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PODSUMOWANIE



IDEA

Głównym celem akcji jest promocja różnych form  

aktywności społecznej, w tym: 

 wolontariatu,

 działalności organizacji pozarządowych, podmiotów

ekonomii społecznej, leszczyńskich instytucji,

placówek oświatowych, oraz firm zaangażowanych

społecznie wśród mieszkańców Leszna,

 integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego

i pozarządowego.





AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO 2018

Zorganizowane spotkania, warsztaty,

treningi, festyn były doskonałą okazją

do promocji działań i efektów pracy

organizacji pozarządowych, fundacji,

stowarzyszeń, klubów sportowych,

podmiotów ekonomii społecznej oraz

innych instytucji działających

na rzecz mieszkańców Leszna.

Była także możliwość:

▪ spotkania się,

▪ wymiany informacji,

▪ dzielenia się doświadczeniami,

▪ integracji.

W akcję zaangażowało się wielu

partnerów: organizacje pozarządowe,

instytucje samorządowe, kulturalne

i społeczne. Udział we wszystkich

wydarzeniach był bezpłatny.



HASŁO

Tegoroczna kampania w ramach Aktywnego 
Obywatelskiego Leszna odbyła się pod hasłem 

„Zoom Na Aktywność”
i pokazała aktywność oraz różnorodność 
działalności Trzeciego Sektora w Lesznie



STATYSTYKI

4
edycja akcji

9
Dni 

aktywności

Ponad 

200
wydarzeń

Ponad

200
Wystawców 

na Festynie



FESTYN
15.09.2018

Festyn Organizacji Pozarządowych,

leszczyńskich instytucji i firm

zaangażowanych społecznie to

wydarzenie inaugurujące kampanię

Aktywne Obywatelskie Leszno.

Podczas Festynu na terenie Alei

Gwiazd Żużla mieszkańcom

zaprezentowało się 200 wystawców.

13 stref aktywności, występy na

scenie, bogata oferta prezentowanych

podmiotów tłumy odwiedzających to

tylko część tego, co można było

spotkać w trakcie wielkiego pikniku

pasji i aktywności.





OBYWATELSKA STARÓWKA
17.09.2018

Obywatelska Starówka to świetna okazja do poznania specyfiki pracy miejskich

urzędników oraz poszczególnych wydziałów i biur.

Podczas Obywatelskiej Starówki obecni byli: 

 Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak

 Radni Rady Miejskiej Miasta Leszna

 pracownicy Urzędu Miasta Leszna, m.in.: Miejski Rzecznik Praw Konsumentów, 

radca prawny, pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich, pracownicy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie, pracownicy biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 

pracownicy biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 przewodnik turystyczny - pani Maria Dobroń 

Ponadto na płycie Rynku Regionalna Izba Przemysłowo Handlową zorganizowała

akcję krwiodawstwa. Trzydzieści trzy osoby oddały krew, w sumie udało się pozyskać

blisko 15 litrów bezcennego leku!





WOLONTARIAT PREZYDENTA
18.09.2018

W ramach IV edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, Prezydent Miasta Leszna

Łukasz Borowiak po raz kolejny wcielił się w rolę wolontariusza w organizacjach

pozarządowych. Prezydent wziął w tym dniu urlop od obowiązków służbowych i na

jeden dzień wcielił się w rolę wolontariusza. Plan pracy Wolontariusza Łukasza

Borowiaka był bardzo napięty i intensywny.

Prezydent Łukasz Borowiak odwiedził:

• Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności ,

• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Rolniczo – Budowlanych,

• Stowarzyszenie Przyjaciół Baśniowej Krainy,

• Stowarzyszenie Echo,

• Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka,

• Fundację Jesienny Uśmiech,

• MCP Alternatywa,

• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka,

• Fundację Arena i Świat,

• Stowarzyszenie UKS 9 Leszno,

• Stowarzyszenie "Wygraj Siebie". 



WOLONTARIAT PREZYDENTA
18.09.2018



RANDKI OBYWATELSKIE
19.09.2018

W środowe popołudnie, 19 września, w sali sesyjnej Urzędu Miasta

Leszna odbyła się kolejna, czwarta już edycja Randek

Obywatelskich. Było to spotkanie adresowane do przedstawicieli

organizacji pozarządowych, podczas którego mieli oni okazję do

wzajemnego poznania się, spotkania, wspólnych rozmów i dyskusji.

W tegorocznych randkach udział wzięło ponad 50 osób, byli

przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz

spółdzielni socjalnych, było gwarno i radośnie. Spotkanie zostało

podzielone na trwające po trzy minuty rundy, podczas których

uczestnicy poznawali się, przedstawiali siebie, swoje organizacje i

inicjatywy, wymieniali się doświadczeniami czy np. ulotkami,

budowali nowe relacje, kontakty i co najważniejsze – inicjowali

nowe pomysły i chęć zrealizowania wspólnych działań.





LESZCZYŃSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

20.09.2018

Wielkie święto najmłodszych mieszkańców Leszna.

W tym roku odbyło się ono pod hasłem „Kto Ty jesteś?

Polak Mały!” i nawiązywało do stulecia odzyskania

Niepodległości przez Polskę.



EKO LESZNO
21.09.2018

Akcja, która na celu miała popularyzację działań na rzecz

ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Sprzątanie

naszego codziennego środowiska, zbiórki baterii, nakrętek

i zmienianie swojego otoczenia na lepsze.



DNI OTWARTE
17-23.09.2018

Od 17 do 23 września w ramach akcji

Aktywne Obywatelskie Leszno odbywały się

Dni Otwarte. Te były doskonałą okazją do

prezentacji codziennej działalności

organizacji pozarządowych: fundacji,

stowarzyszeń, klubów sportowych,

spółdzielni socjalnych, a także instytucji

kultury, klubów działających przy

spółdzielniach mieszkaniowych. Inicjatywy

z myślą o mieszkańcach przygotowały także

miejskie spółki, placówki oświatowe oraz

firmy zaangażowane społecznie. Wszystkie

z należytą starannością przygotowały się do

Dni Otwartych, pokazując co mają

najlepszego, czym się zajmują, jakie ciekawe

rzeczy robią, jakie aktywności wykonują



INNE INICJATYWY

W ramach kampanii Aktywne Obywatelskie Leszno odbyło się również wiele inicjatyw 

dodatkowych zorganizowanych przez leszczyńskie NGO.

Senioriada

Bieg Wokół Szybowca

Pola Nadziei



WOLONTARIAT

Wolontariat to:

▪ wartościowe doświadczenie edukacyjne, społeczne i obywatelskie,

▪ szansa edukacyjna każdego młodego człowieka - pomaga doskonalić

kompetencje i umiejętności np. skutecznej komunikacji, współpracy,

zarządzania czasem czy podejmowania decyzji,

▪ sposób na zdobycie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki

i życia

W tegoroczną edycję akcji 

AOL zaangażowało się 

wielu wolontariuszy, bez 

których organizacja całej 

kampanii z pewnością nie 

byłaby możliwa.

Dziękujemy za 

zaangażowanie!



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Szczegółowe relacje, galerie zdjęć 

oraz filmy znajdziesz na stronie

www.ngo.leszno.pl

http://www.ngo.leszno.pl/


KONTAKT

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miasta Leszna

Al. Jana Pawła II 21a,

64-100 Leszno

tel. 65 529 54 03

e-mail: ngo@leszno.pl



DZIĘKUJEMY, ŻE 

BYLIŚCIE Z NAMI!


