różnorodnych działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych
i osamotnionych;
• działalność charytatywna;
• promocja i ochrona zdrowia, promocja zdrowego trybu życia i odżywiania;
• wizyty i odwiedziny specjalnie przeszkolonych oraz odpowiednio przygotowanych
osób, ucharakteryzowanych na clowny, w miejscach gdzie dzieci i inne osoby
chore przebywają czasowo lub na stałe, czyli w: szpitalach, klinikach, hospicjach,
domach dziecka, szkołach szpitalnych oraz domach opieki społecznej, w lokalach
prywatnych;
• zbieranie informacji na temat osób chorych, niepełnosprawnych i niedołężnych
w celu udzielenia im pomocy finansowej bądź rzeczowej.
Fundacja jest powołana do prowadzenia działalności oświatowo – kulturalnej,
charytatywno - opiekuńczej, dobroczynności, ochrony i promocji zdrowia, pomocy
społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, wszelkiego rodzaju działalności
pożytku publicznego.
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ul. Słowiańska 59B
64-100 Leszno

694 414 458

www.drclown.pl
leszno@drclown.pl

www.fb.com/FundacjaDrClownOddzialLeszno

FUNDACJA
D.T. SPORT

• pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
• pozostała działalność związana ze sportem;
• wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
• działalność organizatorów turystyki;
• pozostała działalność pozaszkolna i rekreacyjna;
• działalność wspomagająca edukację;
• transport wodny, śródlądowy, pasażerski;
• wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
• pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana.

ul. Średnia 16
64-100 Leszno

kontakt.dtsport@gmail.com
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FUNDACJA DUDZIARZ.EU
- CENTRUM TRADYCJI
I FOLKLORU

• prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony, podtrzymywania,
ożywiania i prezentowanie kultury i tradycji ojczystej, oryginalnego dziedzictwa
kulturowego małych ojczyzn w regionie południowo-zachodniej Wielkopolskiwsi, małych miast i gmin- miejsc urodzenia, zamieszkania i aktywności życiowej;
• ożywianie i pobudzanie sił kulturotwórczych różnych środowisk w małych
ojczyznach południowo-zachodniej Wielkopolski do rozpoznawania własnych
tradycji i podejmowania inicjatyw w celu ich prezentowania i kultywowania;
• wspieranie ruchów społecznych i kulturowych w lokalnych i regionalnych
środowiskach małych ojczyzn w podejmowaniu i realizacji praktycznych
przedsięwzięć służących podtrzymywaniu lokalnego dziedzictwa kulturalnego
i współpracowania z takimi ruchami;
• uczestniczenie poprzez zaangażowanie merytoryczne, organizacyjne,
a także bezpośrednie uczestnictwo w projektach, programach, przedsięwzięciach,
konferencjach, imprezach etc., zarówno krajowych jak i zagranicznych,
podejmowanych, realizowanych i prowadzonych dla inspirowania, realizowania
i osiągania celów, o których mowa w poprzednich punktach w innych regionach
Polski, Europy i świata.
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ul. Bolesława Chrobrego 3a
64-100 Leszno

602 508 472

www.dudziarz.eu
fundacja@dudziarz.eu

www.facebook.com/dudziarz.eu

FUNDACJA EDUKACYJNA
PRO MUSICA

• rozwijanie zainteresowań muzycznych zarówno dzieci i młodzieży, jak i u dorosłych;
• kształtowanie od najmłodszego pokolenia wrażliwości na sztukę, szacunku
do niej i do jej twórców, poczucia estetyki, słuchu muzycznego, wyczucia rytmu,
wartościowania danej dziedziny sztuki na podstawie poznanych kryteriów,
jak również prawidłowej postawy, zachowania podczas odbioru przedstawień
artystycznych;
• przedstawienie dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy o muzyce i innych
dziedzinach sztuki;
• przekazywanie wiedzy na temat integracji europejskiej i korzyści z niej
wynikających.

ul. Geodetów 1
64-100 Leszno

65 529 24 88
507 191 987, 609 579 878

www.pro-musica.org.pl
info@pro-musica.org.pl

www.facebook.com/fundacjapromusica
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FUNDACJA E-MUZEUM
IM. RENATY KLAK

• działanie na rzecz rozwoju digitalizacji i cyfrowego udostępniania dóbr kultury;
• pomoc instytucjom kultury, w szczególności muzeom, w pozyskaniu funduszy
na realizacje digitalizacji muzealiów;
• pomoc w upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego w postaci cyfrowych reprodukcji głównie poprzez sieć internet;
• unowocześnianie wizerunku polskich kolekcji dóbr kultury i obiektów zabytkowych;
• ochrona zabytków dzięki zastosowaniu digitalizacji;
• promocja inicjatyw związanych z digitalizacją dóbr kultury;
• rozwijanie i wspieranie działań związanych ze stosowaniem nowych technologii
digitalizacji 2D oraz 3D zabytków i muzealiów;
• ochrona praw oraz interesów instytucji stosujących i promujących technologie
digitalizacji 2D oraz 3D zabytków i muzealiów;
• pomoc organizacyjna i merytoryczna osobom, instytucjom i firmom zajmującym
się digitalizacją dóbr kultury;
• pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm i instytucji w celu przeprowadzenia usługi digitalizacji lub uruchomienia pracowni digitalizacji dóbr kultury;
• działalność charytatywna.

ul. Kolbego 76
64-115 Święciechowa
fundacja@e-muzeum.eu
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65 322 32 52

FUNDACJA EXTREMALNIE
AKTYWNI

• działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
• nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

ul. Austriacka 4/21
64-100 Leszno

607 393 959

www.dronprostudio.pl/fundacja
adamextremalnieaktywni@gmail.com

Fundacja Extremalnie Aktywni

27

FUNDACJA FUCCO

• przybliżanie uczniom nowoczesnych technologii, poprzez prowadzenie szkoleń
z zakresu obsługi nowoczesnych sprzętów oraz programowania w środowisku
Unity 3D;
• udostępnianie szkołom możliwości zakupu drukarek i innych sprzętów
informatycznych po niższych cenach;
• prowadzenie szkoleń, warsztatów, sprawowanie opieki podczas eventów;
• prowadzenie sprzedaży wymaganych usług obsługi urządzeń do przeprowadzania
szkoleń, ich serwisowaniu oraz materiałów eksploatacyjnych.
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ul. Iglasta 6
64-100 Leszno

534 648 317
726 571 918, 885 244 366

www.fucco3d.com/fundacja
biuro@fucco3d.com

www.facebook.com/FundacjaFucco

FUNDACJA
IM. HUBERTA MĄDREGO

• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji.

ul. Słowiańska 16/3
64-100 Leszno

785 853 545

fundacjahuberta@yahoo.com

Fundacja im. Huberta Mądrego
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FUNDACJA
INSTYTUT LESZCZYŃSKI

• wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego i gospodarczego miasta
Leszna oraz powiatu leszczyńskiego;
• wspieranie przedsiębiorczości, współpracy rozwojowo-badawczej i innowacji
na terenie miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego;
• prowadzenie debaty publicznej w sprawach istotnych dla miasta Leszna
oraz powiatu leszczyńskiego;
• ochrona i promocja miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego;
• edukacja szkoleniowa w sprawach istotnych dla miasta Leszna oraz powiatu
leszczyńskiego;
• prowadzenie działalności użytecznej w sferze zadań publicznych obejmujących
zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz porządku
i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
• współdziałanie z instytucjami, organizacjami oraz organami samorządowymi
na terenie miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego w zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców w sprawach dotyczących w szczególności: ochrony zdrowia;
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; kultury, w tym Biblioteki Miejskiej
i innych instytucji kultury; polityki prorodzinnej; wspierania i upowszechniania
idei samorządowej; współpracy z instytucjami naukowymi.

30

ul. Łanowa 17
64-100 Leszno

697 630 310
783 025 841

www.instytutleszczynski.pl
biuro@instytutleszczynski.pl

Instytut Leszczyński

FUNDACJA
JESIENNY UŚMIECH

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• działalność charytatywna;
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• udzielanie pomocy w każdym wymiarze osobom starszym;
• udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Fundacja prowadzi Centrum Aktywności Seniora „Jesienny Uśmiech”.

ul. Henryka Sienkiewicza 9
64-100 Leszno

607 757 979

www.jesiennyusmiech.pl
fundacja@jesiennyusmiech.pl
a.laszczynska.jfu@gmail.com

Fundacja Jesienny Uśmiech
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FUNDACJA
„JESSICA`S HOUSE”

• niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej, zdrowotnej materialnej i edukacyjnej oraz wyrównywanie szans tych
osób;
• niesienie pomocy osobom starszym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
zdrowotnej materialnej;
• działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu;
• pomoc zwierzętom i ochrona środowiska;
• dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, rehabilitacja, skierowana
dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

ul. Karola Marcinkowskiego 15a
64-100 Leszno
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FUNDACJA KONTAKT

• prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju, dobrobytu, edukacji,
uświadamiania dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób w podeszłym wieku;
• wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym,
kulturalnym oraz pomocowym;
• prowadzenie działalności w różnych dziedzinach życia społecznego: edukacji,
poradnictwa, kultury, oświaty, turystyki, informacji, integracji, przeciwdziałania
rasizmowi i wykluczeniu społecznemu z różnych powodów, wymiany kulturowej,
ochrony środowiska, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działalności
humanitarnej.

ul. Andrzeja Krzyckiego 9a
64-100 Leszno

783 803 865

fundacjakontakt.leszno@gmail.com

www.fb.com/fundacjakontakt.leszno
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FUNDACJA LESZCZYŃSKIE
ISKIERKI

• organizacja działań, promocja i wspieranie rozwoju talentów dzieci i młodzieży;
• działalność na rzecz nauki, edukacji i wychowania w zakresie obejmującym
działania edukacyjne, promocyjne i artystyczne (w szczególności taneczne);
• integracja społeczności lokalnej Leszna i najbliższych okolic wokół zagadnienia
tańca;
• działalność na rzecz rozwoju i ochrony kultury, sztuki i dóbr narodowych;
• promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia;
• wspieranie merytoryczne i finansowe dzieci szczególnie uzdolnionych, nie
mogących realizować swych przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków
finansowych;
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, również wśród dzieci i młodzieży,
w szczególności poprzez popularyzowanie tańca.
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ul. Karola Marcinkowskiego 10/4
64-100 Leszno

506 073 872

www.iskierki.com.pl

www.facebook.com/IskierkiLeszno

FUNDACJA LESZNO
DLA MIESZKAŃCÓW

• działalność charytatywna;
• wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań
naukowych;
• wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji,
poszanowania odmienności i tolerancji;
• aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem
praw człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów;
• działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych
oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie;
• popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej;
• wyrównywanie szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem
dotyczące w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe,
religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminację;
• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej;
• ochrona i promocja zdrowia;
• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
• upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn;
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
• działalność na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
• promocja i organizacja wolontariatu.

ul. Prochownia 5/8
64-100 Leszno

Fundacja “Leszno dla mieszkańców”

lesznodlamieszkancow@wp.pl
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FUNDACJA LONDON
POLISH SOCIETY

• prowadzenie, wspieranie działalności rodzinnych domów pomocy społecznej;
• wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot poprawę świadczeń społecznych
dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;
• ochrona zdrowia oraz ratowanie życia, w tym działalność na rzecz osób starszych,
chorych i niepełnosprawnych;
• prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie wyboru placówek
opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;
• prowadzenie działalności na rzecz poprawy poziomu świadczonych usług
w placówkach opiekuńczych;
• udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej potrzebującym, w szczególności
osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i ich rodzinom;
• inicjowanie i wspieranie oraz współrealizowanie projektów poprawiających
warunki życia ludzi starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych.
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ul. Żniwna 28
64-100 Leszno

508 834 118

www.polskidomopieki.pl
barbara_peciak@polskidomopieki.pl

www.facebook.com/LondonPolishSociety

FUNDACJA MŁODZI
W UZALEŻNIENIU
FILIA LESZNO

• działalność społeczna użyteczna w zakresie ochrony zdrowia, polegająca
na wszechstronnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjalnej
i medycznej na rzecz osób, zwłaszcza młodych, uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem oraz ich rodzin i bliskich;
• działanie na rzecz promocji zdrowia i trzeźwości, profilaktyki społecznej
i edukacyjnej.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 21
64-100 Leszno

608 621 779

fmwuleszno@wp.pl
www.mlodzi-w-uzaleznieniu.cba.pl

www.fb.com/FundacjaMlodziWuzaleznieniuFiliaLeszno
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FUNDACJA NA RZECZ
ROZWOJU PAŃSTWOWEJ
WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO

• kształtowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w kraju i poza granicami;
• wspieranie władz Uczelni w pozyskiwaniu stałej kadry naukowej;
• udzielanie pomocy materialnej PWSZ w Lesznie;
• udzielanie pomocy materialnej kołom naukowym studentów działającym przy
Instytutach PWSZ w Lesznie.

ul. Adama Mickiewicza 5
64-100 Leszno
www.fundacja.pwsz.edu.pl
kanclerz@pwsz.edu.pl
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65 529 60 65
65 529 60 64

FUNDACJA ODZEW

• przeciwdziałanie, kompensacja i eliminacja negatywnych skutków transformacji
ustrojowej;
• szeroko zakrojone działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;
• działalność na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
dyskryminacją, patologią;
• świadczenie pomocy rodzinom z problemem uzależnienia;
• wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych;
• promowanie wolontariatu wśród mieszkańców miasta Leszna;
• aktywacja społeczności lokalnej.

Al. Jana Pawła II 15a
64-100 Leszno

65 529 98 46
609 530 557

odzew@interia.pl

www.facebook.com/Fundacja.ODZEW.Leszno
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FUNDACJA OLA

• organizowanie, wspieranie i realizowanie działań o charakterze społecznym,
naukowym i kulturalno – edukacyjnym;
• popularyzacja wszechstronnego rozwoju człowieka we wszystkich jego formach
i dziedzinach;
• udzielanie wsparcia finansowego osobom chorym;
• działanie na rzecz osób dotkniętych poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami;
• propagowanie prawidłowego żywienia, zdrowej naturalnej żywności
i suplementacji diety;
• podejmowanie wszelkich działań na rzecz szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej;
• wspieranie działalności naukowo-badawczej ze szczególnym uwzględnieniem
dziedziny neurologii dziecięcej;
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym
oraz na rzecz równych praw kobiet oraz mężczyzn;
• upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;

ul. Kurkowa 50/1
64-100 Leszno
biuro.fundacjaola@gmail.com
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609 131 472

FUNDACJA POMOCY
CHORYM NA BORELIOZĘ

• wspieranie osób chorujących na boreliozę i zapobieganie jej zachorowaniom;
• budowanie w społeczeństwie świadomości zagrożenia wynikającego z chorób
przenoszonych przez kleszcze, a w szczególności boreliozy;
• udostępnianie chorym informacji, które pomagają w uzyskaniu właściwej
diagnozy i skutecznego leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze;
• pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat chorób przenoszonych przez
kleszcze;
• tworzenie własnych oraz wspieranie organizacyjne, edukacyjne, informacyjne
i finansowe innych programów, projektów i działań w zakresie chorób
przenoszonych przez kleszcze, ich profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz życia
z chorobą;
• współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami
pozarządowymi.

Os. Wieniawa 58/3
64-100 Leszno

603 490 934

fpcnb@wp.pl

Fundacja Pomocy Chorym Na Boreliozę
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FUNDACJA POMOCY
OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM
„TOTUS TUUS”

• działalność na rzecz dzieci i osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających
specjalistycznego leczenia;
• promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych;
• działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej dzieciom
i osobom psychoruchowo niepełnosprawnym;
• wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym.
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ul. Osiecka 41
64-100 Leszno

785 720 202

biuro.totustuus@gmail.com

Fundacja Totus Tuus

FUNDACJA PRO-IDEA

• podejmowanie oraz wspieranie wartościowych inicjatyw w obszarach: kultura
i sztuka, opieka nad zabytkami, ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna,
rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, ochrona środowiska oraz innych
społecznie lub gospodarczo użytecznych.

ul. Leona Włodarczaka 46/27
64-100 Leszno

504 515 517

www.pro-idea.org
fundacja@pro-idea.org

www.facebook.com/FundacjaProIdea
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FUNDACJA PRODESTE

• propagowanie i wdrażanie zasad dobrej praktyki, a w szczególności standardów
diagnozy i terapii w odniesieniu do osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami
rozwoju;
• upowszechnianie wiedzy o autyzmie i pokrewnych zaburzeniach rozwoju
oraz sposobach ich terapii;
• ochrona zdrowia i pomoc społeczna - pomoc diagnostyczna, pomoc terapeutyczna,
pomoc rehabilitacyjna oraz pomoc medyczna dla osób z autyzmem i pokrewnymi
zaburzeniami rozwoju we wszystkich grupach wiekowych na terenie całego kraju;
• organizowanie i prowadzenie badań w zakresie szeroko pojętych uwarunkowań
rynku diagnostyczno-terapeutycznego skierowanego do rodzin osób z autyzmem;
• podejmowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi szkolnictwa
i dostosowaniu edukacji do potrzeb osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami
rozwoju;
• wspieranie rodzin osób z autyzmem;
• organizowanie i prowadzenie form aktywnego wypoczynku dla osób z autyzmem
i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju;
• podejmowanie działań prowadzących do powstania ogólnopolskiej sieci pomocy
osobom z autyzmem i ich rodzinom;
• działalność oświatowa polegająca na kształceniu specjalistów na terenie całego
kraju;
• zakładanie i prowadzenie ośrodków dla osób z autyzmem i pokrewnymi
zaburzeniami rozwoju.

ul. Leszczyńskich 36
64-100 Leszno
www.prodeste.pl/leszno
leszno@prodeste.pl
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Fundacja Prodeste - Filia Leszno

FUNDACJA PROYOURSELF

• wspieranie startupów i osób prywatnych z zakresu autopromocji z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii, poprzez szkolenia i warsztaty z zakresu marketingu
i promocji, świadczenie usług tworzenia i edycji wideo, tworzenie materiałów
reklamowych i stron internetowych.

ul. Józefa Sułkowskiego 46
64-100 Leszno

781 092 027

fundacjaproyourself@gmail.com

www.facebook.com/FundacjaProYourself
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FUNDACJA RATUJMY
ZABYTKI DREWNIANE

• ratowanie przez zniszczeniem i zapomnieniem drewnianych zabytków techniki
i architektury takich jak wiatraki, młyny, stodoły, chaty itp.;
• wspieranie działalności Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej;
• ratowanie istniejących na teranie Leszna i kraju zabytków drewnianych (kuźnie,
młyny, wiatraki, kapliczki;
• wspieranie działań na rzecz ratowania zabytków drewnianych;
• tworzenie muzeów, skansenów i ścieżek edukacyjnych;
• promocja architektury drewnianej;
• organizacja imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym lub rekreacyjnym
związanym z tematyką architektury drewnianej;
• organizacja spotkań, konferencji, szkoleń mających na celu promocję architektury
drewnianej oraz zwiększenie wiedzy na ten temat;
• prowadzenie badań związanych z architekturą drewnianą.

ul. Jana Dekana 8
64-100 Leszno
jardi1@wp.pl
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601 567 032

FUNDACJA ROZWOJU
UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ

• pomoc i wspomaganie Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Lesznie;
• pozyskiwanie środków na zakup sprzętu i leków;
• działalność charytatywna;
• ochrona i promocja zdrowia;
• podnoszenie standardów opieki medycznej nad pacjentami.

ul. Tadeusza Rejtana 11/6
64-100 Leszno

601 818 157

urologia.leszno@gmail.com
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FUNDACJA SPORTÓW
LOTNICZYCH „MŁODE ORŁY”

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
• działalność charytatywna;
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• pielęgnowanie tradycji lotnictwa polskiego;
• promocja najlepszych szybowników młodej kadry;
• nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

ul. Szybowników 28
64-100 Leszno
www.mlodeorly.org.pl
mlodeorly@gmail.com
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506 179 302

FUNDACJA STREFAPL

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
• działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka
• wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
• edukacja i wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
• ochrona i promocja zdrowia;
• profilaktyka i terapia w zakresie uzależnień, przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• turystyka i krajoznawstwo;
• inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach
życia społecznego;
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
• działalność charytatywna.

ul. Średnia 11
64-100 Leszno

609 601 969

www.fundacjastrefapl.pl
sekretariat@fundacjastrefapl.pl

www.facebook.com/fundacjastrefapl
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FUNDACJA ŚWIATEŁKO
UŚMIECHU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

powołanie i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego dla dzieci
niepełnosprawnych;
powołanie i prowadzenie punktów przedszkolnych z oddziałami integracyjnymi;
powołanie i prowadzenie dziennych i stacjonarnych ośrodków opieki nad osobami starszymi,
schorowanymi;
pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych;
prowadzenie rehabilitacji i ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych;
organizowanie i prowadzenie opieki domowej dla osób niepełnosprawnych, chorych
i samotnych;
prowadzenie działań pomocowych, rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych na rzecz osób
niepełnosprawnych;
organizowanie przedsięwzięć mających na celu udzielenie specjalistycznego wsparcia m.in.
medycznego, psychologicznego, terapeutycznego;
wspomaganie i promowanie inicjatyw w dziedzinie oświaty i ustawicznego dokształcania osób
niepełnosprawnych;
ochrona i promocja zdrowia;
pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji rodzinnej, wyrównywanie
szans tych osób i rodzin oraz przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom społecznym;
działanie na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
tworzenie i propagowanie inicjatyw sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych,
w tym z pełnosprawnymi członkami społeczeństwa;
wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością we wszystkich obszarach życia i sytuacjach;
nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
działalność charytatywna;
promocja i organizacja wolontariatu;
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, szczególnie realizującymi podobne cele;
prowadzenie działalności wydawniczej.

ul. Maksymiliana Jackowskiego 37A
64-100 Leszno
swiatelko.usmiechu@gmail.com
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FUNDACJA
„TERAPIA I WSPARCIE”

• pomoc w przygotowaniu, wspieranie działania i podtrzymywania efektów przedsięwzięć związanych z lecznictwem onkologicznym;
• opieka paliatywna;
• pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi ze stanu zdrowia fizycznego;
• pomoc osobom w wieku podeszłym;
• prowadzenie działań proekologicznych i prozdrowotnych

ul. Michała Wołodyjowskiego 15
64-100 Leszno
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FUNDACJA WSPIERANIA
EDUKACJI IM. ZBIGNIEWA
GORZELAŃCZYKA

• wspieranie szkolnictwa;
• działalność na rzecz oświaty oraz wychowania młodzieży.

ul. Barbary Jeziorkowskiej 21
64-100 Leszno
haynr@poczta.onet.pl
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603 923 547

FUNDACJA ZDROWA
NATURA

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób działalność na rzecz
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
• działalność charytatywna;
• ochrona i promocja zdrowia;
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
• wypoczynek dzieci i młodzieży;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
• turystyka i krajoznawstwo;
• promocja i organizowanie wolontariatu;
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
• działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych;
• inna działalność: Fundacja posiada stacjonarny sklep z produktami medycyny
naturalnej. Sklep mieści się w Lesznie przy ul. Kościelnej 3.

ul. 55 Pułku Piechoty 34
64-100 Leszno

536 723 598

www.zdrowanatura.org
kontakt@zdrowanatura24.pl

www.fb.com/fundacjazdrowanatura
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FUNDACJA ZWIERZĘCE
SOS

• pomoc i lepsze życie dla bezdomnych i porzuconych zwierząt;
• działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz ochrony ich praw,
a zwłaszcza pomoc zwierzętom bezdomnym, zaniedbanym, krzywdzonym
i wykorzystywanym do celów niezgodnych z ich naturą;
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
• wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej
prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt oraz podnoszenie świadomości
społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;
• przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zapobieganie okrucieństwu
wobec zwierząt, resocjalizacja młodzieży trudnej, dzięki kontaktom ze zwierzętami
a także organizowanie zajęć dla dzieci ze środowisk ubogich i rodzin patologicznych
i ich angażowanie w akcji ratowania zwierząt i pomoc zwierząt uratowanych;
• promocja i organizacja wolontariatu;
• działalność charytatywna.
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ul. Andrzeja Kmicica 69
64-100 Leszno

504 703 545
668 045 313

zwierzecesos@gmail.com

www.facebook.com/komitetsos

FUNDACJA ŻYCIE
CUDEM JEST

• prowadzenie sekcji karate i judo Red Tiger Karate Leszno, organizacja Parkrun
Leszno oraz innych;
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• działalność charytatywna;
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
• ochrona i promocja zdrowia;
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
• działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; na rzecz osób w wieku
emerytalnym;
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
• wypoczynek dzieci i młodzieży;
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• turystyka i krajoznawstwo;
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspierających rozwój demokracji;
• promocja i organizowanie wolontariatu;
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

ul. Stanisława Grochowiaka 6
64-100 Leszno

507 120 540
601 841 991

www.fzcj.pl
biuro@fzcj.pl

www.facebook.com/FZCJ.FZCJ
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KLUBY I ORGANIZACJE PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ ŻYCIE CUDEM JEST
parkrun Leszno
www.facebook.com/parkrunLeszno
KidsRun
www.facebook.com/KidsRun.FZCJ
Red Tiger Karate & Judo Leszno
www.facebook.com/RedTigerLeszno.Furo.FZCJ
JUNIOR Red Tiger Karate & Judo Leszno
www.facebook.com/RedTigerLeszno.Furo.FZCJ

Triathlon Leszno
www.facebook.com/triathlonleszno
Super Fit
www.facebook.com/superfit.fzcj

Tai Chi

Furo
www.furo.fzcj.pl
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA I NIEODPŁATNA NA RZECZ NGO

Prowadzenie ksiąg rachunkowych na rzecz
podmiotów 3 sektora (NGO), kadr i płac,
rozliczeń podatkowych, księgowości
projektów i dotacji zgodnie z przepisami
prawa polskiego.
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KATOLICKA FUNDACJA
„ROZRADUJ SIĘ W PANU”

• sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
• pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
• pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana;
• prowadzenie szkoleń, działalność edukacyjna i kulturalna w tym imprezy masowe;
• prowadzenie poradni psychoterapeutycznej;
• działalność wydawnicza, prowadzenie księgarni;
• wynajem sal i pomieszczeń;
• wynajem miejsc noclegowych.

ul. Barbary Jeziorkowskiej 15
64-100 Leszno

570 737 577

www. rozradujsiewpanu.pl
fundacja@rozradujsiewpanu.pl
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LESZCZYŃSKA FUNDACJA
KULTURY

• wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji polskiej kultury,
literatury i sztuki w kraju i za granicą;
• inicjowanie i upowszechnianie edukacji kulturalnej, literackiej i artystycznej;
• zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych polskiego społeczeństwa w tym
także członków środowisk polonijnych;
• pielęgnowanie i krzewienie świadomości historycznej polskiego społeczeństwa.

ul. Leszczyńskich 23
64-100 Leszno

730 388 885
www.fb.com/kulturalneleszczynskie
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KLASTER POLIGRAFICZNOREKLAMOWY W LESZNIE

• propagowanie w środowisku przedsiębiorców sektora kultury i dobrych
obyczajów w działalności gospodarczej;
• podnoszenie konkurencyjności sektora;
• stałe podnoszenie poziomu technologicznego i organizacyjnego oraz jakości
produktów i usług przedsiębiorstw sektora;
• stworzenie platformy wymiany informacji o technologii i organizacji
przedsiębiorstwa;
• integracja środowiska przedsiębiorców sektora prowadzących działalność
na terenie działania stowarzyszenia;
• wzrost ilości miejsc pracy w sektorze;
• stałe podnoszenie kadr sektora;
• propagowanie przedsiębiorczości ze szczególnym naciskiem na postawy
proinnowacyjne.
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ul. Bolesława Chrobrego 35a
64-100 Leszno

65 529 29 47

www.poligrafia.leszno.eu
manus@data.pl

www.facebook.com/klasterPR

KLUB INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ

• organizowanie Leszczyńskich Dni Kultury Chrześcijańskich;
• współdziałanie z parafiami leszczyńskimi oraz działającymi stowarzyszeniami
katolickimi;
• organizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, szczególnie
z rodzin potrzebujących;
• utrzymanie bieżących kontaktów z władzami organów państwowych
i samorządowych oraz z różnymi instytucjami;
• prowadzenie „Katolickiego telefonu zaufania”;
• współudział w prowadzeniu „Punktu wydawania posiłków BETANIA”;
• prowadzenie w Radiu „ELKA” audycji pt. „Kwadrans Katolicki”;
• coroczny udział w organizowaniu Wigilii z okazji Świąt Bożego Narodzenia
dla osób bezdomnych i samotnych;
• kształtowanie i pogłębianie świadomości religijnej i narodowej, poczucia
odpowiedzialności za rozwój Kościoła Katolickiego, Narodu i Państwa Polskiego;
• kształtowanie osobowości i wychowanie człowieka w oparciu o naukę Kościoła
Katolickiego oraz w oparciu o najlepsze tradycje kultury narodu polskiego;
• niesienie pomocy duchowej i materialnej chorym, starcom, niepełnosprawnym
i wielodzietnym rodzinom;
• zwalczanie przyczyn patologii społecznej;
• działalność w zakresie tworzenia, pogłębiania o szerzenia kultury religijnej,
intelektualnej, artystycznej i obyczajowej.

Pl. Jana Metziga 19
64-100 Leszno

65 529 91 24
65 529 91 56
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KOPERNIX
E-SPORT GAMES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

promocja e-sportu;
działalność społeczna, edukacyjna oraz sportowa;
integracji społeczności e-sportowej;
współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi
w kraju i za granicą;
kształtowanie postaw prosportowych i prospołecznych wśród dzieci, młodzieży
i osób dorosłych;
umożliwienie zawodnikom amatorskim, działającym w różnych środowiskach,
konfrontacji własnych dokonań, wyszukiwanie graczy szczególnie uzdolnionych;
stwarzanie warunków do publicznych kontaktów;
działalność charytatywna;
działalność wspierająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
promocja i organizacja wolontariatu;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych.

ul. Bolesława Prusa 33
64-100 Leszno
www.battlefy.com/kopernix-e-sport-games

kopernixeg@gmail.com
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882 073 832
www.facebook.com/KopernixEG

LESZCZYŃSKA
INICJATYWA OŚWIATOWA

• pomoc w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży;
• wyzwalanie inicjatyw społecznych zmierzających do ubogacenia oferty
edukacyjnej dla dzieci i młodzieży;
• zakładanie lub pomoc w zakładaniu placówek edukacyjnych;
• tworzenie warunków do pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego,
fizycznego i duchowego dzieci i młodzieży.

ul. Łużycka 18
64-100 Leszno
elio.szkola@gmail.com
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LESZCZYŃSKIE
STOWARZYSZENIE
AIRSOFTU

• udzielanie się społecznie poprzez organizowanie imprez Airsoftowych
oraz pokazów promujących Airsoft;
• organizacja imprez charytatywnych i spotkań integracyjnych;
• formowanie poprawnych postaw obywatelskich oraz promocji obronności;
• podnoszenie poziomu kulturalnego i sprawności fizycznej młodzieży i dorosłych;
• nabywanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie Airsoftu.
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ul. Berwińskich 6/1
64-100 Leszno

696 995 033

lsa@spoko.pl

www.fb.com/LeszczynskieStowarzyszenieAirsoftu

LESZCZYŃSKIE
STOWARZYSZENIE
ALZHEIMEROWSKIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

działalność charytatywna;
ochrona i promocja zdrowia;
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
promocja i organizowanie wolontariatu;
wsparcie osób chorych na Parkinsona oraz opiekunów chorych na Alzheimera
i choroby otępienne;
organizowanie różnych form pomocy i wsparcia dla osób chorych na chorobę
Alzheimera i zaburzenia pokrewne, mających na celu poprawę jakości ich życia;
wzmacnianie psychologiczne opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera
i zaburzenia pokrewne oraz włączenie ich do działań samopomocowych;
popularyzacja wiedzy i problemów związanych z chorobą Alzheimera
i zaburzeniami pokrewnymi;
współpraca w obrębie krajowym w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia
Organizacji Alzheimerowskich;
udzielanie każdemu pomocy w zakresie informacji o Leszczyńskim Stowarzyszeniu
Osób z Chorobami Alzheimera i Parkinsona, jego działalności i możliwościach
innych ośrodków pomocy.

ul. Jarosława Dąbrowskiego 45a
64-100 Leszno

785 470 769

alz.park.leszno@gmail.com

www.facebook.com/LSOzCAiP
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LESZCZYŃSKIE
STOWARZYSZENIE
ARTYSTYCZNE
IM. FRYDERYKA CHOPINA

• wspieranie działalności artystycznej i organizacyjnej Chóru Miejskiego „Chopin”
poprzez: popularyzację działalności Chóru; pozyskiwanie środków finansowych
z przeznaczeniem na działalność statutową;
• organizowanie spotkań okolicznościowych dla przyjaciół oraz byłych członków
Chóru;
• kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej;
• promowanie dorobku artystycznego i kulturalnego stowarzyszenia;
• reprezentowanie i promocja Miasta i powiatu w kraju i za granicą;
• działania na rzecz nauki, edukacji muzycznej;
• prowadzenie działalności naukowej na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury
i tradycji;
• krzewienie idei zbiorowego śpiewania, wszelkiego rodzaju działalność społeczna
i charytatywna na rzecz chorych i niepełnosprawnych byłych członków chóru;
• organizacja koncertów, spotkań, imprez muzycznych i rozrywkowych, konkursów
i festiwali, wspólnych plenerów i warsztatów z pozostałymi grupami artystycznymi
m.in. dla mieszkańców miasta Leszna;
• wydawnictwo materiałów reklamowych, broszur, publikacji muzycznych
oraz biuletynów.
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ul. Ostroroga 68/5
64-100 Leszno

726 707 153

www.chormiejskichopin.leszno.pl
chorchopinleszno@gmail.com

www.facebook.com/ChorMiejskiChopin

LESZCZYŃSKIE
STOWARZYSZENIE DZIECIOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM

• rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ich rozwoju samorealizacji i adaptacji życiowej;
• upowszechnianie problematyki przystosowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
do życia społecznego;
• popularyzowanie stosowanych form rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
• wspieranie inicjatyw zmierzających do minimalizowania niepełnosprawności dzieci
i młodzieży;
• upowszechnianie społecznego wspomagania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
• upowszechnianie idei integracji rozwojowej, zawodowej i kulturowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem społecznym osób niepełnosprawnych;
• prowadzenie, popieranie i wspomaganie działalności inspirującej, upowszechniającej
i wdrażającej w zakresie wszechstronnej opieki i życiowej adaptacji dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej;
• przedstawianie właściwym organom i instytucją postulatów i opinii związanych z działalnością Stowarzyszenia;
• współdziałanie z organami, instytucjami, placówkami i szkołami państwowymi, samorządowymi, zawodowymi, społecznymi i gospodarczymi;
• organizowanie klubów dyskusyjnych, spotkań, kongresów, konferencji i odczytów
w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
• prowadzenie działalności naukowo-badawczej, doradczej, szkoleniowej, oświatowej,
i wydawniczej w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
• współpracę z pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi
na rzecz celów Stowarzyszenia;
• współdziałanie z rodzicami, opiekunami, wychowawcami i nauczycielami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
• organizowanie imprez o charakterze muzycznym i sportowym z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

ul. Łaziebna 14
64-100 Leszno

65 520 38 80

www.lsdn.interbit.pl
nowa_elita@interbit.pl
lsdn@interbit.pl

Leszczyńskie Stowarzyszenie “Dzieciom
Niepełnosprawnym”
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LESZCZYŃSKIE
STOWARZYSZENIE
„KLUB ABSTYNENTÓW”

• zmiana obyczajów i zachowań ludzkich poprzez propagowanie postaw
abstynenckich, a w szczególności marginalizacji pijaństwa;
• wspieranie ubogich i bezrobotnych;
• udostępnienie i utworzenie stanowisk pracy;
• organizowanie imprez, obozów terapeutycznych;
• dążenie do trwałej abstynencji członków Stowarzyszenia;
• udzielanie informacji w kwestii utrzymania trzeźwości;
• prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie wiedzy o uzależnieniach,
zwiększonym niebezpieczeństwie i o szkodach z nimi związanymi
oraz propagowanie idei trzeźwości;
• reprezentowanie i obrona interesów członków Stowarzyszenia;
• ochrona i promocja zdrowia;
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

ul. Przemysłowa 27
64-100 Leszno
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605 296 868

LESZCZYŃSKIE
STOWARZYSZENIE „RAZEM
Z NAMI” NA RZECZ
DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ

• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• działalność charytatywna;
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• ochrona i promocja zdrowia;
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• wypoczynek dzieci i młodzieży;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• turystyka i krajoznawstwo;
• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
• rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej;
• popularyzowanie, stosowanie i realizowanie różnorodnych form rehabilitacji
i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;
• wspieranie inicjatyw zmierzających do integracji społecznej;
• prowadzenie działalności naukowo-badawczej, doradczej, szkoleniowej w zakresie
realizacji celów stowarzyszenia;
• współdziałanie z pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi
działającymi na rzecz celów stowarzyszenia;
• współdziałanie z rodzicami, opiekunami, wychowawcami i nauczycielami dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej.

Al. Jana Pawła II 10
64-100 Leszno

65 520 40 04

www.razemznami.com.pl
zssleszno@wp.pl
zsslesznosekretariat@wp.pl

Leszczyńskie Stowarzyszenie
,,Razem z Nami”
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LESZCZYŃSKIE
STOWARZYSZENIE
REHABILITACYJNE
„AMAZONKA”

• zniesienie barier psychospołecznych i psychofizycznych wynikających z przebytej
choroby nowotworowej piersi;
• organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do zwalczania
i minimalizowania kalectwa i inwalidztwa z przebytej choroby nowotworowej
piersi;
• popieranie prac naukowych, rehabilitacji;
• ochrona i promocja zdrowia;
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
• działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
• zorganizowanie rehabilitacji kobiet po mastektomii;
• działanie na rzecz profilaktyki raka piersi;
• propagowanie czynnego, zdrowego stylu życia kobiet po mastektomii;
• uświadamianie społeczeństwa na temat konieczności wykonywania badań
profilaktycznych piersi, a w razie konieczności podejmowania szybkiego leczenia;
• działalność sekcji ochotniczek (wolontariuszek) wśród kobiet po mastektomii.

70

ul. Bolesława Chrobrego 37
64-100 Leszno

65 520 51 15

www.amazonki.leszno.pl
amazonkileszno@op.pl

www.facebook.com/amazonkaleszno

LESZCZYŃSKIE
STOWARZYSZENIE
SPADOCHRONIARZY FENIKS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

popularyzowanie sportu spadochronowego;
krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej;
pielęgnacja polskich tradycji spadochronowych;
promowanie miasta Leszna jako ośrodka lotniczego;
promowanie sportu spadochronowego jako aktywnej formy wypoczynku;
szkolenie członków stowarzyszenia na cele obronności kraju;
aktywne formy wypoczynku młodzieży;
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
rozwój stowarzyszenia poprzez pozyskiwanie nowych członków, organizacja
szkoleń spadochronowych.

ul. Ludwika Zamenhofa 102/8
64-100 Leszno

603 301 198

www.lssfeniks.pl
lssfeniks.zarzad@gmail.com

www.facebook.com/LSS.Feniks.Leszno
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LESZCZYŃSKIE
STOWARZYSZENIE SPORTÓW
EKSTREMALNYCH

•
•
•
•

organizowanie wydarzeń rozwijających deskorolkę;
tworzenie imprez deskorolkowych;
wspieranie sprzętowo członków stowarzyszenia;
propagowanie i rozwój sportów ekstremalnych w Lesznie i w całej Polsce.

ul. Maltańska 9
64-100 Leszno
filip.wieczorek@lsse.com.pl
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www.facebook.com/lsseleszno

LESZCZYŃSKIE
STOWARZYSZENIE
TWÓRCÓW KULTURY

• rozwijanie ruchu społeczno-kulturalnego skupiającego osoby uzdolnione
artystycznie we wszystkich dziedzinach twórczości oraz animacji kulturalnej;
• wyzwalanie inicjatyw kulturalnych, organizowanie imprez stwarzających
możliwości dyskusji i wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych
z twórczością i działalnością kulturalną;
• organizowanie konkursów, festiwali, konferencji, spotkań literackich,
muzycznych, wystaw plastyki, fotografii, warsztatów i konsultacji artystycznych,
upowszechnianie sztuk wizualnych;
• organizowanie obozów, plenerów, warsztatów, promocja turystyki (wycieczki,
rajdy), imprez sportowych i rekreacyjnych.

ul. Gabriela Narutowicza 69
64-100 Leszno

691 765 091

www.lstk.leszno.pl
lstk@leszno.edu.pl

www.facebook.com/LstkLeszno
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LESZCZYŃSKIE
TOWARZYSTWO
KULTURALNE

• przyczynienie się do pogłębienia ideowych, politycznych, patriotycznych
i wychowawczych treści upowszechniającej kultury, twórczości artystycznej,
działalności kulturalno-wypoczynkowej i rozrywkowej;
• krzewienie wiedzy o Wielkopolsce;
• pobudzanie i rozwijanie za pomocą dostępnych Towarzystwu środków aktywności
kulturalnej mieszkańców województwa, społecznej ochrony dóbr będących
historycznym dziedzictwem kultury;
• inspirowanie i koordynowanie działalności społecznej, w tym zwłaszcza działalności
kulturalno-oświatowej, artystycznej i naukowo-badawczej w miastach, wsiach
i zakładach pracy województwa;
• czynny współudział w pracach nad ustalaniem kierunków oraz metod działalności
kulturalnej w województwie;
• popieranie rozwoju i popularyzowanie dorobku kulturalnego województwa,
aktywizowanie twórczości artystycznej i naukowej związanej z regionem.

ul. Gabriela Narutowicza 69
64-100 Leszno
wrobel@interbit.pl
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65 529 92 70
603 775 115

LESZCZYŃSKIE
TOWARZYSTWO MUZYCZNE
IM. ROMANA MACIEJEWSKIEGO

• upowszechnianie muzyki ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Romana
Maciejewskiego;
• wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych,
które podejmują takie działania;
• promowanie młodych talentów muzycznych;
• współpraca z osobami, instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania muzyki;
• organizowanie festiwali, koncertów, wystaw, konkursów, odczytów i dyskusji;
• prowadzenie działalności wydawniczej;
• współudział w inicjowaniu i koordynacji badań twórczości Romana Maciejewskiego;
• prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną i towarzyską.

ul. Bolesława Chrobrego 3
64-100 Leszno

601 698 777

annametera@wp.pl
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LESZCZYŃSKIE
TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ NAUK

• organizowanie i popieranie rozwoju badań naukowych i życia naukowego
na terenie Wielkopolski we wszystkich dziedzinach wiedzy, w szczególności
tych, które mają związek z subregionem leszczyńskim. W stosunku do władz
i społeczeństwa Towarzystwo reprezentuje leszczyńskie środowisko naukowe,
oświatowe i kulturalne, przedstawia jego osiągnięcia i zamierzenia;
• włączenie do działalności Towarzystwa wybitnych uczonych wywodzących się
z regionu leszczyńskiego i nauczycieli akademickich obecnie zaangażowanych
w rozwój leszczyńskich szkół wyższych oraz przedstawicieli władz samorządowych,
środowisk twórczych, gospodarczych i edukacyjnych;
• dążenie do powstania w Lesznie autonomicznego środowiska naukowego;
• ścisła współpraca i wspieranie działalności wyższych uczelni działających na terenie
Leszna w zakresie zarówno rozwoju własnej kadry naukowej, jak i prowadzenia
badań naukowych.

ul. Adama Mickiewicza 5
64-100 Leszno
www.ltpn.pwsz.edu.pl

76

65 529 60 64

LESZCZYŃSKIE
TOWARZYSTWO
STRZELECKIE

• organizowanie i rozwijanie wszelkich form nauki i treningu strzeleckiego;
• podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego członków Towarzystwa,
sprawności fizycznej i organizacyjnej;
• podnoszenie umiejętności organizacyjnych i wykonawczych w zakresie
utrzymania bezpieczeństwa i suwerenności Państwa Polskiego;
• szkolenie strzeleckie dla potrzeb obronności kraju oraz dla potrzeb ochrony osób
i mienia oraz ochrony osobistej;
• podejmowanie działań i współdziałania na rzecz ładu i porządku publicznego
oraz obronności kraju;
• krzewienie tradycji Polskich Sił Zbrojnych, działania na rzecz wychowania
patriotycznego młodzieży.

ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno

65 520 44 94
693 864 782

www.lts.leszno.pl
gloock5@o2.pl

Leszczyńskie Towarzystwo Strzeleckie
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LESZCZYŃSKIE
TOWARZYSTWO
ŻEGLARSKIE

•
•
•
•
•
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organizowanie i rozwijanie żeglarstwa oraz jego popularyzacja;
upowszechnianie i wspieranie wiedzy żeglarskiej;
promowanie żeglarstwa;
promowanie aktywnego wypoczynku nad wodą;
promowanie walorów turystycznych naszego regionu.

ul. Świętokrzyska 2
64-100 Leszno

607 641 409

ltz.leszno@gmail.com

www.facebook.com/LTZ.Leszno

LIGA OBRONY
KRAJU

• współuczestnictwo w kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza
wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej;
• upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej;
• organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez masowych;
• propagowanie obrony cywilnej oraz współudział w realizacji jej zadań;
• popularyzowanie wiedzy ekologicznej i współuczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego;
• szkolenie osób ubiegających się o zdobycie lub podwyższenie uprawnień;
• współdziałanie z organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej,
z kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz organizacji społecznych, w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do działania LOK;
• organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych;
• wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, podręczników i skryptów o charakterze instruktażowym i szkoleniowym oraz materiałów popularyzujących cele
i zadania stowarzyszenia;
• prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
• prowadzenie działalności gospodarczej na ogólnie obowiązujących zasadach.

ul. Henryka Sienkiewicza 9
64-100 Leszno

513 184 250

www.lok.org.pl
biuro.oskleszno@lok.org.pl
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LIGA OCHRONY PRZYRODY
ZARZĄD OKRĘGU W LESZNIE

• kształtowanie właściwych postaw człowieka, w szczególnie młodzieży i dzieci
przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania
i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska
oraz problemów i zagrożeń;
• dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym
dla jego zdrowia;
• zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów,
tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym;
• zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego
dla współczesnych i przyszłych pokoleń, w szczególności przez: zachowanie
różnorodności
biologicznej;
zachowanie
dziedzictwa
geologicznego
i paleontologicznego;
• stwarzanie warunków do zachowania ciągłości występowania gatunków
roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub
przywracanie do właściwego stanu ochrony;
• ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
• kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska
przyrodniczego;
• upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury
i etyki ekologicznej.
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ul. Tama Kolejowa 5a
64-100 Leszno

65 520 77 07

www.lop.leszno.pl
lop@lop.leszno.pl

www.facebook.com/lopleszno

LIONS KLUB
LESZNO 2000

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
• działalność charytatywna;
• ochrona i promocja zdrowia;
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
• pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
• działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
• promocja i organizacja wolontariatu;
• działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
• zjednoczenie członków stowarzyszenia więzami przyjaźni, braterstwa i wzajemnej
pomocy poprzez organizowanie spotkań koleżeńskich, imprez kulturalnych
i rekreacyjnych;
• działanie na rzecz poszanowania praw człowieka;
• działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

ul. Geodetów 1
64-100 Leszno

www.fb.com/LionsClubLeszno2000

www.lcleszno.pl
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MIĘDZYNARODOWE
STOWARZYSZENIE
POLICJI IPA REGION LESZNO

• pogłębianie wiedzy kulturalnej i doświadczenia swoich członków;
• wymienianie doświadczenia między krajami, a w ramach swoich możliwości nieść
pomoc w zakresie socjalnym;
• organizowanie międzynarodowych spotkań i seminariów, grupowych
i indywidualnych wyjazdów studyjnych;
• propagowanie i przeprowadzanie imprez młodzieżowych;
• organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
• podnoszenie wiedzy o policji w społeczeństwie oraz poprawę stosunków między
społeczeństwem a policją;
• podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej i ogólnej;
• możliwość odreagowania stresów i łączących się z codziennymi obowiązkami
policyjnymi, relaks i odprężenie w gronie osób rozumiejących psychiczne
obciążenia spowodowane specyfiką ich profesji.
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ul. Ks. Teodora Korcza 3
64-100 Leszno

697 052 217

www.leszno.policja.gov.pl/w13/
informacje-1/ipa/aktualnosci
lpbilusie@o2.pl

www.facebook.com/IpaLeszno

OCHOTNICZA
STRAŻ POŻARNA
LESZNO - GRONOWO

• prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom
oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami
samorządowymi i innymi podmiotami;
• udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
• informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych
oraz sposobach ochrony przed nimi;
• upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu
oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej;
• wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu, działania na rzecz ochrony środowiska;
• wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w §2 ust. 1.;
• wychowanie dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wychowania
dla bezpieczeństwa.

ul. Gronowska 56
64-100 Leszno

539 310 188

osplesznogronowo@onet.pl

www.fb.com/OchotniczaStrazPozarnaLesznoGronowo
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OCHOTNICZA
STRAŻ POŻARNA
MIASTA LESZNA

• działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lubi innymi miejscowymi zagrożeniami;
• wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy
administracji publicznej;
• działanie na rzecz ochrony środowiska;
• informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach
miejscowych oraz sposobach im zapobiegania;
• rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu;
• organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży w ramach działalności drużyn ZHP;
• współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie;
• współpraca z lokalną Jednostką Wojskową;
• współorganizacja szkoleń z terenowymi oddziałami WOPR i PCK;
• popularyzacja i szkolenia lotnicze we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi
• współpraca z Urzędem Miasta Leszna;
• budowa i rozwój bazy operacyjnej w oparciu o teren lotniska Leszno-Strzyżewice,
szczególnie w kontekście budowy drogi ekspresowej w tej części miasta.
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ul. Okrężna 19
64-100 Leszno

791 280 378

ospmiastoleszno@wp.pl

Ochotnicza Straż Pożarna Miasta Leszna

POLICYJNE STOWARZYSZENIE
SPORTOWE „POZYTYWNIE
ZAKRĘCENI”

• propagowanie i organizowanie działalności sportowej;
• prowadzenie zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego w celu utrzymania
i podwyższenia sprawności fizycznej kadry zawodowej;
• popularyzowanie form czynnego wypoczynku i rekreacji;
• organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie szkoleń, kursów,
itp.;
• czynne wspieranie wszelkich działań mających na celu integrację środowiska,
szerzenie wiedzy zdrowotnej i ekologicznej;
• dbałość o wysoki poziom etyki i propagowanie wychowawczej roli sportu;
• prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej
i sportu;
• wspieranie młodzieży uczącej się o profilu policyjnym w krzewieniu kultury
fizycznej i sportu;
• prowadzenie pracy wychowawczej kształtującej właściwe postawy obywatelskie
i patriotyczne.

ul. 17 Stycznia 8
64-100 Leszno

65 523 14 60
65 523 16 63

www.pozytywniezakreceni.org.pl

Pozytywnie Zakręceni

pozytywniezakreceni@pozytywniezakreceni.org.pl
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POLSKI KOMITET
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZARZĄD MIEJSKI W LESZNIE

• działalność charytatywna;
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• ochrona i promocja zdrowia;
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• turystyka i krwiodawstwo;
• porządek i bezpieczeństwo publiczne;
• obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
• promocja i organizowanie wolontariatu;
• organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych
oraz różnorodnych form wypoczynku dla osób starszych;
• prowadzenie dożywiania w całodziennych i popołudniowych klubach seniora
oraz stołówek i jadalni;
• udzielanie różnorodnej pomocy, głównie rzeczowej i finansowej;
• organizowanie wczasów dla seniorów;
• prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie ich szans.

ul. Gabriela Narutowicza 6
64-100 Leszno
maryla-k@o2.pl
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65 529 09 69
608 155 832

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW
RENCISTÓW I INWALIDÓW
ODZIAŁ REJONOWY
W LESZNIE

• poprawianie warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów
oraz uczestniczenia ich w życiu społecznym przez współdziałanie z organami
władzy i administracji publicznej, ze związkami zawodowymi oraz innymi
organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;
• inicjowanie i rozwijanie współpracy z bratnimi organizacjami i stowarzyszeniami
procesów zmiany podejścia do osób starszych i problemu starzenia się oraz starań
budowania nowego spojrzenia na „starość” w społeczeństwie;
• integrowanie oraz aktywizowanie środowisk emerytów, rencistów i inwalidów
do czynnego działania zespołowego poprzez organizowanie spotkań towarzyskich,
imprez kulturalnych, przeglądów amatorskich zespołów artystycznych, wycieczek,
festynów, pikników, rajdów;
• reprezentowanie ich interesów wobec organów władz administracji publicznej
i samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

ul. Armii Krajowej 14
64-100 Leszno

65 520 79 80
502 598 429

www.pzerii-leszno.pl
pezeteri1@o2.pl
wierant-27@wp.pl

www.facebook.com/pezeteri
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POLSKI ZWIĄZEK
FILATELISTÓW
KOŁO LESZNO

• stwarzanie członkom równych warunków umożliwiających i ułatwiających
realizację ich zamiłowań kolekcjonerskich, w szczególności filatelistycznych;
• promowanie osiągnięć członków Koła w kraju i za granicą;
• popularyzowanie polskich znaków pocztowych w kraju i za granicą;
• doskonalenie zasad i sposobów kolekcjonerstwa;
• kształtowanie i popularyzowanie wiedzy fachowej członków;
• współpraca ze szkołami wszystkich szczebli oraz instytucjami kulturalnooświatowymi w celu promowania i organizowania kolekcjonerstwa, w tym
filatelistycznego, wśród dzieci i młodzieży;
• organizowanie wystaw, konkursów i innych imprez filatelistycznych
oraz podejmowanie działań promujących inne dziedziny kolekcjonerstwa;
• aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych w obszarze, na którym
funkcjonuje Koło;
• współpraca samorządem oraz organizacjami pozarządowymi.

ul. Na Skarpie 17
64-100 Leszno
lech.wozny@interia.eu
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607 652 195

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
KOŁO TERENOWE W LESZNIE

• rehabilitacja i integracja społeczna, zawodowa i kulturowa osób z uszkodzonym
słuchem;
• zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem;
• działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych;
• sprawowanie opieki m. in nad osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem, organizowanie
• i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin;
• organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym w szczególności w zakresie języka migowego;
• organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z uszkodzonym słuchem;
• prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem;
• ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych;
• prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej;
• propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób
niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu;
• udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom z uszkodzonym słuchem w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób - w szczególności pomoc ubogim;
• prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii wspólnie dla osób niedosłyszących i słyszących.

ul. Bolesława Chrobrego 37
64-100 Leszno

65 520 71 81
695 328 586

pzg.leszno@o2.pl
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POLSKI ZWIĄZEK
HODOWCÓW GOŁĘBI
POCZTOWYCH
OKRĘG LESZNO

• wspieranie i upowszechnianie hodowli gołębia pocztowego;
• udział i organizacja zawodów sportowych (w odległości od 150 do 1200 km).

ul. Henryka Sienkiewicza 10
64-100 Leszno
www.pzhgp.leszno.pl
okreg.leszno@interia.pl
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691 394 904, 502 746 850

POLSKI ZWIĄZEK
NIEWIDOMYCH
W LESZNIE

• działalność na rzecz osób z dysfunkcją wzroku;
• integracja osób chorych, organizowanie różnych form działalności kulturalnej
i artystycznej niewidomych, a także sportu turystyki i rekreacji oraz wypoczynku
dorosłych i dzieci;
• działalność na rzecz wydawania książek, czasopism i innych wydawnictw pismem
punktowym, drukiem powiększonym oraz na innych nośnikach dla niewidomych,
a także na rzecz zwiększenia dostępności pomocy dydaktycznych;
• wyrównywanie szans osób niewidomych w dostępnie do informacji, edukacji
oraz szeroko pojętej aktywności społecznej;
• prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej, zawodowej osób
niewidomych oraz niedowidzących;
• działalność na rzecz zaopatrzenia osób niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny;
• współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych osób niewidomych oraz z innymi instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej;
• działalność na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, pomoc w organizowaniu zawodowych środowisk niewidomych;
• inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych;
• organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów;
• prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji oraz popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki i ochrony narządu wzroku.

ul. Jarosława Dąbrowskiego 45a
64-100 Leszno

519 514 182

www.pznleszno.pl
antkowiak.jedrzej@gmail.com
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
DIABETYKÓW KOŁO LESZNO

• reprezentowanie interesów członków stowarzyszenie i osób chorych
na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych poprzez inspirowanie
podejmowania tematyki opieki diabetologicznej przez sejm, rząd, ministerstwo
zdrowia, organy lokalnej władzy samorządowej oraz aktywny udział w nich;
• współpraca z Ministrem Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Diabetologicznym
w celu wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego,
poziomu świadczeń i cen leków i innych urządzeń niezbędnych diabetykom;
• organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych
i całego społeczeństwa, w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków
oraz samokontroli poprzez: działalność wydawniczą, szkolenia, turnusy
rehabilitacyjno-szkoleniowe, prasę, radio, telewizję, Internet;
• integracja środowiska diabetyków i sympatyków poprzez pomoc, życzliwość
i koleżeństwo propagowane przez: spotkania głównie w kołach, organizowanie
wspólnego wypoczynku, sportu, zabawy, imprez kulturalnych;
• organizowanie uroczystości jubileuszowych jak i światowego dnia walki z cukrzycą;
• udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków
poprzez poradnictwo prawne;
• reprezentowanie konkretnych interesów diabetyków ze znaczną niesprawnością
wobec władz i instytucji;
• udzielanie w miarę możliwości pomocy materialnej i sprzętowej;
• aktywizacja zawodowa poszukujących pracy na otwartym i chronionym rynku
pracy;
• udzielanie pomocy w wyjściu z uzależnień;
• rozwój informatyzacji komputerowej ogniw terenowych;
• organizowanie i prowadzenie badań oraz prac rozwojowych z zakresu ochrony
zdrowia, rehabilitacji, sposobu życia i potrzeb diabetyków;
• dbanie o rozwój stowarzyszenia poprzez wzrost stowarzyszenia poprzez wzrost
liczbowy i skuteczność jego działania.
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ul. Aptekarska 1
64-100 Leszno

721 104 270

stanislaw000@wp.pl

www.facebook.com/diabetycykololeszno

POLSKIE STOWARZYSZENIE
DIABETYKÓW ODDZIAŁ
REJONOWY W LESZNIE

• działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób
chorych na cukrzycę;
• inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym
dostępu do leczenia i rehabilitacji;
• działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;
• reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę
wobec władz państwowych i samorządowych;
• wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i z całego
społeczeństwa;
• wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii;
• udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom
nieletnich diabetyków;
• działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków;
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

ul. Jarosława Dąbrowskiego 45a
64-100 Leszno

697 480 562

wkazimiera@wp.pl
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
E-SPORTU

• działanie na rzecz graczy oraz fanów gier wideo oraz rywalizacji między nimi;
• wszelka promocja oraz popieranie działań związanych z promocją rynku wirtualnej
rywalizacji oraz wpieraniem zawodników.

lesznomiastemsportu@gmail.com

737 588 295
www.fb.com/polskiestowarzyszenieesportu
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ
KOŁO W LESZNIE

•
•
•
•
•
•
•
•

poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu;
poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu;
poprawa sprawności procesów poznawczych;
rozwój samoakceptacji, samorealizacji osobowości poczucia własnej wartości,
poczucia pewności siebie; rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności
komunikacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych;
rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy,
zjawisk i procesów w nim zachodzących;
wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb
rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka;
wykształcenie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych
w środowisku lokalnym;
wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie
oddziaływania rehabilitacyjnego i edukacyjnego oraz opiekuńczego

ul. Starozamkowa 14a
64-100 Leszno

65 529 64 74

www.psoni-leszno.pl
zk.leszno@psoni.org.pl
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POLSKIE TOWARZYSTWO
FARMACEUTYCZNE
ODDZIAŁ LESZNO

•
•
•
•
•
•
•

podnoszenie naukowego i fachowego poziomu farmaceutów;
propagowanie postępów nauki wśród farmaceutów;
zachęcanie i wdrażanie farmaceutów do pracy naukowej;
dopomaganie farmaceutom w pracy zawodowej;
współdziałanie w doskonaleniu i specjalizacji farmaceutów;
propagowanie zasad deontologii farmaceutycznej;
czuwanie nad całokształtem rozwoju i stanowiska farmacji w Rzeczypospolitej
Polskiej;
• reprezentacja nauki i zawodu farmaceutycznego na terenie kraju i za granicą;
• współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i rozwiązywaniu jej problemów
– w szczególności z Ministerstwem Zdrowia, z Naczelną i Okręgowymi Izbami
Aptekarskimi oraz ze związkami zawodowymi, zrzeszającymi pracowników
ochrony zdrowia;
• roztaczanie opieki nad zabytkami i przedmiotami związanymi z dziejami farmacji.
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ul. Rocha Kowalskiego 47
64-100 Leszno

500 283 458

adamczak.maria@gmail.com

PTFarm Leszno

REGIONALNA IZBA
PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA
W LESZNIE

• zrzeszanie przedsiębiorców czujących potrzebę realizacji wspólnych działań
na rzecz gospodarki i przedsiębiorczości;
• reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych;
• podejmowanie działań na rzecz lokalnego środowiska biznesu;
• inicjowanie działań, które przyczyniają się do tworzenia warunków rozwoju
gospodarczego poprzez organizację wydarzeń gospodarczych oraz świadczenie
szeregu usług dla biznesu.

ul. 55 Pułku Piechoty 34
64-100 Leszno

65 529 56 56

www.riph.pl
leszno@riph.pl
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REJONOWE WODNE
OCHOTNICZE POGOTOWIE
RATUNKOWE
ZARZĄD Z/S W LESZNIE

• organizowanie wodnej służby ratowniczej;
• współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami
zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska
wodnego;
• udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych
i awarii technicznych w tym powodzi i pożaru na wodach;
• programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa
na wodach i ochrony środowiska wodnego;
• ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się;
• występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej,
rekreacji i sportu z pisemnymi lub ustnymi wnioskami o usunięcie stwierdzonych zagrożeń
bezpieczeństwa osób na swoim terenie działania lub wstrzymanie eksploatacji;
• wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego oraz wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i innych zbiorników wodnych;
• dokonywanie przeglądów kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń,
jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń;
• prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych;
• nadawanie stopni młodszych ratowników oraz ratowników wodnych;
• nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania;
• egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność
pływania;
• opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym oraz sprzętu pływającego
ogólnego stosowania;
• krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
• wymiana doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami;
• prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
• świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego.
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ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno

508 171 470

www.wopr.leszno.pl
woprleszno@op.pl

Rejonowe WOPR Leszno

REJONOWY ZWIĄZEK
PSZCZELARZY W LESZNIE

• inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie pszczelarstwa;
• rozwinięcie hodowli do stopnia zapewniającego odpowiednie zapylenie
roślin z uwzględnieniem ekologicznej roli pszczół w środowisku, racjonalnego
wykorzystania pożytków pszczelich i prowadzenie prawidłowej gospodarki
pasiecznej na terenie działania;
• czuwanie nad jego prawidłowym rozwojem i reprezentowanie interesów
pszczelarzy.

ul. Jana Ostroroga 83
64-100 Leszno

65 520 97 40

rzpleszno@o2.pl
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SPOŁECZNE
STOWARZYSZENIE
TURYSTYCZNO - SPORTOWE
PRZYJACIEL PRZEDSZKOLAKA

• planowanie i zorganizowanie życia sportowego przedszkolaków w oparciu
o możliwości obiektowe i sprzętowe placówki oświatowej oraz o pomoc
organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków stowarzyszenia;
• angażowanie wszystkich przedszkolaków do różnorodnych form aktywności
kulturalnej, turystycznej, ruchowej, artystycznej i proekologicznej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
• organizowanie i uczestniczenie w imprezach kulturalnych, artystycznych,
proekologicznych, sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim;
• organizowanie zajęć sportowych dla przedszkolaków placówki w celu
wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej, kulturalnej, artystycznej,
proekologicznej i umysłowej;
• organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem cech
prozdrowotnych;
• organizowanie przedszkolakom różnorodnych form kulturalno-sportowych;
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w planowaniu i realizacji zadań stowarzyszenia.

ul. Leona Włodarczaka 3
64-100 Leszno

65 520 31 87

www.przedszkole18.com/stowarzyszenie-przyjaciel-przedszkola
przedszkole18.leszno@gmail.com
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STOWARZYSZENIE
ABSOLWENTÓW
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ IM.
J.A KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

• utrzymanie łączności absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z macierzystą uczelnią oraz działalność
na rzecz jej dalszego rozwoju;
• skupianie absolwentów dla utrzymania i stałego pogłębienia więzi koleżeńskiej;
• krzewienie i kultywowanie osiągnięć naukowych i wychowawczych Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie i tym samym,
przyczynianie się do rozwoju kultury narodowej;
• budowanie relacji między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Amosa
Komeńskiego w Lesznie, a innymi, niż absolwenci osobami, które chcą wspierać
rozwój i dobre imię Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. Jana Amosa
Komeńskiego w Lesznie;
• różnorodne świadczenia w ramach i na rzecz pomocy koleżeńskiej.

ul. Adama Mickiewicza 5
64-100 Leszno

603 521 653

sa.pwsz.leszno@gmail.com

Stowarzyszenie Absolwentów PWSZ im. J.
A. Komeńskiego w Lesznie
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STOWARZYSZENIE ADOPCJA
Z WYOBRAŹNIĄ

• propagowanie mądrych adopcji zwierząt bezdomnych;
• działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt poprzez organizowanie
i prowadzenie akcji edukacyjnych oraz współpracę z instytucjami propagującymi
humanitarne traktowanie zwierząt;
• niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, udzielanie wsparcia
placówkom/osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym współpracę
z placówkami/osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym;
• kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, zwalczanie przejawów znęcania
się nad zwierzętami.

ul. Niemiecka 1/6
64-100 Leszno
www.schronisko.leszno.pl
schronisko@schronisko.leszno.pl
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STOWARZYSZENIE
AGENCJI WIELKOPOLSKICH

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
• tworzenie we współpracy z zakładami ubezpieczeń programów ubezpieczeniowych wynikających z potrzeb rynku;
• integracja środowiska i reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia;
• tworzenie programów informatycznych niezbędnych do kompleksowej obsługi
klientów oraz wspierających pracę agenta;
• organizacja specjalistycznych szkoleń;
• udział w pracach legislacyjnych i produktowych mający na celu tworzenie produktów ubezpieczeniowych wynikających z potrzeb rynku ubezpieczeniowego;
• udzielanie pomocy prawnej członkom w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;
• opracowanie programów ubezpieczeniowych dedykowanych konkretnemu segmentowi klientów.

ul. Śniadeckich 15
64-100 Leszno

506 123 832

maciejmatuszewski@sprimat.pl
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STOWARZYSZENIE
BIBLIOTEKARZY POLSKICH ZARZĄD ODDZIAŁU
W LESZNIE

• działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, umacnianie pozytywnego wizerunku
zawodu oraz integracja środowiska;
• udział w kształtowaniu polityki i praktyki bibliotecznej oraz informacyjnej w Polsce;
• popularyzowanie działań sprzyjających rozwojowi bibliotek, bibliotekoznawstwa
oraz dyscyplin pokrewnych;
• zapewnianie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego;
• integrowanie środowiska zawodowego oraz budowanie prestiżu i szacunku
społecznego dla zawodu bibliotekarza;
• realizowanie zadań publicznych o charakterze działalności pożytku publicznego
w zakresie nauki, edukacji, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, integracji zawodowej i społecznej.

ul. Bolesława Chrobrego 3
64-100 Leszno
www.mbpleszno.pl/Oddzial_SBP_w_Lesznie

sbp.oddzial@mbpleszno.pl
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65 520 53 55

STOWARZYSZENIE
CENTRUM PROMOCJI
I ROZWOJU INICJATYW
OBYWATELSKICH PISOP

• wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, w tym szczególnie organizacji
pozarządowych; jednostek administracji publicznej oraz inicjatyw podejmowanych
na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w Wielkopolsce;
• wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz demokracji, tworzenie,
rozwijanie i propagowanie standardów działań obywatelskich;
• inicjowanie i wspieranie współpracy sektorów non-profit - biznes - administracja
publiczna;
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• tworzenie, wdrażanie i propagowanie innowacji społecznych;
• wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
społecznej odpowiedzialności organizacji i przedsiębiorczości społecznej;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ekologii;
prowadzenie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji;
• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
• promocja i organizowanie wolontariatu;
• prowadzenie badań i analiz inicjatyw społecznych;
• organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów, wizyt studyjnych;
• w ramach realizowanych projektów, stowarzyszenia i fundacja mogą być
bezpłatnie korzystać z: porad informacji, szkoleń dotyczących m.in. aspektów
prawnych, księgowych, promocyjnych, zarządzania, pozyskiwania środków
na działania, realizowania rozliczania projektów.

Pl. Jana Metziga 26/6
64-100 Leszno

65 520 78 86

www.pisop.org.pl
pisop@pisop.org.pl

www.facebook.com/centrumpisop
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STOWARZYSZENIE
CHORYCH NA CHOROBY
REUMATYCZNE

• poprawa warunków życiowych i zdrowotnych osób z chorobami reumatycznymi
oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym;
• reprezentowanie interesów osób z chorobami reumatycznymi wobec organów
władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich
problemów wśród społeczeństwa;
• podejmowanie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie i wyrównywania skutków ich niepełnosprawności;
• likwidacja barier psychologiczno-społecznych u reumatyków;
• aktywizacja osób chorych na choroby reumatyczne, organizowanie imprez,
wycieczek;
• świadczenie wzajemnej pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej;
• integrację społeczną;
• propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osobom potrzebującym
zgodnie z wartościami chrześcijańskimi;
• działalność informacyjna;
• współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

ul. Gen. Grota Roweckiego 20
64-100 Leszno

510 273 153

www.fb.com/StowarzyszenieChorychNaChorobyReumatycznewLesznie
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STOWARZYSZENIE
CULTURA BRASILEIRA

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

promocja i rozpowszechnianie kultury brazylijskiej, afrykańskiej, portugalskiej;
promocja i propagowanie afro-brazylijskiej sztuki capoeira;
rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży;
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży
szkolnej poprzez aktywność fizyczną, muzyczną, taneczną, artystyczną
i samoobronę;
integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich;
wyrównywanie szans na prowadzenie aktywnego trybu życia wśród dzieci
i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich, zagrożonych patologią, pochodzących
z terenów wiejskich oraz wychowanków domów dziecka;
organizacja imprez zbiorowych o charakterze sportowym i kulturalnym;
przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu, ksenofobii oraz szeroko pojmowanej
nietolerancji, dzięki współpracy między młodzieżą polską a społecznościami
lokalnymi w innych krajach ze szczególnym naciskiem na młodzież Unii
Europejskiej i Brazylii;
wspieranie i promocja wolontariatu;
wspieranie rozwoju społeczności lokalnej;
kreowanie wizerunku Leszna jako atrakcyjnego miejsca międzynarodowych
konferencji;
spotkań, seminariów oraz wydarzeń kulturalno-promocyjnych i sportowych;
wspomaganie Członków Stowarzyszenia w działaniach mających na celu rozwój,
samodoskonalenie i poszerzenie zakresu kompetencji w dziedzinie sztuki
capoeira.

ul. Ignacego Paderewskiego 13/10
64-100 Leszno
www.capoeira-leszno.pl/stowarzyszenie

kazik@capoeira-leszno.pl

607 148 763
Capoeira Unicar Leszno
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STOWARZYSZENIE
DZIAŁAJMY DLA LESZNA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

działanie z zakresu nauki, kultury, turystyki i sportu;
działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej;
inicjowanie rozwoju postaw obywatelskich i proeuropejskich;
pomoc mieszkańcom Leszna;
działalność na rzecz rozwoju Leszna;
organizowanie oraz współorganizowanie czasu wolnego mieszkańcom miasta
Leszna;
czynny udział w życiu społeczno-politycznym;
pomoc najuboższym mieszkańcom miasta Leszna oraz regionu;
inicjowanie i prowadzenie działalności: wspierającej rehabilitację społecznozawodową osób niepełnosprawnych, ochrony środowiska, ochrony zdrowia,
pomocy społecznej, charytatywno-opiekuńczej, dobroczynnej i przeciwdziałaniu
patologiom społecznym;
obrona konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich mieszkańców Leszna;
podejmowanie działania w celu ochrony i rozwoju swobód demokratycznych
i praw obywatelskich;
szkolenie i doskonalenie członków stowarzyszenia oraz osób objętych działaniem
Stowarzyszenia;
walka z bezrobociem w Lesznie;
działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej i ochrony środowiska.

ul. Bolesława Chrobrego 22
64-100 Leszno
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Stowarzyszenie Działajmy Dla Leszna

STOWARZYSZENIE
ECHO

• łagodzenie skutków biedy wśród rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej;
• kształtowanie świadomości społecznej i aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz
pomocy ubogim;
• działalność związana z pozyskiwaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności;
• nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób
ubogich.

ul. Aleje Z. Krasińskiego 30
64-100 Leszno

512 330 019
517 805 977

stowarzyszenie-echo@gazeta.pl

www.fb.com/Stowarzyszenie.ECHO
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STOWARZYSZENIE
FM BMW
GRUPA ZACHÓD

• promocja motoryzacji w regionie leszczyńskim oraz utrzymywanie kontaktów
z klubami motoryzacyjnymi działającymi na terenie całego kraju;
• promocja marki BMW;
• zrzeszenie sympatyków marki BMW;
• organizacja spotkań dla członków stowarzyszenia oraz zlotów BMW dla gości
z całego kraju;
• organizacja pikników i zabaw dla mieszkańców miasta Leszna w celu promocji
marki BMW;
• działalność charytatywna.
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ul. Borówkowa 10
64-100 Leszno

516 571 316

www.bmw-gz.pl
klub@bmw-gz.pl

FM BMW Grupa Zachód

STOWARZYSZENIE
GUN LOBBY LESZNO

• popularyzacja strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa
broni palnej i innej;
• poszerzenie wiedzy i edukowanie w dziedzinie strzelectwa rekreacyjnego, sportu
strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni;
• promocja i popieranie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego
i kolekcjonerstwa broni;
• zwiększenie liczby obywateli czynnie uprawiających strzelectwo i pasjonatów
kolekcjonerstwa;
• przyspieszenie odbudowy kultury i posiadania, kolekcjonowania i strzelania
z broni palnej w Polsce;
• upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o pierwszej pomocy, medycynie ratunkowej
i ochronie zdrowia oraz udoskonalanie działań w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności;
• promowanie rozwoju fizycznego, sportu oraz zdrowego trybu życia;
• tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim
w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego.

ul. Tadeusza Rejtana 69/10
64-100 Leszno

601 283 663

gunlobbyleszno@gmail.com

www.facebook.com/gunlobbyleszno
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STOWARZYSZENIE
HIPERAKTYWNI.PL

• integracja społeczności (szczególnie społeczności lokalnej) poprzez aktywność
fizyczną i osobiste zaangażowanie uczestników zajęć w kształtowaniu
pozytywnych postaw;
• prowadzenie sekcji Kendo Leszno;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• promocja i ochrona zdrowia;
• doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
• uczestnictwo w imprezach sportowych;
• organizowanie różnych form aktywności fizycznej;
• angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;
• dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
• dbałość o zdrowie członków Klubu;
• popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

ul. Władysława Broniewskiego 17
64-100 Leszno

507 120 540

www.hiperaktywni.pl
biuro@hiperaktywni.pl

HiperAktywni

ORGANIZACJA PROWADZI KLUB KENDO LESZNO

Kendo Leszno
www.facebook.com/KendoLeszno.FZCJ
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STOWARZYSZENIE
INSTRUKTORÓW I MIŁOŚNIKÓW
SURVIVALU, STRZELECTWA
SPORTOWEGO I WSPINACZKI
GÓRSKIEJ „SURVIVAL TEAM
LESZNO”

• wypoczynek dzieci i młodzieży;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

ul. 17 Stycznia 2
64-100 Leszno

661 217 842

www.stowarzyszeniestl.pl
stowarzyszeniestl@stowarzyszeniestl.pl

www.facebook.com/stowarzyszeniestl
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STOWARZYSZENIE
KATOLICKIE SENIORÓW
IM. JANA PAWŁA II

• działalność o charakterze zadaniowo-formacyjno-rekolekcyjnym, turystycznopielgrzymkowym, opiekuńczym, może być realizowana na terenie Polski i poza
jej granicami;
• kształtowanie i pogłębianie świadomości narodowej i religijnej, poczucie
odpowiedzialności za rozwój i służbę Kościołowi i narodowi;
• praca moralna i intelektualna nad wychowaniem człowieka, kształtowanie
osobowości ludzkiej w oparciu o naukę Kościoła oraz tradycję kultury narodu
polskiego;
• niesienie pomocy materialnej i duchowej niepełnosprawnym, chorym, starcom,
seniorom i wielodzietnym rodzinom;
• zwalczanie przyczyn patologii społecznej jak narkomania, alkoholizm,
chuligaństwo, zanik wartości moralnych, marnotrawstwo i niedbalstwo
w wykonywaniu obowiązków;
• działalność w zakresie tworzenia, pogłębiania kultury chrześcijańskiej, artystycznej,
intelektualnej, obyczajowej i turystki pielgrzymkowej.

ul. Ludwika Zamenhofa 88
64-100 Leszno
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STOWARZYSZENIE KLUB
MOTOCYKLOWY BIKERS
LEGION LESZNO

•
•
•
•

propagowanie zasad bezpiecznej jazdy motocyklem;
pogłębianie wiedzy o motocyklach;
popularyzacja idei ruchu motocyklowego oraz turystyki motocyklowej;
ochrona praw i interesów wszystkich osób związanych ze środowiskiem
motocyklistów;
• organizacja i współpraca w organizacji imprez masowych dla dzieci, młodzieży
i lokalnych środowisk, imprez charytatywnych i niosących pomoc ludziom
w różnego rodzaju potrzebach;
• współpraca z innymi klubami motocyklowymi, stowarzyszeniami, organizacjami
i instytucjami w realizacji celów regulaminowych;
• szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom
wypadków drogowych.

Os. Wieniawa 32/7
64-100 Leszno

603 603 049

www.bikerslegion.leszno.eu
robertgosciniak@tlen.pl

www.facebook.com/MotoLegionLeszno
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STOWARZYSZENIE KLUB
SPORTOWY SPORTING
LESZNO

• popularyzacja sportu i rekreacji oraz wszelkich aktywnych form spędzania
wolnego czasu;
• prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz innych działań mających na celu
dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych instruktorów i trenerów
tenisa, rekreacji ruchowej oraz trenerów fitness i trenerów personalnych;
• prowadzenie systemu szkoleń, których efektem będzie uzyskanie kwalifikacji
instruktora i trenera tenisa, rekreacji ruchowej oraz trenera fitness i trenera
personalnego;
• kształtowanie pozytywnych postaw społecznych polegających na promocji
zdrowego trybu życia i aktywnych form wypoczynku;
• dbałość o poprawę jakości szkoleń z zakresu nauki tenisa ziemnego, zajęć
fitness, treningu personalnego oraz wprowadzanie i propagowanie nowych
innowacyjnych form szkoleń;
• aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzanie ich w aktywne
formy wypoczynku i rekreacji;
• rozwój dzieci i młodzieży przez kształtowanie w nich pozytywnych postaw
związanych z aktywnym i zdrowym spędzaniem wolnego czasu;
• integracja środowiska sportowego przez działalność klubową;
• organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych;
• prowadzenie obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
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ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno

65 520 56 56
664 376 864

www.klubtenisowysporting.pl
tenis@sporting.com.pl

www.fb.com/klubtenisowysporting

STOWARZYSZENIE
KOLORY

•
•
•
•
•
•
•

działalność społeczna, edukacyjna, oświatowa oraz charytatywna;
kształtowanie życia kulturalnego i społecznego;
upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i ekologii;
promocja i organizacja wolontariatu;
prowadzenie działalności i charytatywnej oraz wspieranie osób w trudnej sytuacji;
przeciwdziałanie wszelkim formom brutalizacji i wulgaryzacji życia społecznego;
współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie
pomocy społecznej i socjalnej;
• przeciwdziałanie patologiom społecznym.

ul. Sebastiana Klonowicza 14/5
64-100 Leszno

530 426 418

www.hospicjum-kolory.pl
biuro@hospicjum-kolory.pl

www.fb.com/stowarzyszeniekolory
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STOWARZYSZENIE
KONFEDERACJA
WIELKOPOLAN

• doprowadzenie do pełnej samorządności oraz podniesienie standardu życia
wszystkich mieszkańców Ziemi Wielkopolskiej;
• reprezentowanie i obrona wspólnych interesów Wielkopolan;
• propagowanie i ochrona dziedzictwa historycznego Wielkopolski;
• budowa społeczeństwa obywatelskiego;
• praca na rzecz wzrostu znaczenia i bogactwa Rzeczypospolitej poprzez uczestnictwo w zrównoważonym rozwoju Wielkopolski jako nowoczesnego regionu
w zjednoczonej Europie;
• zmiana relacji pomiędzy społeczeństwem obywatelskim, a państwem.

ul. Edwarda Raczyńskiego 4
64-100 Leszno

604 174 368, 790 522 623
519 648 255, 781 581 216
Konfederacja Wielkopolan
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STOWARZYSZENIE
KOTWICA W LESZNIE

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dążenie do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez nauczanie, kształtowanie
umiejętności i praktycznego wykorzystywania wiedzy, wychowania w aspekcie moralnym,
etycznym i duchowym;
praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności dziećmi
niepełnosprawnymi
ruchowo,
upośledzonymi,
dyslektycznymi,
niedosłyszącymi,
niedowidzącymi;
stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów zdolnych i ambitnych,
w szczególności poprzez fundowanie stypendiów, nagród, uczestnictwa w wyjazdach
zagranicznych;
prowadzenie kursów naukowych, kół zainteresowań itp.;
podejmowanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi stwarzającymi możliwości prowadzenia
nowatorskich form edukacji;
promowanie edukacji zdrowotnej, ekologicznej i działalności turystycznej;
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
działalność charytatywna;
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
ochrona i promocja zdrowia;
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
działalność
wspomagająca
rozwój
techniki,
wynalazczości
i
innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
wypoczynek dzieci i młodzieży;
działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
pozyskiwanie środków na modernizację i funkcjonowanie szkoły;
minimalizowanie kosztów utrzymania szkoły i rozwoju.
ul. Gabriela Narutowicza 57
64-100 Leszno

65 529 60 45

www.sp2.leszno.pl
spnr2les@interbit.pl

www.fb.com/stowarzyszeniekotwica
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STOWARZYSZENIE
KULTURALNE KONTAKTY

• działanie w zakresie kultury, oświaty, nauki;
• wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów;
• organizacja międzynarodowych warsztatów Gospel, prowadzonych przez Teatr
Małych Form „Scena Świadomości”.

ul. Lipowa 40/4
64-100 Leszno
stowarzyszeniekontakty@op.pl
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606 793 352

STOWARZYSZENIE
KULTURY FIZYCZNEJ
SATORI

• organizacja procesu szkolenia sportowego; organizacja zawodów i imprez
sportowych oraz branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez
powołane do tego organizacje i związki sportowe;
• propagowanie wśród społeczeństwa kultury fizycznej;
• stwarzanie warunków do osiągnięcia przez członków Stowarzyszenia wysokiego
poziomu szkolenia;
• prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa;
• wydawanie materiałów sportowo-szkoleniowych, biuletynów informacyjnych
oraz innych materiałów propagandowo-informacyjnych;
• organizacja wyjazdów szkoleniowych i sportowych – krajowych i zagranicznych.

ul. Kazimierza Karasia 20
64-100 Leszno

607 034 706
609 205 888

www.satorileszno.pl
kontakt@satorileszno.pl

www.facebook.com/skf.satori.leszno
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STOWARZYSZENIE
KULTURY FIZYCZNEJ
„ŻYCIE JEST PIĘKNE”

• organizacja masowych imprez sportowych i rekreacyjnych, w szczególności:
Majówka z ABC – największy rajd rowerowy w Polsce; Leszczyński Maraton
Rowerowy Bikefun Maraton – ogólnopolski maraton kolarski dla amatorów; Eco
Bieg Sporting Maraton – maraton biegowy w Karczmie Borowej;
• propagowanie aktywnego trybu życia poprzez sport, rekreację i rehabilitację
ruchową;
• wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży;
• organizacja zawodów oraz imprez turystycznych;
• udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej;
• udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i wykluczonych;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
• organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych;
• rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
• wydawanie publikacji;
• rozbudzenie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją własnego miasta, regionu,
Polski i Europy.

ul. Słowiańska 63
64-100 Leszno
abc@gazetaabc.pl
stowarzyszenie@gazetaabc.pl
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65 529 25 40

STOWARZYSZENIE
LESZCZYŃSKI BANK
ŻYWNOŚCI

• gromadzenie darów w formie pełnowartościowej żywności od wszystkich
podmiotów krajowych i zagranicznych z zachowaniem aktualnie obowiązujących
przepisów i norm sanitarno-epidemiologicznych;
• magazynowanie, segregowanie, transport oraz rozdział otrzymanej żywności
wśród osób potrzebujących według zasad ustalonych przez władze Stowarzyszenia;
• podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie darczyńców i patronów
dla przedsięwzięć odbywających się pod auspicjami Stowarzyszenia;
• współpraca z władzami państwa i samorządowymi;
• współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia;
• prowadzenie własnej działalności wydawniczej poprzez wydawanie folderów,
biuletynów oraz własnego czasopisma;
• gromadzenie danych o podopiecznych będących w kręgu zainteresowania
poszczególnych
członków
Stowarzyszenia;
organizowanie
imprez
okolicznościowych oraz o charakterze charytatywno-towarzyskim mających
na celu powiększenie zasobów;
• nawiązywanie kontaktów i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami w Polsce
i zagranicą;
• organizowanie szkoleń i kursów dla wolontariuszy, pracowników i innych
osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia oraz udział w audycjach
i programach radiowych i telewizyjnych.

ul. Słowiańska 59
64-100 Leszno

782 641 000
518 215 289

leszczynskibankzywnosci@wp.pl

www.facebook.com/lbzisd
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STOWARZYSZENIE
LESZCZYŃSKIE MEDIA

• działalność charytatywna;
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
• działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• promocja i organizowanie wolontariatu;
• działania na rzecz innych organizacji pozarządowych;
• inna działalność: telewizja internetowa.
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ul. Słowiańska 63
64-100 Leszno

783 759 912

www.leszczynskie.media.pl
biuro@leszczynskie.media.pl

www.facebook.com/leszczynskie.media

STOWARZYSZENIE
LESZNO MA W SOBIE
MOC

• inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę funkcjonowania
społecznego mieszkańców Leszna;
• inspirowanie i wspieranie osób poszukujących własnego rozwoju;
• podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• aktywizacja społeczna i zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
• pomoc społeczna;
• działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• prowadzenie edukacji pozaszkolnej;
• podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym
promowaniu idei kształcenia przez całe życie;
• przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego;
• wyrównanie szans osób i grup dyskryminowanych;
• budowanie świadomości społecznej i kształtowanie postaw rozwojowych dzieci,
młodzieży i dorosłych;
• promowanie postawy nastawionej na korzystanie z dóbr kultury i Dziedzictwa
Narodowego;
• promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i społecznych
inicjatyw lokalnych;
• współpraca z przedsiębiorcami lokalnymi w celu wzajemnego wsparcia w procesie
rozwoju;
• wspieranie miasta Leszna w budowaniu jego marki i promocja miasta oraz Regionu
Leszczyńskiego.

ul. Czarnoleska 33
64-100 Leszno

534 599 235

lesznomamoc@gmail.com

www.fb.com/LesznomawsobieMOC
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STOWARZYSZENIE
MALI NIEWIDZIALNI

• wsparcie i pomoc dla: rodziców/opiekunów dziecka z nieharmonijnym
rozwojem/niepełnosprawnością, samotnych rodziców, osób bezrobotnych, osób
borykających się z różnymi problemami;
• prowadzenie autorskich programów rozwojowych i spotkań doradczych
(indywidualnych lub grupowych) dla organizacji pozarządowych, ich
podopiecznych, a także dla firm i instytucji;
• prowadzenie szkoleń, prelekcji na wybrane tematy z zakresu motywacji,
komunikacji, rozwoju itp.;
• prowadzenie indywidualnych sesji coachingowych;
• udzielanie osobom zgłaszającym się o pomoc wsparcia doradcy zawodowego;
• wspieranie pomocą i radą rodziców wychowujących dzieci z nieharmonijnym
rozwojem/niepełnosprawnością;
• udzielanie rodzicom informacji, gdzie i jak uzyskać niezbędne zaświadczenia,
opinie, orzeczenia, jak zorganizować rehabilitację, terapię, jak założyć subkonto
dla gromadzenia 1%;
• organizacja ciekawych spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, ich rodziców i opiekunów;
• organizacja konferencji, eventów i spotkań motywacyjnych.
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ul. Jana Ostroroga 78/1
64-100 Leszno

509 080 424

www.maliniewidzialni.leszno.pl
maliniewidzialni@gmail.com
magda.maliniewidzialni@gmail.com
marta.maliniewidzialni@gmail.com

maliniewidzialni.leszno.pl

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW KRĘGLARSTWA
„DOBRY RZUT”

•
•
•
•
•

popularyzacja kręglarstwa klasycznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport;
organizacja imprez sportowych na kręgielni MOSiR w Lesznie;
szkolenia techniczne w ramach kręglarstwa klasycznego;
organizacja okolicznościowych turniejów kręglarskich dla dzieci – Dzień Dziecka,
Mikołajki itp.

ul. Grunwaldzka 3/10
64-100 Leszno

603 115 473

www.dobryrzut.pl
dobryrzut@wp.pl

Stowarzyszenie Miłośników Kręglarstwa
“Dobry Rzut”
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STOWARZYSZENIE
MODELARZY LOTNICZYCH
„LATACZE” LESZNO

• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
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ul. Ludwika Zamenhofa 12/4
64-100 Leszno

609 844 677

www.latacze.pl
latacze.leszno@gmail.com

www.facebook.com/latacze.leszno

STOWARZYSZENIE MONAR
PORADNIA PROFILAKTYKI,
LECZENIA I TERAPII
UZALEŻNIEŃ

• przeciwdziałanie narkomanii;
• upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat negatywnych skutków
prawnych, społecznych i zdrowotnych używania narkotyków;
• terapia dla osób eksperymentujących z narkotykami;
• leczenie osób uzależnionych;
• podejmowanie działań na rzecz ludzi nieprzystosowanych społecznie;
• ochrona i promocja zdrowia;
• prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
• wspomaganie mniejszości oraz osób niepełnosprawnych;
• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem;
• upowszechnianie i ochrona praw dziecka, organizowanie wypoczynku dzieci
i młodzieży;
• wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, oświaty, edukacji
i wychowania, a także krajoznawstwa, kultury oraz ochrona dóbr tradycji;
• promocja kultury fizycznej i sportu;
• przeciwdziałanie patologiom społecznym;
• promocja i organizacja wolontariatu.

ul. Przemysłowa 27
64-100 Leszno

65 520 41 43

www.leszno.monar.org
leszno@monar.org

Monar Leszno
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STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„NASZ DOM NASZ ŚWIAT”

• pomoc osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem dorosłych
osób z niepełnosprawnością intelektualną;
• rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu
osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowanie ich do życia
w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności
umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie;
• propagowanie praw osób niepełnosprawnych oraz likwidowanie uprzedzeń
wobec osób niepełnoprawnych;
• działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób
niepełnosprawnych;
• działalność na rzecz wypoczynku, upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,
oraz rehabilitacji społeczno-kulturowej osób niepełnosprawnych;
• wspieranie działań umożliwiających likwidowanie barier dotykających osoby
niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia, w tym barier w komunikowaniu
się i dostępu do dóbr kultury;
• działalność na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijania kontaktów,
podejmowania współpracy i wspólnego działania z różnymi społecznościami
i dzieleniu się doświadczeniami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.
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ul. Rynek 2, 64-100 Leszno
Adres do korespondencji:
ul. A. Krzyckiego 12h/1, 64-100 Leszno

603 401 864

www.ndns.pl
biuro@ndns.pl

www.facebook.com/naszdomnaszswiat

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„SALUS”

• prowadzenie działalności w zakresie rozwoju fizycznego i powrotu do zdrowia,
aktywizacji zawodowej;
• prowadzenie zajęć usprawniających dla osób starszych;
• prowadzenie zajęć usprawniających osoby chore i niepełnosprawne;
• organizowanie zajęć rehabilitacyjnych i rekreacyjnych;
• prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej;
• współpraca ze stowarzyszeniami o takim samym lub podobnym charakterze
działalności.

ul. Gajowa 5
64-100 Leszno

603 681 578

osalus@poczta.onet.pl
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STOWARZYSZENIE
NA RZECZ ROZWOJU
CHIRURGII LESZCZYŃSKIEJ

Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w zakresie:
•
pozyskiwania środków finansowych na zakup sprzętu medycznego;
•
przyjmowania środków trwałych i oddawania ich w użyczenie innym podmiotom publicznym świadczącym usługi medyczne;
•
wspierania rozwoju kadry medycznej w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych;
•
przyczyniania się do tworzenia nowych ośrodków wykonujących zabiegi chirurgiczne;
•
promowania współdziałania jednostek służby zdrowia z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz w zakresie zabiegów chirurgicznych;
•
pomocy w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami
o podobnym charakterze;
•
prezentowania dorobku stowarzyszenia władzom państwowym, samorządowym, sektorowi gospodarczemu;
•
prowadzenia działalności charytatywnej, promowania innowacyjnych technik
operacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów chirurgicznych);
•
wydawania publikacji dotyczących przedmiotu działalności stowarzyszenia.

ul. Magazynowa 2
64-100 Leszno
chirurgia_leszczynska@interia.pl
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502 826 936

STOWARZYSZENIE
NASZA ALTERNATYWA

• prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologii
społecznej, zaburzeniom zachowania i zaburzeniom zdrowia psychicznego –
dzieci, młodzieży i dorosłych – pełnosprawnych i niepełnosprawnych;
• objęcie wieloaspektowym programem pomocy osób pełnosprawnych
i niepełnosprawnych, uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, patologią
społeczną i zaburzeniami zachowania oraz zdrowia psychicznego;
• prowadzenie działań edukacyjno-profilaktyczno-terapeutycznych mających
na celu leczenie i promowanie zdrowego stylu życia;
• współpraca z innymi instytucjami, organizacjami i ośrodkami oraz osobami
fizycznymi w zakresie zadań statutowych.

Al. Jana Pawła II 6
64-100 Leszno

65 529 74 94
697 983 437

nasza@alternatywa.leszno.pl

MCP “Alternatywa” Leszno
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STOWARZYSZENIE
„ODDAJESZ - POMAGASZ”

•
•
•
•
•

pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
pomoc rodzinom dotkniętym bezrobociem;
pomoc rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności i wielodzietności;
pomoc dzieciom i młodzieży;
pomoc bezrobotnym, wykluczonym społecznie.

ul. Holenderska 19/7
64-100 Leszno
oddajesz.pomagasz@gmail.com
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www.facebook.com/oddajesz.pomagasz

STOWARZYSZENIE
OFICERÓW REZERW
69 PPLOT W LESZNIE

• integracja środowiska oficerów /podchorążych/ rezerwy, którzy służyli /bądź byli
na przydziałach mobilizacyjnych/ w jednostkach i instytucjach wojskowych stacjonujących
na terenie Garnizonu Leszno, a przez to pełniejsze wykorzystanie aktywności tegoż
środowiska do działalności na rzecz rozwoju kulturalnego i materialnego ogółu społeczności
Leszna i Ziemi Leszczyńskiej;
• popularyzacja i propagowanie działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz problematyki bezpieczeństwa i obrony narodowej w różnych kręgach środowiskowych
społeczeństwa Leszna i okolic;
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, postaw i wartości patriotycznych
oraz pogłębianie wiedzy historycznej o Wojsku Polskim, głównie na przykładzie jego części
związanej z Wielkopolską i Garnizonem Leszno;
• opieka nad miejscami Pamięci Narodowej na terenie Garnizonu Leszno oraz gromadzenie
pamiątek związanych z działaniami i funkcjonowaniem jednostek i instytucji wojskowych
na terenie Garnizonu Leszno. Utworzenie Izby Pamięci Garnizonu Leszno;
• zwiedzanie miejsc historycznych, muzeów oraz udział w pokazach uzbrojenia i sprzętu
wojskowego w ramach organizowanych imprez turystycznych;
• ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych osobom
w wieku emerytalnym (związanym ze środowiskiem wojskowym) i ich rodzinom w miarę
posiadanych środków i możliwości organizacyjnych;
• stała współpraca z jednostkami wojskowymi, organizacjami kombatanckimi
oraz jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na terenie Garnizonu Leszno;
• uczestniczenie w uroczystościach związanych ze świętami państwowymi i wojskowymi
oraz rocznicami upamiętniającymi bohaterskie walki jednostek leszczyńskich;
• prowadzenie środowiskowego klubu na potrzeby oficerów rezerwy, służby czynnej
i weteranów wojskowych w przypadku posiadania odpowiedniej bazy materialnej
i organizacyjnej.

ul. Obrońców Lwowa 5
64-100 Leszno

601 739 503
786 290 156

www.sor69pplot.pl
69pplot@wp.pl
andrzej11@onet.pl

Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy
69pplot
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STOWARZYSZENIE
OLIMPIADY SPECJALNE
POLSKA - SEKCJA OLIMPIAD
SPECJALNYCH „SZÓSTKA”

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnością
intelektualną przez popularyzację, uczestnictwo, rozwój i organizację sportu,
rekreacji, rehabilitacji ruchowej, turystyki i innych form mających wpływ
na doskonalenie sprawności fizycznej i psychofizycznej dzieci i dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną, jak również ich rodzin, o charakterze
krajowym i międzynarodowym;
• reprezentowanie sportu polskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
w kontaktach z Narodowymi Programami Olimpiad Specjalnych;
• wszelkie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, zmierzające
do poprawy ich życia oraz oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej,
której celem jest szeroko pojęte poszanowanie osób z niepełnosprawnością
intelektualną oraz ich integracja ze społeczeństwem;
• pozyskiwanie i organizacja wolontariatu na rzecz wspierania i rozwijania działań
statutowych;
• ścisłe współdziałanie z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
oraz organizacjami ich reprezentującymi;
• przygotowanie i zabezpieczanie kadry instruktorskiej dla potrzeb organizowanych
zajęć, zawodów, imprez, itp.
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Al. Jana Pawła II 10
64-100 Leszno

507 977 779

olimpiady@wp.pl
szostka2@wp.pl

www.facebook.com/olimpiadyszostka

STOWARZYSZENIE
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
LESZNO - REGION

•
•
•
•

promocja turystyczna regionu Leszna w oparciu o przyjętą strategię promocji;
prowadzenie informacji turystycznej;
aktywizacja turystyczna regionu;
pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju i promocji turystyki
w regionie;
• integrowanie działalności samorządów i branży turystycznej;
• organizacja dokształcania i doskonalenia zawodowego.

ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

65 529 82 34

leszno.pl/Organizacja_Turystyczna_
Leszno-Region
region@leszno.pl

www.facebook.com/InfoTurLeszno
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STOWARZYSZENIE
PASJONATÓW SPORTU
I PODRÓŻY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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promocja zdrowego stylu życia;
prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej oraz dziedzinie rekreacji;
rozwijanie różnych form kultury fizycznej;
prowadzenie działalności w zaktywizowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych do zdrowego, aktywnego
życia oraz czynnego wypoczynku;
promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej według zasad fair-play;
stwarzanie właściwych warunków do uprawniania sportu i rekreacji oraz specjalistycznego szkolenia
w dziedzinie rekreacji i sportów ruchowych;
organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych;
uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwach sportowych, w tym również organizowanych
przez inne organizacje sportowe i rekreacyjne;
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych;
realizowanie projektów i programów służących przeciwdziałaniu otyłości, uzależnieniom i biernym
formom spędzania czasu wolnego;
uświadamianie społeczeństwa w tematyce: sportu, treningu, zdrowia, podróży, szeroko pojętego
rozwoju osobistego, rozwoju pasji i zainteresowań;
motywowanie oraz inspirowanie społeczeństwa;
nauka i doskonalenie nowych umiejętności u dzieci, młodzieży i dorosłych;
zarażanie uśmiechem innych;
pomoc i wsparcie domów dziecka;
działalność charytatywna;
integrowanie ludzi w różnych wieku na obszarze swojego działania;
poznawanie kultury, zwyczajów, zabytków podczas międzynarodowych podróży;
promocja miast, regionów, produktów, zabytków;
szkolenie i doskonalenie kadr trenersko instruktorskich i sędziowskich;
opiniowanie miejsc noclegowych, hoteli, moteli, ośrodków;
samorozwój oraz czynny udział w wydarzeniach rekreacyjnych i sportowych;
działalność na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i sportowego miasta i gminy leszno;
działalność na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i sportowego mieszkańców polski i świata.

ul. Bułgarska 9/2
64-100 Leszno

695 474 566

zdrowybus@gmail.com
arek_pralat@wp.pl
www.zdrowybus.pl

www.facebook.com/ZdrowyBuspl

STOWARZYSZENIE PL18

• działanie na rzecz rozwoju Miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego, na rzecz
mieszkańców Miasta Leszna;
• czynny udział w życiu społecznym Miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego;
• działanie w zakresie nauki, kultury, turystyki i sportu;
• propagowanie nowych technologii;
• inicjowanie rozwoju postaw obywatelskich i proeuropejskich;
• pomoc mieszkańcom Miasta Leszna i regionu leszczyńskiego w trudnej sytuacji
życiowej;
• współpraca z krajowymi i europejskimi organizacjami społecznymi.

ul. Kąkolewska 15e
64-100 Leszno

511 602 455

www.pl18.org
stowarzyszenie@pl18.org

Stowarzyszenie PL18
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STOWARZYSZENIE
PLAYER`Z

• rozwijanie wśród kierowców kultury oraz podnoszenie kwalifikacji uczestników
ruchu drogowego;
• zwiększanie świadomości ekologicznej użytkowników różnego rodzaju pojazdów
drogowych;
• przeciwdziałanie ujemnych skutków rozwoju motoryzacji na środowisko
naturalne;
• rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych członków Stowarzyszenia
oraz instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem;
• działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej
sytuacji.
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ul. Stefana Batorego 1
64-100 Leszno

725 006 601

player.z@o2.pl

Player’z

STOWARZYSZENIE POMOCY
OSOBOM NIESŁYSZĄCYM
„SPON”

• zrzeszenie osób niesłyszących, członków ich rodzin oraz innych osób, które wyrażą
chęć działania na rzecz tego środowiska;
• wszechstronna pomoc osobom niesłyszącym i innym osobom z uszkodzonym
słuchem, a także członkom ich rodzin oraz innym osobom, które wyrażą chęć działania
na rzecz tego środowiska;
• integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem;
• działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych
i społecznych;
• prowadzenie i organizowanie pracy społecznej, oświatowej, kulturalnej i zawodowej
w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin;
• sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym
słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących;
• organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej (m.in. szkolenia, kursy)
w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w szczególności w zakresie języka
migowego;
• organizowanie szkoleń i kursów dla wolontariuszy, pracowników i innych osób,
działających na rzecz stowarzyszenia;
• organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu;
• prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki
zdrowotnej i społecznej;
• prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niesłyszących i z uszkodzonym
słuchem;
• udzielanie pomocy socjalno-bytowej członkom i ich rodzinom;
• współpracę z samorządami i innymi stowarzyszeniami, pomoc merytoryczną
i doradczą;
• prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania,
wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności
na rzecz dzieci i młodzieży;
• wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

ul. Grodzka 4
64-100 Leszno

693 542 876, 607 809 944

spon.leszno@gmail.com

www.facebook.com/SPONLeszno
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STOWARZYSZENIE
POZYTYWKA

• wielopłaszczyznowa pomoc osobom starszym oraz osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej;
• działalność na rzecz integracji oraz aktywizacji osób starszych w obszarze
współdziałania społecznego i obywatelskiego;
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym.
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ul. Niepodległości 128/8
64-100 Leszno

503 550 658

pozytywkaleszno.pl
kontakt@pozytywkaleszno.pl

www.facebook.com/pozytywkaleszno

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIEL SZKOŁY

•
•
•
•

pozyskiwanie środków finansowych;
działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci;
wspieranie działalności statutowej Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie;
działanie w zakresie kształtowania właściwej osobowości i rozwijanie postaw
moralnych uczniów;
• realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków
i postulatów członków stowarzyszenia.

ul. Rumuńska 6ab
64-100 Leszno

65 520 02 39

www.dwunastka.leszno.pl
sp12leszno@poczta.onet.pl
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STOWARZYSZENIE
PRZYJACIELE DZIESIĄTKI

• wielokierunkowe inicjowanie i wspieranie działań na rzecz Szkoły Podstawowej
nr 10 w Lesznie;
• zapewnienie najlepszych warunków edukacyjnych i wychowawczych dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie;
• wspieranie nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w podnoszeniu kwalifikacji
a także do wspierania działań na rzecz unowocześniania bazy szkolnej;
• wspieranie rozwoju uczniów w podstawowej edukacji szkolnej;
• rozbudzanie zainteresowań poprzez ofertę pozalekcyjną;
• kształcenie i edukowanie w duchu prozdrowotnym i prospołecznym;
• promowanie placówki szkolnej jako innowacyjnego ośrodka wychowawczego
na miarę XXI wieku;
• integrowanie środowiska rodzicielskiego z gronem pedagogicznym w celu
uzupełniania się w procesie wychowawczym dzieci;
• organizowanie zajęć dodatkowych, które umożliwią dalszy indywidualny rozwój;
• prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, spoza podstawowej oferty szkolnej;
• promowanie aktywnych form spędzania czasu a także uczestniczenie w życiu
społecznym miasta;
• promocja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie;
• pomoc w remontach oraz doposażeniu Szkoły Podstawowej nr 10;
• prowadzenie szkoleń dla rodziców, nauczycieli;
• prowadzenie spotkań integracyjnych;
• pozyskiwanie środków od sponsorów, z funduszy UE, a także z projektów
kierowanych do organizacji pozarządowych;
• współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, podmiotami a także
współpracę międzynarodową.
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ul. Jagiellońska 7
64-100 Leszno

655 204 008
601 673 000

przyjacieledziesiatki@wp.pl

Stowarzyszenie “Przyjaciele Dziesiątki”

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ BAŚNIOWEJ
KRAINY W LESZNIE

• działanie na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie „Baśniowa Kraina”;
• działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu na rzecz dzieci, w szczególności
uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie;
• działalność kulturalna na rzecz dzieci, w szczególności uczęszczających
do Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie;
• krzewienie tożsamości historycznej, patriotycznej i demokratycznej wśród dzieci,
w szczególności uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie;
• kształtowanie postawy prowolnościowej, proekologicznej i prosportowej wśród
dzieci, w szczególności uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie;
• udzielanie wsparcia dla najbardziej potrzebujących dzieci, w szczególności
uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie i ich rodzin;
• działanie na rzecz utrzymania, wzbogacenia i modernizacji wyposażenia i bazy
lokalowej Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie;
• działania na rzecz integracji środowisk związanych z Przedszkolem Miejskim
nr 20 w Lesznie, w tym dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 20
w Lesznie, ich rodziców, wychowawców, nauczycieli i osób które Przedszkole
ukończyły.

ul. Kazimierza Karasia 11
64-100 Leszno

Stowarzyszenie Przyjaciół Baśniowej
Krainy

przyjacielebasniowejkrainy@gmail.com
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STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ
BEZGLUTENOWEJ MAMY

• szkolenie kadry pedagogicznej, lekarzy, dietetyków;
• szerzenie i promocja wolontariatu;
• organizowanie spotkań integracyjnych dla osób na diecie bezglutenowej i innych
dietach eliminacyjnych;
• promocja zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie wykluczeniom.

ul. Dożynkowa 57/3
64-100 Leszno
marta@bezglutenowamama.pl

146

www.facebook.com/bezglutenowamama

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ I LO W LESZNIE

• promocja I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie na terenie miasta, województwa,
w kraju oraz poza jego granicami;
• udzielanie pomocy społecznej uczniom i absolwentom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych osób;
• działalność na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów;
• promocja talentów naukowych, artystycznych i sportowych uczniów szkoły
i pomoc w rozwijaniu talentów;
• pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym
spełnianie funkcji społecznych i zawodowych;
• inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej; promocja
kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej;
• nawiązywanie kontaktów z absolwentami;
• kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych środowiska wychowanków
oraz uczniów szkoły;
• inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz
wszechstronnego rozwoju szkoły;
• dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego
szkoły, jej zasłużonych wychowanków, nauczycieli i uczniów we wszystkich
dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego;
• pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego
i materialnego szkoły;
• pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności
stowarzyszenia;
• ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
wśród młodzieży;
• upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;
• działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.

ul. Karola Kurpińskiego 1
64-100 Leszno

65 529 94 25

www.jedynka-leszno.pl
lo1@leszno.edu.pl
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STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
HUFCA ZHP LESZNO

• szerokie propagowanie i promocja ruchu harcerskiego;
• pozyskiwanie wraz z Komendą Hufca ZHP Leszno kandydatów na instruktorów
i zakładanie nowych drużyn harcerskich oraz gromad zuchowych;
• stwarzanie warunków wszechstronnego, intelektualnego, społecznego,
duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka;
• pomoc w odzyskiwaniu tożsamości harcerskiej przez byłych harcerzy
i instruktorów;
• nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy
poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od nałogów;
• upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości:
prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia,
patriotyzmu, tolerancji i przyjaźni;
• stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich
ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi;
• upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu
przez cywilizację, kształtowanie potrzeb kontaktu z naturalną przyrodą.

ul. Sokoła 20
64-100 Leszno
www.sph-zhp.leszno.eu
sphleszno@o2.pl
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607 248 602
603 423 163

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
„MAŁE ZATORZE”

• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja ruchu harcerskiego
i wspomaganie działalności SPH „Małe Zatorze” w Lesznie w wykonywaniu jego
statutowych zadań;
• edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w zakresie krajoznawstwa, tradycji
narodowych, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie turystyki
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
• podejmowanie działań o pozyskiwanie finansowych środków publicznych, w tym
funduszy unijnych, na przedsięwzięcia realizujące cele i zadania statutowe.

ul. Stanisława Wyspiańskiego 5
64-100 Leszno

786 179 294
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STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ
TECHNICZNYCH W LESZNIE

• promocja Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie na terenie miasta, województwa, w kraju
oraz poza jego granicami;
• udzielanie pomocy społecznej uczniom i absolwentom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych osób, działalność na rzecz niepełnosprawnych uczniów
i absolwentów;
• kreowanie dobrego wizerunku szkoły oraz inicjowanie i organizowanie działań na rzecz
społeczności szkoły, promocja talentów naukowych, artystycznych i sportowych uczniów
szkoły i pomoc w rozwijaniu talentów;
• współpraca z władzami szkoły oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji
umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych;
• inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej;
• promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej;
• nawiązywanie kontaktów z absolwentami;
• kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych środowiska wychowanków
oraz uczniów szkoły;
• inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego
rozwoju szkoły;
• dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły,
jej zasłużonych wychowanków, nauczycieli i uczniów we wszystkich dziedzinach życia
społecznego, oświatowego i kulturalnego;
• pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego
i materialnego szkoły;
• pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności
stowarzyszenia;
• ochrona i promocja zdrowia;
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży;
• upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;
• działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.

ul. Gabriela Narutowicza 74a
64-100 Leszno
stowarzyszenie@zst-leszno.pl
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65 529 94 35

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ
SZKOŁY ROLNICZOBUDOWLANEJ

• pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia;
• nawiązywanie kontaktów z absolwentami;
• promocja zespołu szkół rolniczo-budowlanych w Lesznie na terenie miasta, województwa,
w kraju oraz poza jego granicami;
• organizowanie konkursów i wystaw szkolnych;
• pomoc w budowie i remontach szkoły;
• pomoc w zdobywaniu środków dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych;
• wspieranie finansowe najuboższych uczniów;
• organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych;
• organizacja i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci;
• kreowanie dobrego wizerunku szkoły;
• współpraca z władzami szkoły;
• inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły;
• dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej
zasłużonych wychowanków, nauczycieli i uczniów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego;
• działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
• udzielanie pomocy społecznej uczniom i absolwentom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób;
• działalność na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów;
• promocja talentów naukowych, artystycznych i sportowych uczniów szkoły i pomoc w rozwijaniu talentów, organizowanie spotkań absolwentów;
• organizowanie lub współudział w organizowaniu obchodów rocznic istnienia szkoły;
• opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych;
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży;
• ekologia i ochrona środowiska.

ul. 1 Maja 1
64-100 Leszno

65 529 94 30

www.zsrb.leszno.pl
sekretariat@zsrb.leszno.pl
splsrb@wp.pl
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STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ MAŻORETEK
ORKIESTRY DĘTEJ
MIASTA LESZNA

• propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
• promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia,
w szczególności wśród ludzi młodych;
• działalność kulturalno-oświatowa i rekreacyjno-sportowa na rzecz dzieci,
młodzieży i dorosłych Miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego i województwa
wielkopolskiego;
• oddziaływanie w zakresie wychowania estetycznego, podnoszenia kultury
i obyczajowości życia codziennego i form towarzyskich;
• rozwijanie aktywności społecznej, wrażliwości kulturalnej i artystycznej;
• rozwijanie uzdolnień taneczno-muzycznych;
• aktywne uczestniczenie w działalności artystycznej, oświatowej i wychowawczej;
• pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań;
• organizowanie wyjazdów na turnieje i przeglądy tańca oraz letniego i zimowego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
• rozwijanie uzdolnień osób szczególnie utalentowanych tanecznie, popieranie
i opieka nad nimi;
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w szczególności wśród
dzieci i młodzieży;
• wpieranie działalności grupy mażoretek ODML przy Miejskim Ośrodku Kultury
w Lesznie.
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ul. Spacerowa 13
64-100 Leszno

603 533 248
697 458 000

www.mazoretkileszno.bt.pl
leszno.mazoretki@wp.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Mażoretek
Orkiestry Dętej Miasta Leszna

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ
SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II
STOPNIA W LESZNIE

• tworzenie nowej bazy dla szkoły poprzez adaptację szpitala miejskiego - nowa
siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie;
• rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi
artystycznemu dzieci;
• wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych,
które podejmują takie działania;
• organizowanie koncertów dla mieszkańców miasta Leszna, a także koncertów
okazjonalnych;
• prowadzenie koncertów edukacyjnych;
• prowadzenie indywidualnej nauki gry na instrumentach - kursy, warsztaty,
szkolenia

ul. Wałowa 3
64-100 Leszno

65 520 74 73
65 520 81 79

www.psm.leszno.pl
psmleszno@wp.pl
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STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ SZWAJCARII
W LESZNIE

• zrzeszanie sympatyków i miłośników Szwajcarii;
• popularyzowanie Szwajcarii wśród mieszkańców Leszna i okolic.

ul. Różana 8
64-100 Leszno
przyjacieleszwajcarii@gmail.com
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www.facebook.com/SPSWL

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU
SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W LESZNIE

• wspieranie działań promujących szkołę popularyzacja historii szkoły;
• współudział w rozwoju bazy materialnej szkoły, w tworzeniu lepszych warunków
do pracy dydaktyczno-wychowawczej;
• wspieranie właściwego wyboru kariery edukacyjno-zawodowej uczniów;
• wspieranie rozwoju sportu, turystyki i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku;
• wspomaganie działań szkoły na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów we współpracy między społeczeństwami;
• pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz innych instytucji;
• wspieranie aktywności i promowanie osiągnięć uczniów szkoły.

ul. Józefa Poniatowskiego 2
64-100 Leszno

65 529 24 07

sekretariat@zse.leszno.pl
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STOWARZYSZENIE
PRZYSTAŃ LESZNO

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• ochrona i promocja zdrowia;
• działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
• promowanie turystyki i krajoznawstwa;
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji.

ul. Prochownia 10/11
64-100 Leszno
www.przystanleszno.pl
przystanleszno@wp.pl
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www.facebook.com/przystanleszno

STOWARZYSZENIE
QLTURA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

działanie w zakresie kultury, oświaty, nauki, turystyki i sportu;
propagowanie nowych technologii;
działanie na rzecz rozwoju postaw obywatelskich;
działanie na rzecz rozwoju kulturalnego i naukowego członków i osób objętych
działaniem Stowarzyszenia;
działanie na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu;
inicjowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury;
działanie na rzecz ochrony środowiska;
działanie na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
inicjowanie i aktywny udział w akcjach dobroczynnych.

ul. Karola Sułkowskiego 40/10
64-100 Leszno

691 221 973
www.facebook.com/Qultura
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STOWARZYSZENIE
QUADY LESZNO

•
•
•
•
•
•
•

promowanie wyścigów Speedway Quadów;
organizowanie turniejów;
organizowanie imprez sportowych;
promocja sportu motocyklowego;
zrzeszenie miłośników Quadów;
krzewienie kultury fizycznej na terenie działania Stowarzyszenia;
podnoszenie poziomu sportowego i przygotowanie zawodników do osiągania
wysokich wyników;
• nawiązywanie współpracy z organizacjami pokrewnymi w kraju;
• propagowanie i promowanie wiedzy na temat Quadów.

ul. Poznańska 31
64-100 Leszno
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507 186 944

STOWARZYSZENIE
RODZINA WOJSKOWA

• upowszechnianie w środowisku wojskowym tradycyjnych wartości wychowania w rodzinie;
• udzielanie pomocy oraz działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych,
zdrowotnych i społecznych życia rodzin żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy
zawodowych, pracowników wojska i wdów po żołnierzach zawodowych;
• upowszechnianie kultury i umacnianie w środowisku rodzin wojskowych postaw
patriotycznych i obywatelskich;
• stymulowanie procesu aktywizacji społecznej i kulturalnej oraz integracji rodzin
wojskowych ze środowiskiem cywilnym;
• przedstawianie władzom wojskowym oraz organom administracji państwowej
i samorządowej problemów środowiska rodzin wojskowych i propozycji ich rozwiązania;
• propagowanie i rozwijanie działalności kulturalnej w garnizonach, organizowanie imprez
kulturalnych, oświatowych, rozrywkowych i rekreacyjnych;
• współdziałanie w pracach wojskowych ośrodków kultury i organizacji społecznych,
działających w środowisku wojskowym;
• prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, poradnictwa prawnospołecznego i doradztwa zawodowego dla rodzin ze środowiska wojskowego;
• organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej, prowadzenie działalności charytatywnej
na rzecz potrzebujących wsparcia rodzin wojskowych i cywilnych;
• upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej oraz podejmowanie prób
przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej w środowisku rodzin wojskowych, w tym
popularyzowanie wydawnictw pomocnych w organizowaniu poradnictwa;
• inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć służących integracji wojskowej i cywilnych
środowisk lokalnych;
• współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, związkami, organizacjami i instytucjami w kraju
i za granicą;
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
• działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn.

ul. Racławicka 1
64-100 Leszno

605 888 506

www.rodzinawojskowa.pl
biuro@rodzinawojskowa.pl
prezes@rodzinawojskowa.pl

www.fb.com/stowarzyszenierodzinawojskowa
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STOWARZYSZENIE
ROZWIŃ Z NAMI
SKRZYDŁA

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – w szczególności
promocja zdrowia poprzez aktywny styl życia;
• rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej;
• wspieranie i pomoc w wyrównywaniu szans osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, tj.: rodzin, osób w trudnej sytuacji życiowej, jak również dzieci,
młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• propagowanie turystyki i krajoznawstwa;
• działalność charytatywna;
• upowszechnianie edukacji i kultury muzycznej;
• wspieranie i propagowanie działalności twórczej i umiejętności artystycznych;
• działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów realizujących
cele statutowe stowarzyszenia.

ul. Grunwaldzka 11/6
64-100 Leszno
skrzydlarozwin@gmail.com
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Rozwiń z nami skrzydła

STOWARZYSZENIE ROZWOJU
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
nauka oraz wychowanie młodzieży;
aplikowanie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;
określanie programów poprawy infrastruktury sportowej;
prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz instytucji
i samorządów;
organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych i sportowych;
zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej samorządom;
działalność inwestycyjna;
prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.

Pl. Tadeusza Kościuszki 4
64-100 Leszno

65 529 68 35

oswiata@powiat-leszczynski.pl
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STOWARZYSZENIE
RUCH TRZEŹWOŚCIOWY

•
•
•
•
•
•
•

działalność charytatywna;
ochrona i promocja zdrowia;
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
przeciwdziałanie alkoholizmowi;
profilaktyka w środowiskach osób dorosłych i młodzieży;
pomoc rodzinom patologicznym i zagrożonym;
stwarzanie alternatywnych sposobów na spędzenie czasu wolnego wśród
młodzieży.

ul. Prochownia 25b
64-100 Leszno
arekskonieczny@poczta.fm
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883 965 785

STOWARZYSZENIE SHINTO
KLUB KARATE SHINTO

• rozwój karate i propagowanie tego sportu, szczególnie w regionie leszczyńskim;
• wychowanie młodzieży w duchu karate, czyli pracy nad samym sobą i szlifowanie
silnego charakteru.

ul. Armii Krajowej 15
64-100 Leszno

504 680 107

www.shinto.leszno.pl
shintoleszno@gmail.com

www.facebook.com/shintoleszno
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STOWARZYSZENIE
SPOŁECZNO - KULTURALNE
KROKUS

• prowadzenie działalności programowej i organizatorskiej w dziedzinie pomocy
rodzinie i prawidłowego jej funkcjonowania, przeciwdziałania uzależnieniom,
patologii społecznej oraz zaburzeniom zachowania;
• skupianie się i ukierunkowywanie działalności na szerzeniu wiedzy o prawidłowym
funkcjonowaniu rodziny, a także o moralno-prawnych, społecznych i zdrowotnych
aspektach przemocy i uzależnień;
• niesienie pomocy rodzinie we wszystkich aspektach jej funkcjonowania
społecznoemocjonalnego, w tym niepełnosprawnym członkom rodziny;
• propagowanie wartości rodziny i podnoszeniu kultury życia publicznego;
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i innym patologiom;
• niwelowanie nieprawidłowych zachowań i dysfunkcji wśród dzieci i młodzieży
głównie we współpracy z rodziną;
• prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym, ośrodku psychoedukacji, zajęć alternatywnych – Yoga oraz klubu
zainteresowań;
• realizowanie programów w stosunku do dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki
uzależnień, również edukacyjne dla rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki
uzależnień, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne prowadzone w szkołach;
• prowadzenie poradni rodzinnej i dla młodzieży.
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ul. Adama Mickiewicza 2/3
64-100 Leszno

506 968 164

www.poradniakrokus.leszno.pl
poradnia.krokus@gmail.com

www.fb.com/poradniarodzinnakrokus

STOWARZYSZENIE
SPORTOWE CRC LESZNO

• angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych dzieci
i młodzieży;
• rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży;
• organizowanie zajęć sportowych z ukierunkowaniem na różne dyscypliny
sportowe, a przede wszystkim - akrobatykę sportową, stwarzanie utalentowanej
ruchowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego;
• ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i turystykę;
• promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. Kształtowanie
pozytywnych cech charakteru osobowości dzieci i młodzieży poprzez realizację
zadań sportowych;
• współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi stowarzyszeniami
i organizacjami;
• udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży;
• współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń oraz sprzętu sportowego;
• tworzenie i prowadzenie sekcji sportowych, oddziałów Stowarzyszenia;
• wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
• działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.

ul. Szyszkowa 10
64-100 Leszno

604 814 128

www.akrobatyka.crc.pl
biuro@crc.pl
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STOWARZYSZENIE
SPORTOWE EURO-ROWER.PL

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób
dorosłych;
• rozwój fizyczny członków klubu.

ul. Grunwaldzka 131
64-100 Leszno
eurorowerpl.stowarzyszenie@gmail.com
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www.facebook.com/krosseurorower

STOWARZYSZENIE
SYMPATYKÓW KLUBU
UNIA LESZNO

• urozmaicenie życia wszystkim ludziom z rejonu leszczyńskiego, a szczególnie
kibicom żużlowym;
• tworzenie wraz z klubem Unii Leszno najlepszego widowiska żużlowego;
• reprezentacja wszystkich grup kibicowskich działających na stadionie;
• popularyzacja żużla, kultury fizycznej, zasad fair play;
• pielęgnowanie historii Polski, Miasta oraz klubu;
• włączanie i inicjowanie akcji prospołecznych, charytatywnych, kibicowskich;
• popularyzacja wiedzy o klubie Unia Leszno;
• promocja Miasta Leszna;
• godne reprezentowanie klubu i Miasta poza jego granicami.

ul. Ogrody 45/6
64-100 Leszno

www.facebook.com/sskul1938

www.1938.pl
info@1938.pl
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STOWARZYSZENIE SZTUKA
DLA WSZYSTKICH

• prowadzenie działalności artystycznej (literackiej, plastycznej, rzeźbiarskiej,
muzycznej, fotograficznej i innej), kulturalnej oraz edukacyjnej;
• szerzenie kultury regionalnej i tradycji narodowych;
• upowszechnianie twórczości artystycznej i wydawniczej;
• zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją
nowych form kreacji i ekspresji artystycznej;
• tworzenie aktywnych ośrodków kreowania środowiska artystycznego, miejsc
eksponowania i konfrontacji działań artystycznych twórców z kraju i zagranicy
poprzez: otwarte i różnorodne postawy twórcze, prezentację dokonań dawnej
i współczesnej artystycznej twórczości, dokumentowanie aktualnych działań,
promocję realizacji działań artystycznych;
• promowanie kultury polskiej zagranicą;
• organizacja wymiany artystycznej pomiędzy ośrodkami i organizacjami krajowymi
i zagranicznymi;
• organizacja dla członków i sympatyków Stowarzyszenia wyjazdów artystycznoturystycznych, mających na celu przybliżenie dziedzictwa narodowego, twórczości
artystycznej, sztuki, piękna przyrody, historii i działalności artystycznej regionów
Polski i innych krajów;
• wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych.

ul. Bolesława Chrobrego 3
64-100 Leszno
sztuka.dla.wszystkich.2018@gmail.com
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65 520 53 55

STOWARZYSZENIE
UKS 9 LESZNO

•
•
•
•

budowanie porozumienia i atmosfery w drużynie;
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji piłki siatkowej;
działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci i młodzieży uprawiających
piłkę siatkową;
• działalność na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu;
• planowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu w oparciu
i możliwości obiektowe i sprzętowe;
• reprezentowanie miasta w imprezach sportowych.

ul. Stanisława Szczepanowskiego 14
64-100 Leszno

609 602 701

www.uks9.leszno.pl
uks9leszno@gmail.com

www.facebook.com/uks9leszno
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STOWARZYSZENIE
UNIWERSYTET TRZECIEGO
WIEKU W LESZNIE

• stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej
członków;
• aktywizacja społeczna członków UTW;
• upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej;
• wpływanie na kształt materialnych, instytucjonalnych, intelektualnych i fizycznych
warunków życia swoich członków poprzez podejmowanie lub popieranie
inicjatyw zmierzających do osiągnięcia konkretnych skutków.

ul. Łaziebna 14
64-100 Leszno
www.utw.leszno.pl
utw.leszno@interia.pl

170

65 529 63 37

STOWARZYSZENIE
WSPIERAJMY SIĘ

• angażowanie społeczności lokalnej do pomocy w realizacji zamierzeń
stowarzyszenia;
• wspieranie inicjatyw społecznych;
• pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości;
• działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
lokalnym;
• organizowanie prac społecznych na rzecz instytucji stowarzyszenia.

Os. Ogrody 24a/18
64-100 Leszno

667 216 108

filip2203@o2.pl

171

STOWARZYSZENIE
„WYGRAJ SIEBIE”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

promowanie zdrowia;
inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy chorym i ich rodzinom;
tworzenie grup samopomocowych oraz grup wsparcia;
organizowanie warsztatów psychologiczno-onkologicznych;
kształtowanie świadomości społecznej na temat chorób onkologicznych i ochrony
zdrowia psychicznego;
działanie mające na celu przygotowanie do starości;
poszukiwanie i promowanie nowoczesnych form w profilaktyce chorób wieku
podeszłego;
wspieranie osób starszych we wszystkich fazach tej części życia;
aktywizowanie społeczności do pomocy ludziom chorym, z niepełnosprawnością
i seniorom oraz wspieranie pozytywnych postaw w tym zakresie;
podejmowanie, stosownie do potrzeb wielokierunkowych działań na rzecz
profilaktyki i leczenia chorób onkologicznych, profilaktyki i ochrony zdrowia
psychicznego niezależnie od wieku, profilaktyki gerontologicznej;
upowszechnianie w społeczeństwie szeroko rozumianej pedagogiki społecznej;
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
ratownictwo i ochrona ludności;
upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
promocja i organizowanie wolontariatu;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
działalność charytatywna.

Stowarzyszenie prowadzi Klub Seniora „Wrzosowy Zakątek”.
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ul. Leszczyńskich 20
64-100 Leszno

691 956 717

www.wygrajsiebie.org
wygrajsiebie@poczta.fm

www.fb.com/StowarzyszenieWygrajSiebie

STOWARZYSZENIE
WYNALAZEK

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

działanie na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działania
na rzecz ułatwienia dostępu do zatrudnienia;
działanie wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych;
działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (praca na własny rachunek, tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)
oraz przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;
działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym działania na rzecz zwiększenia mobilności pracowników;
działanie na rzecz lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania
oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami;
działanie na rzecz równości mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę;
działanie na rzecz ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych
i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia;
działanie na rzecz lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy;
działanie na rzecz aktywnego i twórczego wypoczynku dzieci i młodzieży;
działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
działanie w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności;
działanie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
działanie na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i ochrony środowiska naturalnego.

ul. Niepodległości 58/25
64-100 Leszno

537 358 919

www.wynalazek.org.pl
stowarzyszenie@wynalazek.org.pl
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STOWARZYSZENIE
ZABOROWIANIE

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie zachowań
prozdrowotnych;
• przeciwdziałanie zachowaniom depresyjnym związanych ze starością;
• poprawa sprawności fizycznej, kondycji i zdrowia seniorów, organizowanie czasu
wolnego;
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i niepełnosprawnych;
• działalność charytatywna;
• promocja i organizacja wolontariatu;
• działalność na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, ochrony praw dziecka;
• działalność informacyjna i wydawnicza.

ul. Czarnoleska 2
64-100 Leszno
zaborowianie@wp.pl
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786 810 048

STOWARZYSZENIE
ZESPOŁU WOKALNEGO
CANTUS

• rozpowszechnianie kultury muzycznej, w szczególności wielogłosowej muzyki
wokalnej;
• rozwijanie zamiłowań muzycznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
• umocnienie więzi międzyludzkich poprzez zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
• promowanie Miasta Leszna.

ul. Gabriela Narutowicza 6
64-100 Leszno

570 304 295

cantusleszno@gmail.com

Cantus
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STOWARZYSZENIE
„ZIELONY ŚWIAT”

• prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, społeczno-kulturalnej
i charytatywno-opiekuńczej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;
• działanie na rzecz rozwoju oraz promocji nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
• wsparcie procesu edukacji, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia
na każdym etapie edukacji:
• działalność związana z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz ochrony dóbr
kultury i tradycji;
• pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
• działalność charytatywna;
• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• ochrona i promocja zdrowia;
• poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowania postaw
proekologicznych w środowisku oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
• promocji inicjatyw związanych z ochroną środowiska, zwierząt i działalnością
proekologiczną;
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
miedzy społeczeństwami;
• promocja i organizacja wolontariatu;
• wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
• działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym;
• współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także organami administracji państwowej samorządowej.

ul. Bolesława Prusa 22 C
64-100 Leszno
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65 526 81 26

STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY
ZAWODOWYCH WOJSKA
POLSKIEGO - GOŁANICE

• propagowanie patriotyzmu i dumy narodowej, pielęgnowanie tradycji
narodowych, edukacja patriotyczna młodzieży;
• kultywowanie tradycji pamięci narodowej;
• działalność charytatywna.

ul. Ułańska 2/10
64-100 Leszno

691 734 810
261 677 000

www.golanice.dbv.pl
irekso@tlen.pl
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TERENOWY KOMITET
OCHRONY PRAW DZIECKA

• prowadzenie działalności interwencyjnej, kontrolnej i profilaktyki edukacyjnoszkoleniowej;
• upowszechnianie znajomości praw dziecka, ujawnianie ich naruszeń w życiu
rodzinnym i społecznym;
• podejmowanie inicjatywy i działań na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw
dziecka;
• obrona praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dbanie o prawidłowe
stosowanie wobec dziecka przepisów prawa;
• inicjacja i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie;
• prowadzenie własnych placówek, takich jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczowychowawcze, interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin
i inne;
• organizacja i prowadzenie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
• podejmowanie działań na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych;
• udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych;
• podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do ochrony interesów
dziecka, w tym m.in. działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
przemocy.
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ul. Słowiańska 27c
64-100 Leszno

65 520 27 32

www.tkopd.leszno.pl
centrum@tkopd.leszno.pl

www.facebook.com/tkopd.leszno

TOWARZYSTWO
GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ”
W LESZNIE

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa
przez prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej oraz innych dyscyplin
o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym, w tym form aktywnego
wypoczynku dla podnoszenia dzielności fizycznej społeczeństwa oraz wyrobienie
w nim solidarności i odpowiedzialności w wypełnianiu obowiązków wobec
Ojczyzny, jak również doskonalenie wszelkich cnót obywatelskich, stanowiących
podstawy miłości Boga i Ojczyzny;
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wymagających rozwój demokracji;
• współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami
powołanymi przez władze państwowe do współpracy w zakresie obrony kraju;
• współpraca z placówkami oświaty i wychowanie w zakresie realizacji programu
wychowania ogólnego i obywatelskiego;
• wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie pożądanych zainteresowań,
nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej
Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania
i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju.

ul. Sokoła 6/1
64-100 Leszno

607 404 385

www.sokol.leszno.pl
benybg@interia.pl

www.facebook.com/TGSokolWLesznie
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TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKÓW LWOWA
I KRESÓW PD.-WSCH.

• przekazywanie tradycji młodemu pokoleniu kresowiaków oraz społeczeństwu;
• działalność charytatywna na rzecz Polaków pozostających w trudnych warunkach
materialnych, zamieszkałych na dawnych Kresach Wschodnich oraz na rzecz
potrzebujących Kresowiaków zamieszkałych na Dolnym Śląsku;
• działalność kulturalna i naukowa mająca na celu popularyzację tematyki kresowej.

ul. Józefa Sułkowskiego 44/5
64-100 Leszno
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tow.milosnikow.lwowa@gmail.com

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ II LO

• fundowanie stypendiów uzdolnionym uczniom w trudnej sytuacji materialnej;
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;
• organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych oraz finansowanie imprez
sportowo-rekreacyjnych.

ul. Bolesława Prusa 33
64-100 Leszno

65 526 84 85

www.iilo.leszno.pl
sekretariat@iilo.leszno.pl
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TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO
PRZY GIMNAZJUM NR 9

• dofinansowanie obiadów dla uczniów, zakupu podręczników, wyjazdów
na wycieczki i do teatrów, zakupu środków medycznych itp.;
• finansowanie i organizowanie programu zajęć wyrównawczych w zakresie
podstawowych przedmiotów;
• wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży w oparciu o dodatkowe zajęcia
i programy multimedialne;
• współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariusza działającym przy naszym
gimnazjum.

ul. Szczepanowskiego 14
64-100 Leszno
www.gimnazjum9.leszno.pl
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65 529 98 57

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ MUZEUM
OKRĘGOWEGO W LESZNIE

• stworzenie więzi społecznej pomiędzy Muzeum Okręgowym, a mieszkańcami
regionu leszczyńskiego, by w stałym kontakcie między zainteresowanymi
zapewnić ciągły rozwój i doskonalenie metod oraz form pracy wychowawczoedukacyjnej Muzeum;
• wspieranie działań pracowników muzeum w zakresie poszerzania kolekcji
muzealnych, inspirowania tematów wystaw, publikacji oraz pozostałej działalności
kulturalnej muzeum;
• popularyzowanie wiedzy o dziejach, zbiorach i działalności zbierackiej, badawczej,
konserwatorskiej i wystawienniczej Muzeum Okręgowego w Lesznie;
• ułatwianie miejscowemu społeczeństwu w uczestniczeniu w ważnych
wydarzeniach kulturalnych w kraju i za granicą oraz w dostępie do poznawania
dóbr kultury narodowej i europejskiej;
• upowszechnienie wiedzy o narodowej i regionalnej kulturze artystycznej
oraz materialnej;
• pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na dalszy rozwój Muzeum
Okręgowego w Lesznie;
• promowanie działalności leszczyńskiego muzeum w Polsce i poza jej granicami;
• rozwijanie zamiłowań kolekcjonerskich wśród miejscowego społeczeństwa
oraz opieki nad pamiątkami historycznymi związanymi z dziejami i kulturą Ziemi
Leszczyńskiej.

Pl. Jana Metziga 17
64-100 Leszno

65 529 61 40

www.muzeum.leszno.pl
sekretariat@muzeum.leszno.pl
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TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ STRZYŻEWIC

• integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu
społecznemu;
• realizacja interesów dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;
• działalność dobroczynna i charytatywno-opiekuńcza;
• promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowania inicjatywy w zakresie
rozwoju kultury fizycznej i sportu;
• wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi;
• promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji;
• podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej;
• organizacja działań w zakresie oświaty i wychowania;
• organizacja działań w zakresie kultury i sztuki;
• organizacja działań w zakresie opieki i pomocy społecznej;
• organizacja działań w zakresie ochrony środowiska;
• promocja wolontariatu.
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ul. Szybowników 26
64-100 Leszno

663 024 866

www.strzyzewice.wordpress.com
strzyzewice@gmail.com

www.fb.com/towarzystwoprzyjaciolstrzyzewic

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU
SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE

• pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych osób;
• wspieranie uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie i innych dziedzinach;
• rozwój wymiany krajowej i zagranicznej uczniów;
• współpraca na polu nauki, kultury i sportu;
• podnoszenie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji uczniów i nauczycieli;
• upowszechnianie i podnoszenie kultury fizycznej uczniów;
• promowanie Zespołu Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie
i wartości tworzących tradycje szkoły;
• upowszechnianie kultury i sztuki oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

ul. Karola Kurpińskiego 2
64-100 Leszno

65 529 95 34

www.zs4-leszno.pl
sekretariat@zs4-leszno.pl
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TOWARZYSTWO
PRZYJAŹNI
POLSKO - WĘGIERSKIEJ

• pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych osób;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
• ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

ul. Jarosława Dąbrowskiego 45a
64-100 Leszno
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65 520 49 42

TOWARZYSTWO WSPIERANIA
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH
„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

ul. Józefa Chociszewskiego 12
64-100 Leszno

65 529 55 81
506 233 605
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WIELKOPOLSKA LOKALNA
GRUPA DZIAŁANIA KRAINA
LASÓW I JEZIOR

• działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
• aktywizowanie ludności wiejskiej;
• realizacja lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę
działania dla obszaru gmin: Bojanowo, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec,
Przemęt, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn;
• wspieranie działań na rzecz realizacji celów LSR dla obszaru gmin;
• promocja obszarów wiejskich położonych w ww. gminach.

Pl. Tadeusza Kościuszki 4/229
64-100 Leszno
www.wlgd.org.pl
biuro@wlgd.org.pl
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65 529 61 03

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK
CHÓRÓW I ORKIESTR
Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

• głównym celem związku jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań
informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwoju, promocji społecznego ruchu
muzycznego i wzmacniania idei społeczeństwa obywatelskiego.

ul. Bolesława Chrobrego 37
64-100 Leszno
www.wzchio.pl
wzchio@wp.pl
tedpap@poczta.onet.pl

65 528 76 83
603 343 490
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WIELKOPOLSKIE
STOWARZYSZENIE POMOCY
POSZKODOWANYM
W WYPADKACH DROGOWYCH
I KOLEJOWYCH „POMOC”

• organizowanie poszkodowanym w katastrofach i w wypadkach drogowych
i kolejowych wszechstronnej pomocy medycznej, prawnej, psychologicznej
i rzeczowej;
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w katastrofach i w wypadkach
drogowych i kolejowych;
• nauka, edukacja i wychowanie w zakresie katastrof i wypadków drogowych
i kolejowych;
• upowszechnianie wiedzy na temat ruchu drogowego i kolejowego, katastrof
i wypadków drogowych i kolejowych;
• współpraca z administracją rządową i samorządową oraz z organizacjami
pozarządowymi w zakresie celów stowarzyszenia określonych w punktach
powyższych;
• pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych i kolejowych oraz ich rodzinom
na polu zdrowotnym, psychologicznym, prawnym, rzeczowym, finansowym, itp.
na terenie całego kraju;
• ratownictwo i ochrona ludności;
• porządek i bezpieczeństwo publiczne.

ul. Niepodległości 21/27
64-100 Leszno
kszysztof_nawrocki@poczta.onet.pl
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691 372 737

WOJSKOWE
STOWARZYSZENIE SPORTOWE
„GROT”

• propagowanie i organizowanie działalności sportowej;
• prowadzenie zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego w celu utrzymania
i podwyższenia sprawności fizycznej kadry zawodowej;
• popularyzowanie form czynnego wypoczynku i rekreacji;
• organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie szkoleń, kursów,
itp.;
• czynne wspieranie wszelkich działań mających na celu integrację środowiska,
szerzenie wiedzy zdrowotnej i ekologicznej;
• dbałość o wysoki poziom etyki i propagowanie wychowawczej roli sportu;
• prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej
i sportu;
• wspieranie młodzieży uczącej się o profilu wojskowym w krzewieniu kultury
fizycznej;
• prowadzenie pracy wychowawczej kształtującej właściwe postawy obywatelskie
i patriotyczne.

ul. Racławicka 1
64-100 Leszno

603 250 195

www.wssgrot.pl
jarekzielonka21@gmail.com

Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe
GROT
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ZHP CHORĄGIEW
WIELKOPOLSKA
HUFIEC LESZNO

• wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym
rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań;
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• działalność charytatywna;
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• ochrona i promocja zdrowia;
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
• wypoczynek dzieci i młodzieży;
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
• turystyka i krajoznawstwo;
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
• ratownictwo i ochrona ludności;
• pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
• działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
• promocja i organizowanie wolontariatu;
• działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
• działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych.
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ul. Sokoła 20
64-100 Leszno

697 293 583

www.leszno.zhp.wlkp.pl
hufiecleszno@go2.pl

www.facebook.com/hufiecleszno

ZWIĄZEK
INWALIDÓW WOJENNYCH RP

• obrona nabytych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków
ich rodzin;
• reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków
związku wobec władz państwowych, samorządowych, administracji rządowej,
organizacji społecznych itp.;
• popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego
i wojskowego powstałego w służbie Ojczyzny;
• działanie w celu zapewnienia członkom Związku społecznie uzasadnianych,
zdrowych i godziwych warunków życia i egzystencji;
• usprawnianie różnych form opieki socjalnej i społecznej oraz rehabilitacji
inwalidów.

ul. Jarosława Dąbrowskiego 45A
64-100 Leszno

65 520 28 38
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ZWIĄZEK
KOMBATANTÓW RP
I BYŁYCH WIĘZNIÓW
POLITYCZNYCH

• kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra Ojczyzny i tworzenie
warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych
interesów narodu i państwa, umacnianie solidarności kombatantów w kraju
i za granicą;
• reprezentowanie interesów swych członków wobec władz państwowych
i samorządowych oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona interesów
i uprawnień kombatanckich, otaczanie opieką członków związku i pozostałych
po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych,
obrona godności i honoru członków związku;
• popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk
niepodległościowych, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu
patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki
nad miejscami pamięci narodowej.

ul. Bolesława Chrobrego 47
64-100 Leszno
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ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

• reprezentowanie i obrona interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie
dla nich praw, takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia
zdrowotne, kombatanckie itp.;
• prowadzenie działalności charytatywnej;
• świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie byłego ZSRR;
• roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i poległych
Sybirakach;
• upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami;
• przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu, nietolerancji, będących
zagrożeniem wolności człowieka i jego godności;
• współpraca z organizacjami o podobnych celach, również z tymi, które mają
siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
• popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich
oraz poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich;
• prowadzenie działalności pożytku publicznego.

ul. Jarosława Dąbrowskiego 45A
64-100 Leszno

501 205 682
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ZWIĄZEK
STOWARZYSZEŃ
BANK ŻYWNOŚCI LESZNO

• udzielanie bezpłatnej pomocy żywnościowej organizacjom i instytucjom
społecznym, za pośrednictwem których trafia ona do osób najbardziej
potrzebujących;
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie ich szans;
• współpraca z samorządem i organizacjami;
• organizowanie imprez charytatywnych;
• szkolenie wolontariatu;
• przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

ul. Augusta Wilkońskiego 36
64-100 Leszno
www.leszno.bankizywnosci.pl
bz.leszno@bankizywnosci.pl
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65 537 55 42

ZWIĄZEK
ŻOŁNIERZY WOJSKA
POLSKIEGO - ODDZIAŁ
TERENOWY

• obrona czci, honoru i godności żołnierza polskiego oraz praw i interesów
członków związku i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem warunków
socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych, a także służenie radą i pomocą
byłym żołnierzom zawodowym i oficerom rezerwy nie zrzeszonym w związku
oraz wdowom i sierotom po tych żołnierzach;
• stała współpraca z MON i podległymi mu strukturami w ramach unormowań
prawnych i zawartych porozumień;
• prowadzenie działalności związanej z obronnością kraju, historią i tradycją oręża
polskiego oraz patriotyczno-obronnym oddziaływaniem na społeczeństwo,
a w szczególności na młodzież.

ul. Ludwika Zamenhofa 32
64-100 Leszno

65 525 72 60
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AEROKLUB
LESZCZYŃSKI

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• obronność państwa i działalność sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
• pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
• prowadzenie działalności w zakresie sportu lotniczego: doskonalenie umiejętności
lotniczych, szkolenie lotnicze i modelarskie, pielęgnowanie tradycji lotniczych
i polskości, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej w lotnictwie.

ul. Szybowników 28
64-100 Leszno

505 492 178

www.aeroklub.leszno.pl
biuro@aeroklub.leszno.pl
dyrektor@aeroklub.leszno.pl
szkolenie@aeroklub.leszno.pl

www.facebook.com/AeroklubLeszczynski
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AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ
MŁODA POLONIA ASTROMAL

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży;
tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej przez dzieci i młodzież;
propagowanie wśród dzieci i młodzieży sportowego stylu życia;
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, przy jednoczesnym uświadamianiu
dzieciom i młodzieży konieczności aktywnego uczestniczenia w procesie
szkolnego nauczania;
popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o piłce nożnej;
zrzeszanie osób pragnących wspomagać dzieci i młodzież w uprawianiu sportu,
ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i stwarzaniu im warunków
do rozwoju w tym zakresie;
zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych
dla uczestnictwa zawodników Stowarzyszenia w rywalizacji sportowej;
współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 35
64-100 Leszno

782 099 772
508 443 552

akademia.polonia@onet.pl

www.facebook.com/akademia.polonia

AMATORSKI KLUB
SPORTOWY
„LESZCZYŃSKIE BYKI”

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• regularne spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach oraz wspólne
uprawianie sportu;
• organizowanie zawodów żużlowych;
• promocja miasta Leszna;
• rozwijanie sportu żużlowego w zakresie organizowania treningów, zlotów
i zawodów, wykorzystując w tej mierze wszelkie dostępne środki osobowe
i finansowe;
• spowodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności
za losy Klubu.

ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno

693 830 687

www.leszczynskiebyki.com
biuro@salakamil.pl

AKS Leszczyńskie Byki
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AUTOMOBILKLUB
LESZCZYŃSKI

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu również wśród dzieci
i młodzieży, w szczególności poprzez popularyzowanie sportów motorowych,
w tym: sportu samochodowego, sportu motocyklowego i sportu kartingowego;
• popularyzowanie turystyki motorowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku;
• nauka, edukacja, oświata, wychowanie oraz podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym;
• ratownictwo, ochrona ludności i niesienie pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych;
• ochrona praw i interesów zmotoryzowanych;
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji poprzez rozwijanie jej wśród
społeczeństwa;
• motoryzacja oraz popularyzowanie wiedzy o motoryzacji i jej historii;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• wspieranie osób zagrożonych marginalizacją społeczną ze szczególnym
uwzględnieniem osób starszych;
• ochrona i promocja zdrowia;
• działalność charytatywna;
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
• ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
• pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych;
• promocja i organizowanie wolontariatu.
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ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno

65 520 62 30
609 120 692

www.automobilklub.leszno.pl
akleszno@wp.pl

www.facebook.com/Automobilklub

CYCLING KLUB
MERKS LESZNO

•
•
•
•
•

popularyzacja sportu, a w szczególności kolarstwa;
organizacja imprez sportowych;
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
ochrona i promocja zdrowia;
współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami
i organizacjami.

ul. Dożynkowa 50
64-100 Leszno
cyclingklubleszno@wp.pl

203

INTEGRACYJNY KLUB
SPORTOWY

•
•
•
•

propagowanie, promocja i organizowanie działalności sportowej;
prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych;
integracja środowisk niepełnosprawnych z osobami sprawnymi;
organizacja treningów sportowych, zajęć rehabilitacyjnych oraz obozów
i zgrupowań;
• uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnooświatowych.
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ul. Bolesława Prusa 33
64-100 Leszno

737 727 554

www.iks.leszno.pl
iksleszno@op.pl

www.facebook.com/IksLeszno

INVICTUS BJJ LESZNO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nauczanie, organizacja, rozwój i popularyzacja sztuk walki;
reprezentowanie ruchu Brazylijskiego Jiu-Jitsu w organizacjach krajowych
i międzynarodowych;
organizowanie współzawodnictwa sportowego;
podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju Brazylijskiego Jiu-Jitsu i innych
sportów walki w formie amatorskiej i profesjonalnej;
organizacja imprez sportowych;
rozwój i promocja Brazylijskiego Jiu-Jitsu;
ochrona i promocja zdrowia;
działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
pomiędzy społeczeństwami.

Os. Ogrody 34
64-100 Leszno
szymanski_artur@onet.eu

691 231 645
www.facebook.com/INVICTUS.BJJ.LESZNO
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JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY
„PRZYBYSZEWO” PRZY WYŻSZEJ
SZKOLE MARKETINGU
I ZARZĄDZANIA LESZNO

•
•
•
•
•
•
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wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
dążenie do powszechnego rozwoju jeździectwa jako dyscypliny sportowej;
systematyczny wzrost poziomu jeździectwa;
popularyzacja walorów rekreacji i sportu konnego;
organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
udział w imprezach organizowanych przez inne organizacje.

ul. Jana Ostroroga 9
64-100 Leszno

65 526 32 00

www.jksprzybyszewo.com
admin@jksprzybyszewo.com
marlena.jozefczak@wp.pl

www.fb.com/JezdzieckiKlubSportowyPrzybyszewo

KLUB JEŹDZIECKI
DAJANA

•
•
•
•

popularyzacja kultury fizycznej i sportu;
rozwój jeździectwa oraz stałe podnoszenie jego poziomu;
prowadzenie rekreacji konnej;
organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

ul. Wesoła 14
64-100 Leszno

65 527 00 08
605 100 332
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KLUB KOSZYKARSKI
„POLONIA 1912” LESZNO

• organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych;
• powoływanie sekcji sportowych, zespołów ćwiczących i grup zainteresowań
o profilu sportowym oraz rekreacyjno-sportowym w szczególności w zakresie
dyscypliny koszykówka;
• prowadzenie szkolenia sportowego w szczególności prowadzenie zajęć z koszykówki;
• organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego oraz stwarzanie warunków
do doskonalenia umiejętności zawodników, instruktorów i trenerów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w szczególności w obrębie
dyscypliny koszykówka.
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ul. Ochocza 6
64-100 Leszno

512 301 004

www.polonialeszno.pl
patryk.jozefowicz@polonialeszno.pl

www.facebook.com/JamalexPolonia

KLUB PETANQUE
LESZCZYNKO

•
•
•
•

promocja petanque;
zawiązanie przyjaźni wśród miłośników gry w bule;
promocja miasta Leszna;
organizowanie zawodów i turniejów sportowych.

ul. Szwedzka 11
64-100 Leszno

605 140 647

www.petanka.vot.pl
romuald.ratajczak@op.pl

www.fb.com/KlubPetanqueLeszczynko
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KLUB PIŁKARSKI
„POLONIA 1912” LESZNO

•
•
•
•

tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej;
szkolenie młodzieży i organizacja zawodów sportowych;
propagowanie sportowego stylu życia;
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, przy jednoczesnym uświadamianiu
konieczności aktywnego uczestniczenia w procesie sportowego nauczania;
• zrzeszanie osób pragnących wspomagać dzieci i młodzież w uprawianiu
sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i stwarzaniu im warunków
do rozwoju w tym zakresie.
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ul. Górowska 49
64-100 Leszno

783 828 171

www.polonia1912leszno.pl
info@polonia1912leszno.pl

www.fb.com/StainerPoloniaLeszno

KLUB RUGBY
OWAL LESZNO

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Leszna i powiatu
leszczyńskiego;
• wspieranie działań na rzecz rozwoju integracyjno-społecznych funkcji kultury
fizycznej;
• organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności
fizycznej i umysłowej członków Klubu, a także w celu zapobiegania patologiom
społecznym;
• poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
• realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;
• uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim;
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Klubu;
• promocja Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego.

ul. Leona Włodarczaka 9/10
64-100 Leszno

607 700 844

owal.leszno@gmail.com

www.facebook.com/owal.leszno
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KLUB SPORTOWY
64-STO

•
•
•
•
•
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propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym;
integracja środowisk sportowych, lokalnych i globalnych;
rozwój powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie;
rozwój sportu kwalifikowanego;
promocja Miasta Leszna i regionu leszczyńskiego.

ul. Studzienna 15/9
64-100 Leszno

606 889 732

www.64-sto.pl
kontakt@64-sto.pl

www.facebook.com/64-sto

KLUB SPORTOWY
CONCRETE SLABS CONTEST

• kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta;
• uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim;
• popularyzowanie sportu ekstremalnego jakim jest BMX w mieście i poza jego
obszarami;
• popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej;
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Klubu;
• współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami
i organizacjami.

ul. Jacka Malczewskiego 10
64-100 Leszno

695 715 686

zielinski.k@onet.pl

www.facebook.com/cscleszno
www.facebook.com/klubcsc
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KLUB SPORTOWY
FUTSAL LESZNO

• doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
• prowadzenie szkolenia sportowego;
• zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym;
• organizowanie współzawodnictwa sportowego;
• uczestnictwo w imprezach sportowych;
• organizowanie różnych form aktywności fizycznej;
• angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;
• dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
• dbałość o zdrowie członków Klubu;
• popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.
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ul. Geodetów 1
64-100 Leszno

665 771 020

www.futsal.leszno.pl
futsal.leszno@gmail.com

www.facebook.com/futsal.leszno

KLUB SPORTOWY
GALLAXY

•
•
•
•

propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym;
rozwój powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie;
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
ochrona i promocja zdrowego trybu życia.

ul. Niepodległości 47
64-100 Leszno

65 520 86 01
724 454 230

gallaxy15@gmail.com
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KLUB SPORTOWY
HUNTERS

•
•
•
•
•

promowanie miasta Leszna;
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
propagowanie futbolu amerykańskiego wśród młodzieży i dzieci;
rozwój i promocja futbolu amerykańskiego;
reprezentowanie interesów futbolu amerykańskiego w organizacjach krajowych
na terenie swego działania;
• stwarzanie warunków do uprawiania futbolu amerykańskiego;
• krzewienie wiedzy i etyki futbolu.
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ul. Karola Olszewskiego 36
64-100 Leszno

781 286 949

huntersleszno@wp.pl

www.facebook.com/leszno.hunters

KLUB SPORTOWY
K.O.ZAK TEAM

• nauczanie, organizacja, rozwój i popularyzacja Taekwondo i innych sportów walki
takich jak kick boxing oraz jego formuły (K1, low kick boxing);
• reprezentowanie ruchu Taekwondo w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
• organizowanie współzawodnictwa sportowego w dziedzinie Taekwondo i innych
sportów walki;
• podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju Taekwondo i innych sportów
walki w formie amatorskiej i profesjonalnej;
• organizacja imprez sportowych;
• rozwój i promocja Taekwondo i Kick Boxingu;
• ochrona i promocja zdrowia;
• działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
pomiędzy społeczeństwami.

Os. Ogrody 34
64-100 Leszno

503 768 345

kozaktkd@wp.pl

www.fb.com/KozakTeamFightingGame
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KLUB SPORTOWY
KARATE KYOKUSHIN

• rozwój i popularyzacja sportów walki, jako czynnik służący procesowi wychowania
młodego pokolenia Polaków;
• stworzenie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportów
i wychowania fizycznego;
• organizowanie zawodów sportowych;
• ukształtowanie u nastolatków pewności siebie, stanowczości, umiejętności
dążenia do celu, spokoju i koncentracji;
• popularyzacja kultury fizycznej i sportu.
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ul. Borowikowa 5
64-100 Leszno

609 513 590

kyokushin.leszno@o2.pl

www.facebook.com/kyokushin.leszno

KLUB SPORTOWY
„POLONIA 1912” LESZNO
(SEKCJE: SZERMIERKA, BOKS
I KICKBOKS ORAZ KRĘGLARSTWO)

• propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stwarzanie
swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania wychowania fizycznego
i sportu;
• organizowanie zawodów sportowych i szkoleń;
• udział w zawodach;
• tworzenie warunków do uprawiania sportu;
• propagowanie sportowego stylu życia;
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, przy jednoczesnym uświadamianiu
konieczności aktywnego uczestniczenia w procesie sportowego nauczania;
• zrzeszanie osób pragnących wspomagać dzieci i młodzież w uprawianiu sportu.

ul. Opalińskich 54
64-100 Leszno

65 529 99 50
530 154 021

www.polonia1912.pl
ks@polonia.leszno.pl

www.facebook.com/zabawaradoscszermierka
Polonia 1912 Leszno boks i kickboks
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KLUB SPORTOWY
SOLID SPORT

• działalność agencji reklamowych;
• przygotowywanie i podawanie napojów;
• pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet);
• działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów;
• pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach;
• pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
• ruchome placówki gastronomiczne;
• pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych;
• wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
• pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.

ul. Jana Ostroroga 36/6
64-100 Leszno
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maciej.richter79@gmail.com

KLUB SPORTOWY
UNIA LESZNO

•
•
•
•
•

zespolenie ideowe członków;
doskonalenie zawodowe członków klubu;
propagowanie motoryzacji;
promocja miasta Leszna;
upowszechnienie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych.

ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno

65 529 99 77

www.info.ksul.pl
klub@unia.leszno.pl

www.facebook.com/unialesznoks
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KLUB SPORTOWY
VERSUS

• propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym;
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• promocja Miasta Leszna i regionu leszczyńskiego.

ul. Niepodległości 21/27
64-100 Leszno
versusversus@op.pl
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603 111 008

KLUB TENISOWY
PRO TEAM LESZNO

• popularyzacja tenisa ziemnego jako aktywnego wypoczynku oraz zdrowego stylu
życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
• integracja społeczności lokalnej;
• przekonanie najmłodszych, ich rodziców, władze samorządowe i sportowe,
że tenis jest łatwy, zdrowy, atrakcyjny, dostępny dla każdego i że można go
uprawiać przez całe życie;
• doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
• prowadzenie szkolenia sportowego;
• zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym;
• organizowanie współzawodnictwa sportowego;
• uczestnictwo w imprezach sportowych;
• organizowanie różnych form aktywności fizycznej;
• dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
• dbałość o zdrowie członków Klubu;
• popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

ul. 17 Stycznia 90
64-100 Leszno

600 489 099

www.kort.leszno.pl
korty.leszno@interia.pl
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KLUB UCZELNIANY
AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU
SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ
WYŻSZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ W LESZNIE

• dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny; upowszechnianie kultury fizycznej,
sportu i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia
społeczności akademickiej;
• rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim oraz osiąganie
mistrzostwa sportowego swoich członków;
• powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności
za losy macierzystego Klubu, szkoły wyższej i środowiska;
• podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej
i obywatelskiej, a także wychowywanie członków Klubu zgodnie z tradycjami AZS,
• działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
• działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji
życiowej;
• działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
• działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
• przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii,
alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się;
• działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
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ul. Adama Mickiewicza 5
64-100 Leszno

785 767 737

www.azs.pwsz.edu.pl
azs_leszno@poczta.onet.pl

AZS PWSZ Leszno

LESZCZYŃSKI KLUB
BALONOWY

• popularyzacja sportu balonowego;
• organizowanie zawodów balonowych krajowych i międzynarodowych, pokazów
oraz imprez sportowych;
• udział w zawodach sportowych;
• prowadzenie działalności gospodarczej po otrzymaniu koncesji i certyfikacji.

ul. Francuska 21
64-100 Leszno
www.balony.leszno.pl
ewapl@poczta.onet.pl
bogdanprawicki@wp.pl

603 378 375
605 409 546
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LESZCZYŃSKI KLUB
BOWLINGOWY

• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób
niepełnosprawnych na terenie działania stowarzyszenia;
• upowszechnianie umiejętności gry w bowling rekreacyjnie oraz sportowo przez
organizację leszczyńskiej ligi bowlingu i szkółek bowlingu;
• rozwój i popularyzacja bowlingu;
• zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa zawodników stowarzyszenia w rywalizacji sportowej;
• rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi
bowlingu rekreacyjnego i sportowego, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe
osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania;
• współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych;
• współudział w konstruowaniu programu rozwoju bowlingu rekreacyjnego
i sportowego oraz promowaniu takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię
publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające
na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób
niepełnosprawnych.
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ul. Niepodległości 70
64-100 Leszno

508 296 457

t.malak@biuromagda.com.pl

www.facebook.com/lkbleszno

LESZCZYŃSKI KLUB
KARATE INARI

• uprawianie, organizowanie i doskonalenie karate we wszystkich formach kultury
fizycznej oraz sportu;
• propagowanie zdrowego stylu życia;
• dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny, wychowanie, doskonalenie uzdolnień
i sprawności fizycznej człowieka, a także o zachowanie i przywracanie jego
zdrowia;
• organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych;
• prowadzenie kursów, szkoleń, obozów, pokazów, konferencji, seminariów,
rankingów i konkursów;
• reprezentowanie na zewnątrz członków Klubu;
• prowadzenie egzaminów na stopnie mistrzowskie i uczniowskie;
• kształtowanie u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych;
• zapewnienie ogółowi osób przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach
estetycznych stanowiących wartościową formę wypoczynku.

Os. Wieniawa 42/7
64-100 Leszno

697 375 231

www.inari.org.pl
inari_leszno@wp.pl

www.facebook.com/Karate.INARI
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LESZCZYŃSKI KLUB
KOLARSKI

• planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego członków
i sympatyków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu;
• angażowanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do różnorodnych form
aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności
i zainteresowań sportowych;
• uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim;
• organizowanie zajęć sportowych, w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności
fizycznej i umysłowej;
• organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
• organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Klubu.

ul. Tama Kolejowa 5a
64-100 Leszno
www.lkk.hpu.pl
lkk.leszno@wp.pl
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725 099 174

LESZCZYŃSKI KLUB
LEKKOATLETYCZNY
„KROKUS-ASTROMAL”
LESZNO

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• popularyzacja kultury fizycznej i sportu;
• rozwój sportu oraz stałe podnoszenie poziomu z sekcją lekkoatletyki jako
dyscypliny wiodącej;
• organizacja imprez sportowych;
• dbanie o rozwój bazy sportowej;
• udział w podnoszeniu sportowego i kulturalnego członków.

ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
Adres korespondencyjny:
Os. Wieniawa 8/1, 64-100 Leszno

605 533 897
694 631 411

lklakrokus@wp.pl
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LESZCZYŃSKI KLUB
ORIENTEERINGU

•
•
•
•

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
popularyzacja kultury fizycznej i sportu;
organizowanie zawodów;
popularyzacja orienteeringu jako dyscypliny sportu, rekreacji i turystyki.

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
64-100 Leszno
lko40.leszno@wp.pl
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65 520 56 05
605 838 787

LESZCZYŃSKI KLUB
SPEEDROWEROWY
SZAWER LESZNO

•
•
•
•
•
•

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
rozwój i popularyzacja sportów rowerowych - speedrowera i MTB;
organizowanie współzawodnictwa w sporcie rowerowym - speedrower, MTB;
propagowanie form rekreacji i turystyki rowerowej;
reprezentowanie interesów swoich członków;
wyzwalanie motywacji, zwłaszcza wśród młodzieży do uprawiania różnych form
kultury fizycznej, prowadzenie zdrowego trybu życia;
• organizowanie imprez umożliwiających aktywny wypoczynek oraz wzbogacających wiedzę o regionach i miejscowościach.

ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno

601 970 304

szawerleszno@gmail.com

www.facebook.com/szawerleszno
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LESZCZYŃSKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK STRZELECTWA

•
•
•
•
•
•

popularyzacja strzelectwa sportowego;
sprawdzenie umiejętności strzeleckich;
zdobywanie odznak strzeleckich i klas sportowych;
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
współdziałanie ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych;
działanie w ramach ogólnopolskiego systemu kultury fizycznej i realizacja zadań
zleconych przez władze państwowe i samorządowe w zakresie wychowania
zdrowotnego, wychowania fizycznego, rekreacji i sportu młodzieży szkolnej;
• działanie na rzecz zdrowia, kultury fizycznej oraz sportu dzieci i młodzieży szkolnej;
• prowadzenie współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym.

ul. Henryka Sienkiewicza 9
64-100 Leszno
www.lozs.pl
lozs_leszno@o2.pl
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65 529 15 02
510 152 998

LESZCZYŃSKI SZKOLNY
ZWIĄZEK SPORTOWY

• prowadzenie swojej działalności w systemie edukacji narodowej, współdziałając
ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych;
• działanie w ramach ogólnopolskiego systemu kultury fizycznej i realizacja zadań
zleconych przez władze państwowe i samorządowe w zakresie wychowania
zdrowotnego, wychowania fizycznego, rekreacji i sportu młodzieży szkolnej;
• inspirowanie środowiska ludzi dorosłych do działań na rzecz zdrowia, kultury
fizycznej oraz sportu dzieci i młodzieży szkolnej.

ul. Gen. Grota Roweckiego 5
64-100 Leszno

65 520 77 70
604 486 804

leszczynskiszs@wp.pl
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MIEJSKI KLUB PŁYWACKI

• organizowanie i realizowanie życia sportowego członków klubu w zakresie
dyscyplin sportów pływackich, w oparciu o bazę techniczną Środowiskowej
Pływalni Edukacyjnej oraz pomoc organizacyjną i materialną członków, działaczy
i sympatyków;
• organizowanie zawodów środowiskowych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych w zakresie dyscyplin pływackich;
• angażowanie członków i sympatyków do uprawiania sportu wyczynowego
oraz różnorodnych form aktywności fizycznej i rekreacyjnej dostosowanych
do wieku, przygotowania sprawnościowego i zainteresowań;
• uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego, organizowanego
na terenie działania samorządu terytorialnego;
• profilaktyka z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom poprzez organizację czasu
wolnego.
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Al. Jana Pawła II 10
64-100 Leszno

608 626 047

mkpastromalleszno@gmail.com

www.facebook.com/MKPAstromalLeszno

MIĘDZYSZKOLNY
KLUB SPORTOWY
„REAL-ASTROMAL”

• doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
• prowadzenie szkolenia sportowego;
• zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym;
• organizowanie współzawodnictwa sportowego;
• uczestnictwo w imprezach sportowych;
• organizowanie różnych form aktywności fizycznej;
• angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;
• dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
• dbałość o zdrowie członków Klubu;
• popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

ul. Tadeusza Rejtana 1
64-100 Leszno

514 131 132

www.reczna.leszno.net
biuroklubu@reczna.leszno.net

www.fb.com/mksrealastromalleszno
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MIĘDZYSZKOLNY
KLUB SPORTOWY
„TĘCZA” LESZNO

• wsparcie szkolenia grup dziecięcych i młodzieżowych oraz seniorek przy MKS
Tęcza Leszno;
• służenie rozwojowi lokalnych grup sportowych;
• promowanie koszykówki;
• promocja miasta Leszna;
• doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
• prowadzenie szkolenia sportowego;
• zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym;
• organizowanie współzawodnictwa sportowego;
• uczestnictwo w imprezach sportowych;
• organizowanie różnych form aktywności fizycznej;
• angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;
• dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
• dbałość o zdrowie członków Klubu;
• popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.
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ul. Zygmunta Starego 1
64-100 Leszno

509 661 185

www.tecza.leszno.pl
tecza.leszno@gmail.com
tecza.marketing@gmail.com

www.facebook.com/Tecza.Leszno

MIĘDZYSZKOLNY
MŁODZIEŻOWY KLUB
SPORTOWY “WIENIAWA”

• popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
• promocja szachów i integracja środowiska szachowego na terenie Miasta Leszna;
• podniesienie prestiżu klubu oraz Miasta Leszna poprzez uczestniczenie
w turniejach szachowych na arenie ogólnopolskiej oraz poza granicami kraju;
• uczenie strategicznego myślenia, kreatywności, koncentracji, cierpliwości,
wytrwałości itp.;
• aktywne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież poprzez udział w zajęciach
szachowych;
• uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zasady „fair play” w sporcie jak i w życiu
codziennym;
• odciągnięcie dzieci i młodzieży od patologii społecznych (narkomania, alkoholizm
itp.);
• uchronienie dzieci przed uzależnieniem od komputera, tabletu, smartfona
i internetu;
• współdziałanie ze szkołami, klubami sportowymi, Polskim Związkiem Szachowym
oraz władzami samorządowymi i sportowymi.

ul. Tadeusza Rejtana 31 lok. 6
64-100 Leszno

697 464 282

wieniawaleszno.pl
wieniawaleszno@gmail.com

MMKS Wieniawa Leszno
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OGNISKO TKKF
„METALPLAST”
PRZY LOB S.A.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

organizowanie regat żeglarskich;
krzewienie kultury fizycznej na terenie działania Stowarzyszenia;
ochrona i promocja zdrowia;
doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
organizowanie współzawodnictwa sportowego;
uczestnictwo w imprezach sportowych;
angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;
dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno
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666 050 791

OGNISKO TKFF
„LESZCZYNKO”

• upowszechnienie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób
starszych;
• podniesienie sprawności i podtrzymanie zdrowia;
• organizowanie ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych w postaci
festynów, turniejów również o charakterze międzynarodowym (tenis ziemny),
rozgrywek w koszykówce, piłce nożnej, piłce ręcznej, masowych biegów;
• promocja miasta Leszna.

ul. Jagiellońska 4
64-100 Leszno

65 529 90 97

www.leszczynko.pl
tkkf@leszczynko.pl
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OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO W LESZNIE

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• turystyka i krajoznawstwo;
• umożliwienie aktywnego wypoczynku oraz aktywnego uprawiania wędkarstwa
amatorskiego i sportowego swoim członkom;
• dbanie o powierzone mu wody, zarybia je zgodnie z wykazami operatorów
rybackich dla zapewnienia równowagi biologicznej.

ul. Bolesława Chrobrego 44
64-100 Leszno
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www.pzw.org.pl
www.kolo-leszno-miasto.pl
pzwleszno@interia.pl
pzwleszno183@gmail.com

693 603 952

OKRĘGOWY ZWIĄZEK
BIEGÓW NA ORIENTACJĘ

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
• organizowanie i prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa w dyscyplinach
orientacji sportowej;
• wspieranie działalności w obszarze kultury fizycznej osób niepełnosprawnych
wspieranie i organizowanie działalności edukacyjnej i wychowawczej
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
• promowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
• wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej, współpracy między
społeczeństwami;
• reprezentowanie interesów dyscypliny w organizacjach krajowych i międzynarodowych;
• popularyzacja orientacji sportowej wśród dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej.

ul. Gen. Grota Roweckiego 5
64-100 Leszno

65 526 13 77

wielkopolskizbno@wp.pl
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OKRĘGOWY ZWIĄZEK
PIŁKI NOŻNEJ

• realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sporty, przede wszystkim w zakresie popularyzacji piłki nożnej;
• koordynacja działań członków OZPN uczestniczących we współzawodnictwie
sportowym;
• doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
• prowadzenie szkolenia sportowego;
• zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym;
• organizowanie współzawodnictwa sportowego;
• uczestnictwo w imprezach sportowych;
• dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
• dbałość o zdrowie członków Klubu;
• popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.
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ul. 17 Stycznia 68
64-100 Leszno

65 520 55 80

www.ozpnleszno.pl
ozpnleszno@wp.pl

www.facebook.com/ozpnleszno

RACING KLUB LESZNO

• zrzeszenie miłośników ścigania;
• szkolenie młodzieży w zakresie poprawnej jazdy motocyklem;
• przygotowanie ciała do wysiłku podczas wyścigów oraz zniwelowanie skutków
ewentualnych upadków i kontuzji;
• promocja miasta Leszna;
• wspólne przekraczanie granic, walka ze słabościami, rozwijanie umiejętności,
pogłębianie pasji;
• szkolenie młodych adeptów sportów motorowych.

ul. Święciechowska 81
64-100 Leszno

607 39 56 39
668 36 77 62

www.rcleszno.pl
racingclubleszno@gmail.com

www.facebook.com/rcleszno
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SPEEDWAY TEAM PAWLICKI

• szkolenie młodych zawodników oraz ich promowanie;
• udział w zawodach;
• konsolidacja środowiska kibiców oraz sympatyków leszczyńskiego stowarzyszenia żużlowego;
• organizowanie oraz prowadzenie działań promujących sport, w tym sport żużlowy i rekreację;
• działanie na rzecz sportu żużlowego, w tym sportu żużlowego i rekreacji;
• organizowanie imprez sportowych, festynów i akcji charytatywnych zgodnych
z celami stowarzyszenia.

ul. Wesoła 14
64-100 Leszno
www.pawlickiracing.pl		
redakcja@pawlickiracing.pl
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www.facebook.com/pawlickiracingteam

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SAMOCHODÓW
TERENOWYCH „RAPTOR 4X4”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

organizowanie rajdów samochodowych;
promocja miasta Leszna;
doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym;
organizowanie współzawodnictwa sportowego;
uczestnictwo w imprezach sportowych;
dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
dbałość o zdrowie członków Klubu;
popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

ul. Wojska Polskiego 3/2
64-100 Leszno

502 787 331

www.raptor4x4.pl
raptor4x4@wp.pl

www.facebook.com/raptor4x4leszno
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STOWARZYSZENIE KLUBU
SPORTÓW WALKI „DRACHE”

• propagowanie dalekowschodnich dyscyplin sportowych;
• działalność na rzecz rozwoju psychofizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych;
• podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju Taekwondo i innych sportów
walki;
• inicjowanie i organizowanie zajęć sportowych, zawodów sportowych, mistrzostw,
warsztatów, obozów sportowych, pokazów sztuk walk, festynów i innych;
• wspieranie i promowanie uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży;
• inicjowanie, wspieranie i rozwój szeroko pojętych inicjatyw na rzecz edukacji
kulturalnej i rozwoju kultury fizycznej.
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ul. Mikołaja Kopernika 7
64-100 Leszno

661 989 662

ks.drache.leszno@onet.pl
ksdrache@gmail.com

www.facebook.com/akademiaa.drache

SZKÓŁKA PIŁKI NOŻNEJ
„YOUNG TEAM” LESZNO

•
•
•
•

•
•
•
•

dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży;
tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej przez dzieci i młodzież;
propagowanie wśród dzieci i młodzieży sportowego stylu życia;
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, przy jednoczesnym uświadamianiu
dzieciom i młodzieży konieczności aktywnego uczestnictwa w procesie szkolnego
nauczania;
popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o piłce nożnej;
zrzeszanie osób pragnących wspomagać dzieci i młodzież w uprawianiu sportu,
ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i stwarzaniu im warunków w tym
zakresie;
zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych
dla uczestnictwa zawodników Stowarzyszenia w rywalizacji sportowej;
współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury
fizycznej sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

ul. Augusta Wilkońskiego 27
64-100 Leszno

723 396 669
601 952 318
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UCZNIOWSKI KLUB
KOSZYKÓWKI „DZIESIĄTKA”

• promowanie koszykówki jako formy aktywności i sposobu spędzania wolnego
czasu;
• organizowanie turniejów, gier, zabaw oraz rozgrywek;
• rozwój zainteresowania i pasji wśród dzieci;
• prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci;
• prowadzenie regularnych zajęć koszykówki.

ul. Jagiellońska 7
64-100 Leszno
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65 526 90 33
600 634 823

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
„5-TKA” LESZNO

•
•
•
•
•
•
•

popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej;
nauczanie, organizacja, rozwój i popularyzacja Taekwondo;
organizowanie współzawodnictwa sportowego w dziedzinie Taekwondo;
podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju Taekwondo;
organizacja imprez sportowych;
rozwój i promocja Taekwondo;
ochrona i promocja zdrowia.

ul. Gronowska 45
64-100 Leszno

512 090 762

marekgim5leszno@wp.pl
aga.apolinarska@wp.pl
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UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY „9”

• doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
• prowadzenie szkolenia sportowego;
• zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym;
• organizowanie współzawodnictwa sportowego;
• uczestnictwo w imprezach sportowych;
• organizowanie różnych form aktywności fizycznej;
• angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;
• dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
• dbałość o zdrowie członków Klubu;
• popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 57
64-100 Leszno
sp9leszno@poczta.onet.pl
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65 529 98 57
609 602 701

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
„ACHILLES”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej i dorosłych;
organizowanie zawodów sportowych;
udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży;
promowanie lekkiej atletyki;
umożliwianie rozwijania uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członkom
Klubu;
organizowanie współzawodnictwa sportowego;
uczestnictwo w imprezach sportowych;
angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;
popularyzacja sportowej rywalizacji zgodnej z zasadami „fair play”.

ul. Gabriela Narutowicza 74a
64-100 Leszno

603 878 610

uksachilles@wp.pl

www.facebook.com/uksachilles
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UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
„CHEERLEADERS DANCE”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

organizowanie szkoleń dla nauczycieli, instruktorów tancerek;
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
ochrona i promocja zdrowia;
doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
prowadzenie szkolenia sportowego;
uczestnictwo w imprezach sportowych;
organizowanie różnych form aktywności fizycznej;
angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;
dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu.

ul. Łowiecka 19/3
64-100 Leszno
gpiasecka@wp.pl
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605 997 580

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
„DĄB”

• doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
• prowadzenie szkolenia sportowego;
• zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym;
• organizowanie współzawodnictwa sportowego;
• uczestnictwo w imprezach sportowych;
• organizowanie różnych form aktywności fizycznej;
• angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;
• dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
• dbałość o zdrowie członków Klubu;
• popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

ul. Rynek Zaborowski 41
64-100 Leszno

65 527 00 11

sp4leszno@post.pl
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UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
„DWUNASTKA”

• doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
• prowadzenie szkolenia sportowego;
• zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym;
• organizowanie współzawodnictwa sportowego;
• uczestnictwo w imprezach sportowych;
• organizowanie różnych form aktywności fizycznej;
• angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;
• dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
• dbałość o zdrowie członków Klubu;
• popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

ul. Rumuńska 6ab
64-100 Leszno
www.judo.uks12.pl
sp12leszno@poczta.onet.pl
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www.facebook.com/judo.uks12

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY FOOTBALL
ACADEMY LESZNO

•
•
•
•

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
treningi przez zabawę;
edukacja przez sport w duchu zasad fair play;
budowanie idealnego dla rozwoju dziecka, bezpiecznego środowiska piłkarskiego
w atmosferze zabawy i przyjaźni;
• nauka młodego adepta futbolu wszystkich elementów techniki piłkarskiej, anatomii gry oraz zasad obowiązujących na boisku, ze szczególnym uwzględnieniem
zasad fair play.

ul. Plac Metziga 26/4
64-100 Leszno

609 896 848

www.footballacademy.pl
leszno@footballacademy.pl

www.fb.com/FootballAcademyLeszno
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UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY „GROM”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej;
nauczanie, organizacja, rozwój i popularyzacja Taekwondo;
nauczanie, organizacja, rozwój i popularyzacja Nurkowania ;
organizowanie współzawodnictwa sportowego w dziedzinie Taekwondo;
podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju Taekwondo;
organizacja imprez sportowych;
rozwój i promocja Taekwondo;
rozwój i promocja Nurkowania;
działanie na rzecz ochrony środowiska;
ochrona i promocja zdrowia;
działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

ul. Gabriela Narutowicza 57
64-100 Leszno

512 310 020

tyczynski@zw.pl

www.facebook.com/Uczniowski
KlubSportowyGromLeszno

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY „JEDYNKA”

• planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu
o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły;
• angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
• organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
• promocja wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień;
• organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
• promowanie Miasta Leszna na zawodach ogólnopolskich;
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych.

Al. Zygmunta Krasińskiego 2
64-100 Leszno

65 529 91 28
609 476 883

www.uks1.pl
jedynka_leszno@wp.pl

www.fb.com/AkrobatykaUKSJedynka
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UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY „JUNIOR”

• doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
• prowadzenie szkolenia sportowego;
• zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym;
• organizowanie współzawodnictwa sportowego;
• uczestnictwo w imprezach sportowych;
• organizowanie różnych form aktywności fizycznej;
• angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;
• dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
• dbałość o zdrowie członków Klubu;
• popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

ul. Bolesława Prusa 33
64-100 Leszno
rufos@op.pl
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502 485 602

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY „KOTWICA”

• doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
• prowadzenie szkolenia sportowego;
• zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym;
• organizowanie współzawodnictwa sportowego;
• uczestnictwo w imprezach sportowych;
• organizowanie różnych form aktywności fizycznej;
• angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;
• dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
• dbałość o zdrowie członków Klubu;
• popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

ul. Gabriela Narutowicza 57
64-100 Leszno

65 520 40 01
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UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY „LO JEDYNKA”

• doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
• prowadzenie szkolenia sportowego;
• zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym;
• organizowanie współzawodnictwa sportowego;
• uczestnictwo w imprezach sportowych;
• organizowanie różnych form aktywności fizycznej;
• angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;
• dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
• dbałość o zdrowie członków Klubu;
• popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

ul. Karola Kurpińskiego 1
64-100 Leszno
lo1@leszno.edu.pl
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65 529 94 25

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY
„MAŁA DZIEWIĄTKA”

• doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
• prowadzenie szkolenia sportowego;
• zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym;
• organizowanie współzawodnictwa sportowego;
• uczestnictwo w imprezach sportowych;
• organizowanie różnych form aktywności fizycznej;
• angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;
• dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
• dbałość o zdrowie członków Klubu;
• popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 57
64-100 Leszno

604 486 804
696 702 901

maladziewiatka@wp.pl
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UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY „TRÓJKA”

• doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
• prowadzenie szkolenia sportowego;
• zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym;
• organizowanie współzawodnictwa sportowego;
• uczestnictwo w imprezach sportowych;
• organizowanie różnych form aktywności fizycznej;
• angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej;
• dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
• dbałość o zdrowie członków Klubu;
• popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

Pl. Jana Metziga 14
64-100 Leszno
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65 520 47 86
65 520 40 02

UCZNIOWSKI KLUB
STRZELECKI LESNA LESZNO

• popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej;
• organizowanie i rozwijanie wszelkich form nauki i treningu strzeleckiego;
• podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego członków Towarzystwa,
sprawności fizycznej i organizacyjnej;
• działalność na rzecz wychowania patriotycznego młodzieży;
• doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu;
• zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym;
• organizowanie współzawodnictwa sportowego;
• uczestnictwo w imprezach sportowych;
• dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu;
• dbałość o zdrowie członków Klubu;
• popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

Pl. Tadeusza Kościuszki 5
64-100 Leszno

609 801 166

lesnaleszno@wp.pl

www.facebook.com/lesnaleszno
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UCZNIOWSKI KLUB
TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZY
„PRZYGODA”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

propagowanie wśród młodzieży szeroko pojętej turystyki;
umożliwianie młodzieży aktywnego spędzania wolnego czasu;
umożliwienie uczestnikom poznania walorów przyrody;
uświadamianie młodzieży znaczenia ochrony przyrody, środowiska;
kształtowanie właściwych postaw ekologicznych;
przekazywanie wiedzy związanej z turystyką, przyrodą, krajoznawstwem;
uczenie właściwych postaw i relacji w grupie;
pogłębienie umiejętności współdziałania w grupie oraz integracja grupy;
organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, konkursów, sesji popularnonaukowych i spotkań mających na celu popularyzację wiedzy o zabytkach;
• wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży (obozy, szkolenia, treningi, warsztaty, wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne itp.).

ul. Karola Marcinkowskiego 4/2
64-100 Leszno
uksprzygoda@wp.pl
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65 520 77 70
604 890 198

WIELKOPOLSKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK RĘGLARSTWA

• organizowanie zawodów;
• organizowanie imprez dla członków klubu;
• organizacja współzawodnictwa, popularyzacja i wszechstronny rozwój kręglarstwa na terenie swego działania;
• reprezentowanie interesów sportu kręglarskiego w organizacjach krajowych
na terenie swego działania;
• podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju kręglarstwa;
• stwarzanie warunków do uprawiania kręglarstwa wyczynowego i rekreacyjnego;
• krzewienie wiedzy i etyki kręglarskiej;
• popularyzacja i uprawianie kręglarstwa;
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

ul. Strzelecka 9
64-100 Leszno

65 520 42 03

janmaj49@interia.pl
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CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ

• reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie, szczególnie
mieszkańców Miasta Leszna;
• wyrównywanie szans na rynku pracy;
• przeciwdziałanie marginalizacji grup wykluczonych społecznie;
• prowadzenie warsztatów: remontowo-budowlanych, ogrodniczo-porządkowych,
rękodzieła, administracyjnych z małą poligrafią, opieki nad osobą zależną.

Al. Jana Pawła II 15A
64-100 Leszno

65 529 98 46
501 410 974

cis.leszno@gmail.com
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DOM DZIECKA CARITAS
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

• przyjmowanie, opieka i wychowanie dzieci skierowanych do placówki przez
MOPR w Lesznie;
• organizacja zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych;
• rekompensacja braku wychowania w rodzinie i przygotowanie do życia społecznego;
• praca z rodziną dziecka i podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenie w rodzinnych formach opieki zastępczej;
• organizowanie zajęć mających na celu rozwój zainteresowań wychowanków;
• zaspokojenie niezbędnych potrzeb dziecka;
• zapewnienie korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów
świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

ul. Ignacego Paderewskiego 8
64-100 Leszno
domdzieckaleszno@gmail.com
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65 300 10 06

INSTYTUT IM. GENERAŁA
STEFANA „GROTA”
ROWECKIEGO

• krzewienie wiedzy o najnowszej historii, ze szczególnym uwzględnieniem osoby
Patrona Instytutu, Wojska Polskiego oraz Armii Krajowej;
• poszerzanie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia;
• gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów
i pamiątek najnowszej historii, osoby Patrona, wojska, Armii Krajowej i walk
o niepodległość.

ul. Jarosława Dąbrowskiego 6
64-100 Leszno

65 529 59 27

instytut.grot@wp.pl
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KLUB GIER
PLANSZOWYCH

•
•
•
•
•
•
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popularyzacja gier planszowych;
nauka logicznego myślenia;
dostarczenie zabawy młodzieży i dorosłym;
rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych;
organizowanie turniejów i meczy ligowych;
stworzenie alternatywy dla telewizji, komputera i smartfona.

ul. Geodetów 1
64-100 Leszno

605 608 269
505 454 502

www.edukacja.leszno.eu/klub-gierplanszowych.html
www.liga-gier-planszowych.pl
info@leszno.eu

www.fb.com/groups/gry.planszowe.leszno

„KLUB NA PIĘTRZE”
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
PRZYLESIE

• zrzeszanie i integrowanie dzieci, młodzieży i dorosłych;
• rozwijanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”;
• promocja zdrowego stylu życia.

ul. Tadeusza Rejtana 43
64-100 Leszno

65 526 77 23
65 526 95 54

www.sm-przylesie.pl
klub@sm-przylesie.pl

www.facebook.com/klub.pietrze
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KLUB „KWADRAT”
LESZCZYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ

• umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania pasji i zainteresowań, takich
jak taniec, śpiew, sztuka teatralna i plastyczna oraz modelarstwo;
• kształtowanie człowieka jako jednostki twórczej i zaangażowanej oraz jako
przyszłego odbiorcę sztuki.
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ul. Armii Krajowej 15
64-100 Leszno

65 520 03 33

www.kwadratleszno.pl
info@kwadratleszno.pl

www.facebook.com/kwadratleszno

KLUB SENIORA
JAGIELLONKA

• opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów
oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej;
• opiniowanie i doradzanie w zakresie działań zmierzających do wykorzystania
potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym
w zakresie kultury i edukacji;
• opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów
oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania;
• doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy
społecznej i usług opiekuńczych;
• współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób
starszych.

ul. Jagiellońska 4
64-100 Leszno

65 525 13 28

jagiellonka@moprleszno.pl

www.facebook.com/KlubJagiellonka
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KLUB ROTARY

• zrzeszenie ludzi różnych zawodów i specjalności, gotowych realizować idee służby
dla społeczeństwa oraz praworządne postępowanie, bezinteresowną pomoc,
wzajemną osobistą akceptację;
• szerzenie międzynarodowego zrozumienia, dobrej woli i pokoju poprzez
ogólnoświatowe koleżeństwo oraz służbę dla społeczeństwa.

ul. Edwarda Raczyńskiego 8
64-100 Leszno
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LESZCZYŃSCY
PATRIOCI

• propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży;
• poszerzanie wiedzy historycznej na temat współczesnej historii Polski – m.in.
Żołnierzy Wyklętych, Powstania Wielkopolskiego;
• pielęgnacja ważnych dat/rocznic dla Miasta Leszna oraz Polski poprzez kibicowanie
Unii Leszno;
• poszerzanie miłości do ojczyzny;
• szerzenie wartości Bóg, Honor, Ojczyzna.

www.1938.pl
leszczynscypatrioci@wp.pl

www.facebook.com/lp1938
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NIE WIDZĘ PRZESZKÓD
SP. Z O.O. NON-PROFIT

• wspieranie aktywności edukacyjnej i sportowej, rehabilitacyjnej osób niewidomych i z dysfunkcjami wzrokowymi, ze szczególnym uwzględnieniem niszowych
sportów takich jak narciarstwo;
• ochrona i promocja zdrowia;
• wsparcie rehabilitacji osób z dysfunkcjami;
• propagowanie obecności osób niepełnosprawnych w życiu gospodarczym,
kulturalnym, politycznym i społecznym, popularyzacja idei mediacji rodzinnej
i społecznej;
• inicjowanie wszelkich form integracji społecznej, zawodowej osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku.

ul. Lipowa 47
64-100 Leszno
biuro9060@gmail.com
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511 048 511

NEVER GIVE UP
SP. Z O.O. NON-PROFIT

•
•
•
•
•
•

szkolenie z bezpieczeństwa jazdy oraz odpowiedniego użytkowania motocykla;
edukacja w zakresie budowy i działania silnika żużlowego;
edukacja w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia;
serwisowanie i tuning silników motocyklowych;
serwisowanie i budowa od podstaw motocykli, w specjalności żużlowych;
sprzedaż części zamiennych.

ul. Łaziebna 1/1
64-100 Leszno

721 104 987

konopkaracing@gmail.com
speedwaypromotion@gmail.com
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
„KUBA-BART”

• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
• oferowanie wysokiej jakości usługi z zakresu: prac remontowo-budowlanych,
usług transportowych, poligrafii dla reklamy, pielęgnacji terenów zielonych;
• prowadzenie kompleksu Pira – Grota dla osób, które mają dolegliwości górnych
dróg oddechowych, zmagają się z alergią, depresją lub innymi schorzeniami.
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ul. Stefana Okrzei 27
64-100 Leszno

605 087 283

kuba.kuk@vp.pl

Spółdzielnia Socjalna KUBA- BART

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
„OMNES”

• działalność dotycząca usług ogrodniczych: projektowanie i zakładanie ogrodów,
koszenie trawników, przycinanie krzewów, nowe nasadzenia, pielęgnacja
ogrodów podczas urlopów, nawożenie, opryski, wertykulacja, aeracja, przycinanie
drzew, przekopywanie większych terenów (usługi glebogryzarką).
• działalność dotycząca usług sprzątających. Profesjonalne usługi sprzątania
domów, biur, sklepów i punktów usługowych: pielęgnacja podłóg (zamiatanie,
odkurzanie, mycie), mycie okien, witryn, powierzchni szklanych, czyszczenie
pomieszczeń sanitarnych, sprzątanie powierzchni zewnętrznych (elewacja),
czyszczenie kostki brukowej, pranie dywanów i wykładzin, pranie tapicerki
meblowej, pranie tapicerki samochodowej.

ul. Słowiańska 25
64-100 Leszno

577 687 700
697 022 882, 607 447 737

www.omnesleszno.pl
omnes.leszno@gmail.com

www.fb.com/omnesspoldzielniasocjalna
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
„POD SKRZYDŁAMI”

• opieka nad osobami zależnymi;
• wypożyczalnia sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego;
• usługi sprzątające.
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ul. Zwycięstwa 1
64-100 Leszno

577 001 115

www.podskrzydlami.leszno.pl
biuro@podskrzydlami.leszno.pl

www.facebook.com/podskrzydlamileszno

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
STREFA CZASU

• wspieranie rozwoju małych dzieci poprzez prowadzenie zajęć: Akademia
Dwulatka, Akademia Roczniaka, Masaż Shantala dla niemowląt;
• animacja na imprezach firmowych, rodzinnych, balikach, piknikach;
• prowadzenie i organizacja urodzin i imprez dla dzieci;
• organizacja szkoleń dla dorosłych;
• udostępnienie pomieszczenia na różnorakie szkolenia, kursy, warsztaty i imprezy.

ul. Jarosława Dąbrowskiego 43/4
64-100 Leszno

724 357 412

www.strefaczasu.leszno.eu
strefaczasu@strefaczasu.leszno.eu
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
„VITA”

•
•
•
•

prowadzenie punktu gastronomicznego;
współpraca z innymi leszczyńskimi przedsiębiorstwami ekonomii społecznej;
współpraca z seniorami;
wyjście naprzeciw grupom o niewielkich dochodach – emerytom, rencistom,
ale także studentom;
• angaż w różne akcje społeczne.

ul. Leszczyńskich 22
64-100 Leszno
www.vita.spoldzielnie.org
spoldzielniavita@gmail.com
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604 284 957
725 687 669

TRITIME
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

•
•
•
•
•

profesjonalna organizacja imprez sportowych;
przygotowywanie, uzyskanie koniecznych zezwoleń;
promocja eventu;
przeprowadzanie zawodów wraz z pomiarem czasu i prezentacją wyników;
promowanie kultury fizycznej i sportu.

ul. Podgórna 17a
64-100 Leszno

693 100 020

www.tritime.pl
kontakt@tritime.pl

Tritime
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WIELOBRANŻOWA
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
„VARIA” W LESZNIE

• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• organizowaniem eventów – wydarzeń z naciskiem na Zielone Eventy oraz Eventy
CSR;
• sprzedaż i montaż systemów automatyki dla budownictwa;
• usługi związane z zarządzaniem.

ul. 55 Pułku Piechoty 2/5
64-100 Leszno
info@varia.org.pl
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65 526 02 52
504 261 773
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102. STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY SPORTING LESZNO

116

103. STOWARZYSZENIE KOLORY

117

104. STOWARZYSZENIE KONFEDERACJA WIELKOPOLAN

118

105. STOWARZYSZENIE KOTWICA W LESZNIE

119

106. STOWARZYSZENIE KULTURALNE KONTAKTY

120

107. STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ SATORI

121

108. STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ „ŻYCIE JEST PIĘKNE”

122

109. STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI

123

110. STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKIE MEDIA

124

111. STOWARZYSZENIE LESZNO MA W SOBIE MOC

125

112. STOWARZYSZENIE MALI NIEWIDZIALNI

126

113. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KRĘGLARSTWA „DOBRY RZUT”

127

114. STOWARZYSZENIE MODELARZY LOTNICZYCH „LATACZE” LESZNO

128

115. STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ

129

116. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NASZ DOM NASZ ŚWIAT”

130

117. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SALUS”

131

118. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII LESZCZYŃSKIEJ

132

119. STOWARZYSZENIE NASZA ALTERNATYWA

133

120. STOWARZYSZENIE „ODDAJESZ - POMAGASZ”

134

121. STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERW 69 PPLOT W LESZNIE

135

122. STOWARZYSZENIE OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA - SEKCJA OLIMPIAD SPECJALNYCH „SZÓSTKA”

136

123. STOWARZYSZENIE ORGANIZACJA TURYSTYCZNA LESZNO - REGION

137

124. STOWARZYSZENIE PASJONATÓW SPORTU I PODRÓŻY

138

125. STOWARZYSZENIE PL18

139

126. STOWARZYSZENIE PLAYER`Z

140

127. STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIESŁYSZĄCYM „SPON”

141

128. STOWARZYSZENIE POZYTYWKA

142

129. STOWARZYSZENIE PRZYJACIEL SZKOŁY

143

130. STOWARZYSZENIE PRZYJACIELE DZIESIĄTKI

144

131. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BAŚNIOWEJ KRAINY W LESZNIE

145

132. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BEZGLUTENOWEJ MAMY

146

133. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LO W LESZNIE

147

134. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA HUFCA ZHP LESZNO

148

135. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA „MAŁE ZATORZE”

149

136. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LESZNIE

150

137. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO-BUDOWLANEJ

151

138. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŻORETEK ORKIESTRY DĘTEJ MIASTA LESZNA

152

139. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W LESZNIE

153

140. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZWAJCARII W LESZNIE

154

141. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W LESZNIE

155

142. STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ LESZNO

156

143. STOWARZYSZENIE QLTURA

157

144. STOWARZYSZENIE QUADY LESZNO

158

145. STOWARZYSZENIE RODZINA WOJSKOWA

159

146. STOWARZYSZENIE ROZWIŃ Z NAMI SKRZYDŁA

160

147. STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

161

148. STOWARZYSZENIE RUCH TRZEŹWOŚCIOWY

162

149. STOWARZYSZENIE SHINTO KLUB KARATE SHINTO

163

150. STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE KROKUS

164

151. STOWARZYSZENIE SPORTOWE CRC LESZNO

165

152. STOWARZYSZENIE SPORTOWE EURO-ROWER.PL

166

153. STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KLUBU UNIA LESZNO

167

154. STOWARZYSZENIE SZTUKA DLA WSZYSTKICH

168

155. STOWARZYSZENIE UKS 9 LESZNO

169

156. STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W LESZNIE

170

157. STOWARZYSZENIE WSPIERAJMY SIĘ

171

158. STOWARZYSZENIE „WYGRAJ SIEBIE”

172

159. STOWARZYSZENIE WYNALAZEK

173

160. STOWARZYSZENIE ZABOROWIANIE

174

161. STOWARZYSZENIE ZESPOŁU WOKALNEGO CANTUS

175

162. STOWARZYSZENIE „ZIELONY ŚWIAT”

176

163. STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH WOJSKA POLSKIEGO - GOŁANICE

177

164. TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

178

165. TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” W LESZNIE

179

166. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW PD.-WSCH.

180

167. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LO

181

168. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO PRZY GIMNAZJUM NR 9

182

169. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM OKRĘGOWEGO W LESZNIE

183

170. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STRZYŻEWIC

184

171. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE

185

172. TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO - WĘGIERSKIEJ

186

173. TOWARZYSTWO WSPIERANIA INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

187

174. WIELKOPOLSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA LASÓW I JEZIOR

188

175. WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

189

176. WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH I KOLEJOWYCH „POMOC”

190

177. WOJSKOWE STOWARZYSZENIE SPORTOWE „GROT”

191

178. ZHP CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC LESZNO

192

179. ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP

193

180. ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘZNIÓW POLITYCZNYCH

194

181. ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

195

182. ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ BANK ŻYWNOŚCI LESZNO

196

183. ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO - ODDZIAŁ TERENOWY

197

184. AEROKLUB LESZCZYŃSKI

199

185. AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ MŁODA POLONIA ASTROMAL

200

186. AMATORSKI KLUB SPORTOWY „LESZCZYŃSKIE BYKI”

201

187. AUTOMOBILKLUB LESZCZYŃSKI

202

188. CYCLING KLUB MERKS LESZNO

203

189. INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY

204

190. INVICTUS BJJ LESZNO

205

191. JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY „PRZYBYSZEWO” PRZY WYŻSZEJ SZKOLE MARKETINGU I ZARZĄDZANIA LESZNO

206

192. KLUB JEŹDZIECKI DAJANA

207

193. KLUB KOSZYKARSKI „POLONIA 1912” LESZNO

208

194. KLUB PETANQUE LESZCZYNKO

209

195. KLUB PIŁKARSKI „POLONIA 1912” LESZNO

210

196. KLUB RUGBY OWAL LESZNO

211

197. KLUB SPORTOWY 64-STO

212

198. KLUB SPORTOWY CONCRETE SLABS CONTEST

213

199. KLUB SPORTOWY FUTSAL LESZNO

214

200. KLUB SPORTOWY GALLAXY

215

201. KLUB SPORTOWY HUNTERS

216

202. KLUB SPORTOWY K.O.ZAK TEAM

217

203. KLUB SPORTOWY KARATE KYOKUSHIN

218

204. KLUB SPORTOWY „POLONIA 1912” LESZNO (SEKCJE: SZERMIERKA, BOKS I KICKBOKS ORAZ KRĘGLARSTWO)

219

205. KLUB SPORTOWY SOLID SPORT

220

206. KLUB SPORTOWY UNIA LESZNO

221

207. KLUB SPORTOWY VERSUS

222

208. KLUB TENISOWY PRO TEAM LESZNO

223

209. KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W LESZNIE

224

210. LESZCZYŃSKI KLUB BALONOWY

225

211. LESZCZYŃSKI KLUB BOWLINGOWY

226

212. LESZCZYŃSKI KLUB KARATE INARI

227

213. LESZCZYŃSKI KLUB KOLARSKI

228

214. LESZCZYŃSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY „KROKUS-ASTROMAL” LESZNO

229

215. LESZCZYŃSKI KLUB ORIENTEERINGU

230

216. LESZCZYŃSKI KLUB SPEEDROWEROWY SZAWER LESZNO

231

217. LESZCZYŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK STRZELECTWA

232

218. LESZCZYŃSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

233

219. MIEJSKI KLUB PŁYWACKI

234

220. MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „REAL-ASTROMAL” 

235

221. MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY „TĘCZA” LESZNO

236

222. MIĘDZYSZKOLNY MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY “WIENIAWA” 

237

223. OGNISKO TKKF „METALPLAST” PRZY LOB S.A.

238

224. OGNISKO TKFF „LESZCZYNKO”

239

225. OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W LESZNIE

240

226. OKRĘGOWY ZWIĄZEK BIEGÓW NA ORIENTACJĘ

241

227. OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

242

228. RACING KLUB LESZNO

243

229. SPEEDWAY TEAM PAWLICKI

244

230. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SAMOCHODÓW TERENOWYCH „RAPTOR 4X4”

245

231. STOWARZYSZENIE KLUBU SPORTÓW WALKI „DRACHE”

246

232. SZKÓŁKA PIŁKI NOŻNEJ „YOUNG TEAM” LESZNO

247

233. UCZNIOWSKI KLUB KOSZYKÓWKI „DZIESIĄTKA”

248

234. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „5-TKA” LESZNO

249

235. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „9”

250

236. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ACHILLES”

251

237. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CHEERLEADERS DANCE”

252

238. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DĄB”

253

239. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DWUNASTKA”

254

240. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY LESZNO

255

241. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GROM”

256

242. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JEDYNKA”

257

243. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JUNIOR”

258

244. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KOTWICA”

259

245. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „LO JEDYNKA”

260

246. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „MAŁA DZIEWIĄTKA”

261

247. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TRÓJKA”

262

248. UCZNIOWSKI KLUB STRZELECKI LESNA LESZNO

263

249. UCZNIOWSKI KLUB TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY „PRZYGODA”

264

250. WIELKOPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK RĘGLARSTWA

265

251. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

267

252. DOM DZIECKA CARITAS IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

268

253. INSTYTUT IM. GENERAŁA STEFANA „GROTA” ROWECKIEGO

269

254. KLUB GIER PLANSZOWYCH

270

255. „KLUB NA PIĘTRZE” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYLESIE

271

256. KLUB „KWADRAT”LESZCZYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

272

257. KLUB SENIORA JAGIELLONKA

273

258. KLUB ROTARY

274

259. LESZCZYŃSCY PATRIOCI

275

260. NIE WIDZĘ PRZESZKÓD SP. Z O.O. NON-PROFIT

276

261. NEVER GIVE UP SP. Z O.O. NON-PROFIT

277

262. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „KUBA-BART”

278

263. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „OMNES”

279

264. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „POD SKRZYDŁAMI”

280

265. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA STREFA CZASU

281

266. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „VITA”

282

267. TRITIME SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

283

268. WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „VARIA” W LESZNIE

284

Dane udostępnione przez organizacje pozarządowe.
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