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CO GDZIE KIEDY?
FIGURY ŚW. JANA NEPOMUCENA
W REGIONIE LESZCZYŃSKIM
Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
oddział w Lesznie serdecznie zapraszają 16 maja, o godzinie 12.00 do
"Galerii za Regałami" na otwarcie wystawy Figury św. Jana Nepomucena
w regionie leszczyoskim. Wystawę można będzie zwiedzad do 30 maja br.
Przydrożne świątki ze stoickim spokojem przyglądają się naszemu życiu.
Wydaje się, że w świecie, którego jedyną stałą cechą jest zmiennośd, tylko
one nie poddają się presji czasu. Wędrując po przepięknej ziemi
leszczyoskiej, nie sposób nie dostrzec przydrożnych kapliczek
wkomponowanych w krajobraz. Tkwią w nim jak kamienie w pięknej
oprawie. Figury św. Jana Nepomucena, Wawrzyoca, Floriana, serca
Jezusowego czy Najświętszej Maryi Panny są żywym świadectwem wiary,
wyrażanej przez twórcze uniesienie często bezimiennych ludzi. Ich urok sprawia, że człowiek czuje się
uwiedziony ich pięknem. Przydrożne figurki św. Jana Nepomucena mają w sobie coś magicznego.
Piętnastowieczny kapłan ubrany w charakterystyczne szaty oraz czapkę prałatówkę niektórych zadziwia,
innych zastanawia. Palec wskazujący położony na ustach symbolizuje tajemnicę spowiedzi. Według
przekazu historycznego właśnie za dochowanie tej tajemnicy Jan Nepomucen został w okrutny sposób
zamordowany przez króla Wacława IV Luksemburczyka. Czasem Jan trzyma księgę — znak uczonego
i teologa lub stułę — jako symbol spowiednika. Pięd gwiazd umieszczanych często na aureoli to symbol ciał
niebieskich, które ponod ukazały się na niebie, gdy umierał w nurtach Wełtawy. Dziś czci się go jako
patrona dobrej sławy i honoru; świętego, który chroni przed żywiołem wody. Niniejsza wystawa jest
efektem kilkuletnich poszukiwao leszczyoskich śladów św. Jana Nepomucena.
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Lesznie

BEZPŁATNE SPOTKANIE
EDUKACYJNE
PT."ZAMIAST STOSOWANIA KAR”
W związku z realizacją projektu „Specjalistyczne poradnictwo dla osób/rodzin w trudnych sytuacjach
życiowych” dofinansowanego przez Miasto Leszno, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
zaprasza rodziców/opiekunów na bezpłatne spotkanie edukacyjne pod nazwą „Zamiast stosowania kar”.
Spotkanie edukacyjne przeznaczone jest dla rodziców/opiekunów, którzy chcą podnieśd swoje
kompetencje wychowawcze, nauczyd się dobrej i efektywnej komunikacji z dzieckiem, wyznaczad dziecku
granice bez stosowania przemocy, lepiej poznad samych siebie w roli rodzica i opiekuna oraz odkryd swoje
rodzicielskie zasoby. Termin spotkania to 16 maja 2019r, godz. 10.00 – 12.00 w Ośrodku Interwencyjno –
Readaptacyjnym. Spotkanie poprowadzi pedagog Joanna Stróżyoska. Zgłoszenia telefonicznie pod nr tel.
65 529 98 65, lub mailowo: centrum@tkopd.leszno.pl Przy zapisach prosimy podad imię, nazwisko, adres
mailowy i telefon kontaktowy.
Organizator: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
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CIEKAWOSTKI KULTUROWE
ZE ŚWIATA
Wolontariusze Fundacji Centrum Aktywności Twórczej zapraszają
na kolejne spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzied się
m.in. co wypada, a czego lepiej nie robid mając stycznośd z różnymi
kulturami. Jako kolejne pod lupę trafią kultury: Portugalii, Ukrainy
i Łotwy. Ciekawostki przedstawią nam wolontariusze pochodzący
właśnie z tych krajów, dzięki czemu możemy mied pewnośd, że będą to
informacje z pierwszej ręki! Spotkanie odbędzie się 16 maja br.
(czwartek) o godzinie 17:00 w biurze Fundacji CAT przy ul. Bocznej 6.
Zapraszamy!
Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

WARSZTATY Z LESZCZYŃSKIM BANKIEM ŻYWNOŚCI
Stowarzyszenie Leszczyoski Bank Żywności zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne czwartkowe warsztaty
kulinarne w ramach cyklu „Spiżarnia rozmaitości”. Kolejne z nich odbędą się już 16 maja, gdzie na
warsztatowiczów czekad będą domowe sezamki i napój Shake. 30 maja w menu „Spiżarni rozmaitości”
znajdują się lizaki ciasteczkowe i lemoniada arbuzowa, a 13 czerwca odbędą się zajęcia małego ogrodnika
i poznad będzie można tajniki ciasta marchewkowego. Każde z warsztatów rozpoczynają się o 17:00
w siedzibie LBŻ (ul. Słowiaoska 59). Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Miasta Leszna.
Organizator: Stowarzyszenie Leszczyoski Bank Żywności
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SZKOLENIE NA TEMAT PODATKU VAT
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie zaprasza 16 maja
o godzinie 09:00 na "Szkolenie Podatek VAT 2019 zmiany i problemy
podatnika po nowelizacji przepisów". Szkolenie skierowane jest przede
wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków
w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto
musi i chce zrozumied zmiany jakie zachodzą w polskim prawie
podatkowym na gruncie podatku VAT.
Szczegóły na stronie RIPH: http://riph.pl/1058,szkolenie-podatek-vat2019-zmiany-i-problemy-podatnika-po-nowelizacji-przepisow.html
Organizator Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie

SZKOLENIE VADEMECUM PRAWNE
DLA DZIAŁÓW ZAKUPÓW I DZIAŁÓW
SPRZEDAŻY
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie zaprasza 30 maja
o godzinie 9:00 na szkolenie, które skierowane jest do pracowników
działów zakupów i działów sprzedaży. W takcie szkolenia zostaną
omówione zagadnienia związane z procesem składania zamówieo
i realizacji transakcji, w szczególności: poprawna treśd zapytania
ofertowego i oferty, forma elektroniczna, cena, terminy płatności
i realizacji, konsekwencje niedotrzymania postanowieo, zabezpieczenie,
itd. Szkolenie stanowi kompendium praktycznej wiedzy dla osób
zawodowo zajmujących się zakupami lub oferowaniem produktów bądź
usług.
Organizator: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa

DZIEŃ Z ZAKŁADANIEM FIRMY
W IZBIE. PORADY BEZPŁATNE
Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Lesznie zaprasza
07 czerwca od godziny 13:00 na bezpłatne porady dotyczące
zakładania własnej działalności gospodarczej. Możliwe
telefoniczne umówienie się na spotkanie pod numerem
telefonu: 65 529 56 56.
Organizator: Regionalna Izba Rzemieślniczo – Handlowa
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DNI LESZNA 2019
Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak, Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Lesznie zapraszają na Dni Leszna.
Koncert gwiazd na "Smoku" obędzie się dnia 17 maja 2019r. i tradycyjnie rozpoczyna weekend wydarzeo
kulturalnych podczas obchodów Dni Leszna. Na rozgrzewkę o godzinie 19:20 zagrają dla Was laureaci
X Jubileuszowej edycji Konkursu Talentów "Rozwio Skrzydła" 2018 - zespół No Way. Następnie mieszanka
gwiazd, o godzinie 20:00 Lanberry, później o godzenie 21:30 Kombii, a na sam koniec o godzienie 23:00 Phil
Bates & Band Electric Light Orchestra Classic. Tegoroczna mieszanka gwiazd gwarantuje doskonałą zabawę.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach pod stadionem.
W sobotę, 18 maja 2019 atrakcje dla mieszkaoców czekad będą na leszczyoskim Rynku. Rozpoczną się
o godzinie 15:00 pokazem starych motocykli. Następnie wszyscy obecni, będą mieli okazję wziąd udział
w cyklu konkursów i zabaw z nagrodami. O godzinie 18:00 publikę bawid będzie znany leszczyoski zespół
Sunday Morning. Tuż po nim o godzinie 19:00 wystąpi Hubert Szczęsny z zespołem „Nie Strzelad do
Pianisty”. To nie koniec muzycznych atrakcji. O godzinie 20:00 wystąpią artyści znani z telewizyjnego
programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”: Agnieszka Włodarczyk, Kaja Paschalska i Artur Chamski.
Niedziela (19 maja) tradycyjnie poświęcona będzie prezentacji lokalnej twórczości artystycznej. Od godziny
15:00 zaprezentują się zespoły z zaprzyjaźnionych placówek z Leszna i okolic. Na godzinę 17:30
zaplanowano koncert Orkiestry Dętej Miasta Leszna, która obchodzi jubileusz 25-lecia działalności.
Wieczorem na Rynku odbędzie się leszczyoski kabareton, podczas którego wystąpią: o godzinie 19:00 Kabaret K2, a o godzinie 20:00 - Kabaret Skeczów Męczących
Życzymy miłej zabawy!
Organizatorzy: Miasto Leszno, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
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LESZCZYŃSKA NOC MUZEÓW
Przed nami leszczyoskie wydanie Nocy Muzeów, które
odbędzie się już 18 maja. Organizatorzy zapraszają
do odwiedzin leszczyoskich placówek kulturalnych.

KONCERT PROJECTA
ORAZ JAM SESSION
W BIBLIOTECE
RATUSZOWEJ
Dawno zapowiadany Jam Session w Bibliotece
Ratuszowej zaplanowano na 18 maja
o godzinie 21:00. Wstęp 15 zł, a muzycy
biorący udział w jamie mają wstęp wolny.
Zapowiada się wspaniały wieczór na który organizatorzy proponują zakup biletów w przedsprzedaży
w Bibliotece Ratuszowej.
Jam rozpocznie się koncertem gości z Zielonej Góry. Zespół ProjectA wystąpi w składzie: Agnieszka Senk harmonijka Daria Jackiewicz - śpiew Piotr Stepek "Pepek"- kontrabas Piotr Walorski "Walery" - perkusja
Robert Zaleśny "Robin" – gitary. Po koncercie muzycy zgodzili się wesprzed Jam jako kapela "rozgrywająca",
co pozwoli stworzyd w połączeniu z nimi różne składy w różnych konstelacjach. Organizatorzy mają
nadzieję że muzyczna reprezentacja Leszna nie zawiedzie i przybędzie przewietrzyd swoje gitary.
Organizator: Biblioteka Ratuszowa
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WARSZTATY
‘KONIEC PRZYJAŹNI
Z NARKOTYKAMI’
Fundacja StrefaPL zaprasza na warsztaty „Koniec
przyjaźni z narkotykami”, które odbędą się 18 maja
od godz. 9:00 w Centrum Profilaktyki – Akademia
Zdrowia, przy ul. Średniej w Lesznie.
Warsztaty są skierowane do osób, które miały do
czynienia z narkotykami lub też są w środowisku
osób namawiających do zażywania. Podczas zajęd
młodzi ludzie w wieku od 14 do 21 lat dowiedzą się jak zmienid podejście do narkotyków, jak zmotywowad
się do odmawiania i nie wejśd na drogę uzależnienia. Warsztaty finansowane z Krajowego Biura do Spraw
Przeciwdziałania Narkomani.
Organizator: Fundacja StrefaPL

BRUNCH W MIĘDZYNARODOWYM
TOWARZYSTWIE
Jeśli lubisz gotowad, chcesz poznad przepisy na tradycyjne potrawy
z innych krajów, a do tego spędzid czas w międzynarodowym
towarzystwie - nie może Cię zabraknąd!
18 maja br. (sobota) o godzinie 10:00 Fundacja Centrum
Aktywności Twórczej zaprasza do biura przy ul. Bocznej 6 na
kolejny
Sobotni
Brunch,
podczas
którego
wspólnie
z wolontariuszami z zagranicy przygotujesz potrawy, a także
podwiczysz swój angielski. Bo każdy
powód jest dobry, by spędzid czas
z nami! Do zobaczenia!
Organizator:
Fundacja
Centrum
Aktywności Twórczej

WARSZTATY JĘZYKA MIGOWEGO
Zapraszamy na warsztaty języka migowego w
od 18.30.
Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

każdy

czwartek
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ŚRODA Z POEZJĄ KAWY
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Środa z poezją
kawy", które odbędzie się 22 maja 2019 r. w Bibliotece
Ratuszowej. Początek spotkania godz. 18.00.
Spotkanie tradycyjnie poprowadzi Bożena Łuczak. Bożena Łuczak Z zawodu fizjoterapeutka. Pomysłodawczyni i realizatorka wielu
nagrodzonych projektów z zakresu rehabilitacji i terapii.
Współpracuje z MBP w Lesznie od trzech lat. Jest inicjatorką
i animatorką spotkao w MBP pt. Środy z poezją kawy oraz Czytając
Siebie
Laboratorium
Sztuki
i
Ruchu.
Miłośniczka
niekonwencjonalnej sztuki i literatury. W trakcie swoich spotkao
uczy jak w niezwykły sposób spojrzed na swoją codziennośd.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie

JAK PROMOWAĆ FIRMĘ
NA FACEBOOKU
Leszczyoskie Centrum Biznesu oraz SmartWay zapraszają 24.05
o godzenie 9:00 wszystkich Przedsiębiorców z Leszna i okolic na
konferencję, w trakcie której poruszone zostaną zagadnienia
promocji firmy na Facebooku.
Podczas spotkania dowiesz się jak promowad lokalny biznes na
największym portalu społecznościowym na świecie! Budowanie
wizerunku w sieci jest aktualnie niezbędnym elementem strategii
promocji każdego biznesu. Poznaj darmowe techniki i pomysły na to,
jak dotrzed do nowych klientów, wypromowad ofertę oraz zbudowad
relacje ze stałymi odbiorcami.
Organizator: Leszczyoskie Centrum Biznesu, SmartWay

DZIEŃ Z FUNDUSZAMI UNIJNYMI W IZBIE
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie zaprasza już 24 maja oraz 28 czerwca od godziny
13:00 na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszów Unijnych. Są one skierowane głównie do
przedsiębiorców, dzięki spotkaniom możliwe jest poznanie aktualnych możliwości finansowania inwestycji
w firmach, korzystając właśnie ze środków z Unii Europejskiej. Możliwe umówienie telefoniczne spotkania
pod numerem telefonu 65 529 56 56.
Organizator: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie
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SPOTKANIE Z CYKLU
"WIOSNA Z PEGAZEM'
W czwartek 23 maja o godzinie 18:00 w Klubie
Maskarada w Teatrze Miejskim w Lesznie odbędzie
się spotkanie w ramach cyklu Wiosna z Pegazem,
podczas którego zaprezentowany zostanie Zeszyt
Literacki LSTK nr 24 - Fotel Bujany w Obłokach.
Wiosna z Pegazem to tradycyjne spotkanie poetów
regionu leszczyoskiego połączone z promocją
almanachu poetyckiego. W serii Zeszytów literackich wydawanych przez Leszczyoskie Stowarzyszenie
Twórców Kultury ukazał się już dwudziesty czwarty tom. Jednym z celów przyświecających serii jest próba
dokumentowania czegoś, co można nazwad status quo – stanem rzeczy środowiska literackiego regionu
leszczyoskiego. W programie wieczoru swoje wiersze zaprezentuje 20 poetów: Eleonora
Biberstajn, Ryszard Biberstajn, Tomasz Biberstajn, Grzegorz Chwieduk, Dominika Gładek, Norbert
Góra, Krystyna Grys, Tadeusz Hofmaoski, Kamila Maria Kampa, Marek Klupś, Katarzyna Marciniak –
Helioska, Józef Mądry, Sara Ratajczak, Andrzej Janusz Stanisławski, Jerzy Stankiewicz, Bogusława
Szopa, Ewa Wierzbinska – Kloska, Irena Maria Zborowska, Katarzyna Zmysłowska. Opracowanie muzyczne
wieczoru: Michał Hadasik - pianista, aranżer, kompozytor, autor tekstów, propagator Poezji Śpiewanej
i Piosenki Literackiej. Współpracuje z Teatrem Polskim we Wrocławiu, Teatrem Impart oraz prywatnymi
teatrami na terenie Opolszczyzny skąd pochodzi. Moderatorem spotkania będzie Marek Klupś.
Na wystawie zaprezentują swoje prace: Jerzy Błaszczyk, Józef Złotkowski.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizatorem wydarzenia jest Leszczyoskie Stowarzyszenie
Twórców Kultury.

WIECZOREK KULTUROWY
W RATUSZOWEJ
29 maja 2019 r. o godz. 17:00 zapraszamy do Biblioteki
Ratuszowej w Lesznie na kolejny wieczorek kulturowy
organizowany przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej,
podczas którego usłyszymy historie prosto z Guadalajary.
W podróż po kolorowym Meksyku zabierze Paostwa Hania, która
wróciła z 6-cio miesięcznego wolontariatu w tym kraju. Opowie
nam o kulturze, tradycjach, przepięknych miejscach, a także
o codziennym życiu i pracy wolontariuszy.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy! Wydarzenie
współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej
ERASMUS+
Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TEL. 65 529 54 03 E-MAIL NGO@LESZNO.PL

9

FB/LeszczyńskieNGO

TW/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

MIEJSKI DZIEŃ DZIECKA
NA SKATEPLAZIE
W tym roku Miejski Dzieo Dziecka odbędzie się 31 maja od godziny 15:00
do 19:00 na Skateplazie w Lesznie. Gorąco zapraszamy!
Organizator: Miasto Leszno

DZIEŃ DZIECKA W GALERII MBWA
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza
na Dzieo Dziecka w Galerii MBWA 1 czerwca 2019 (sobota)
w godzinach: 11.00-14.00.
Daleko, daleko, gdzieś w wielkim kosmosie istnieje sobie mała planeta.
Nazywa się AGI BAGI, bo ma dwie strony - Agi oraz Bagi. W tym uroczym
miejscu, po dwóch stronach planety, mieszkają dwa plemiona – Agingi
i Bagingi. Oba bardzo dbają o okoliczne rośliny i zwierzątka, troszczą się
o środowisko. Każde z plemion na swojej stronie planetki. Zupełnie o tym
nie wiedząc, współpracują ze sobą dbając o ekosystem Agi Bagi.
Każdy uczestnik warsztatów będzie mógł własnoręcznie wykonad
wyjątkową pracę, zainspirowaną bajką Agi Bagi, wykorzystując różne
materiały plastyczne. Prace, które powstaną podczas warsztatów
uczestnicy będą mogli ze sobą zabrad.
Organizator: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych

PIKNIK ZE STOWARZYSZENIEM ECHO
Stowarzyszenie Echo przygotowuje Piknik z okazji Dnia Dziecka oraz
wspólne świętowanie 17- tu lat działalności na rzecz społeczności lokalnej,
która przypada na dzieo 21 czerwca.. Już teraz zapraszamy wszystkich do
wspólnego świętowania. Piknik odbędzie się pod patronatem Prezydenta
Miasta Leszna oraz Teatru Miejskiego w Leszna. Zapraszamy do Parku
satyryków 1 czerwca od godz.15.00.
Organizator: Stowarzyszenie „Echo”

RAJD DZIECKA – ZABAWA NA CAŁEGO!
2 czerwca zapraszamy całe rodziny do udziału w Rajdzie Dziecka.
W niedzielny poranek spotykamy się w salonie samochodowym Toyota
Mikołajczak w Lesznie. Tam od godziny 9:00 odbędzie się przyjmowanie
zgłoszonych załóg i wydawanie dokumentów. O 9:30 nastąpi odprawa
uczestników, podczas której Komandor Rajdu opowie o szczegółach trasy i
przekaże najważniejsze wskazówki. Jeszcze przed startem uczestnicy
wykonają konkurencje sprawnościowe, żeby chwilę później wyruszyd w
trasę. Meta została zaplanowana w parku przy Zamku w Rydzynie. Tam też
będzie czas na ciepły posiłek i konkurencje sprawnościowe dla dzieci.
Organizator: Automobil Klub Leszczyoski
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SPORT
ŻUŻLOWY HIT
NA SMOCZYKU
Przed nami hit VI rundy PGE Esktraligi!
Mecz:
FOGO UNIA LESZNO
vs
Stelmet Falubaz Zielona Góra
26.05.2019 (niedziela) - godz. 19:00
BILETY:
➡www.bilety.ksul.pl
➡ klubowy sklep w Galerii Leszno

PIŁKARSKIE EMOCJE STAINER POLONII
Maj to kolejny miesiąc piłkarskich rozgrywek piłkarzy Stainer Polonii 1912 Leszno. Na Stadionie
Lekkoatletycznym odbędzie się m.in. mecz juniorów U-19 z Chojniczanką Chojnice, czy seniorów z Sokołem
Pniewy. Zapraszamy do dopingu!
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LESZ NO LIMITS
Lesz No Limits Runners zaprasza na drugi bieg
„Krwawa Pętla”, który odbędzie się 9 czerwca
o godzinie 09:00 na starej żwirowni przy ulicy
Trzebaoskiej. Trasa zawodów ma ok. 1,1 km.
Każdy z uczestników pokonuje trasę trzy razy
w ustalonym przez organizatora odstępach
czasowych.

V TURNIEJ - VIII GRAND PRIX LESZNA
2019 W SZACHACH
9 czerwca od 10:00 w Zespole Szkół Technicznych Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbędzie się V turniej w
ramach VIII Grand Prix Leszna 2019 w szachach.
Organizator: Miasto Leszno, Zespół Szkół Technicznych Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Klub szachowy MMKS
„Wieniawa” Leszno

ZOSTAŃ MŁODYM TYGRYSEM
Stowarzyszenie UKS 9 Leszno zaprasza na majowe treningi
zainteresowanych grą w tygrysich zespołach. Do grup
młodzieżowych: Junior, Kadet, Kadetka, Młodzik
zapraszane są osoby, które chcą doskonalid swoje
umiejętności i uczestniczyd w ligowych rozgrywkach.
Terminy treningów:
- Junior/Kadet - wtorek/czwartek 17.00-19.00,
- Młodzik - poniedziałek/piątek 18.00-19.30,
- Kadetka - poniedziałek/środa 18.00-19.30,
Treningi grup młodszych: Mini Siatkówki i Akademii
Tygrysa:
Mini
siatkówka
(dziewczęta
i
chłopcy)
poniedziałek/środa 16.30-18.00,
- Akademia Tygrysa (dziewczęta i chłopcy) - piątek 16.3018.00.
Organizator: Stowarzyszenie UKS 9 Leszno
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WYDARZYŁO SIĘ
DZIEŃ EUROPY I TARGI NGO
Już po raz dziesiąty leszczyoski rynek zamienił się w miasteczko
europejskie! W sobotę 11 maja mieszkaocy spotkali się, aby
świętowad kolejną rocznicę podpisania deklaracji Schumana. Było
nas dużo. Było śpiewająco. Zobaczcie jak wyglądał Dzieo Europy
2019 w Lesznie.
Leszczyoska starówka była miejscem, w którym poprzez zabawę można było uzyskad informacje o Unii
Europejskiej, otrzymad materiały informacyjne oraz dowiedzied się, jakie prawa przysługują obywatelom
UE. Na przybyłych gości, zarówno małych, jak i dużych, czekało wiele atrakcji, w tym konkursy, warsztaty,
gry i zabawy oraz animacje.
Jak co roku na płycie rynku zaprezentowały się leszczyoskie organizacje
pozarządowe, instytucje miejskie, spółki, placówki oświatowe oraz
firmy angażujące się społecznie, które za pomocą najrozmaitszych
sposobów pokazały mieszkaocom czym się zajmują.
Ale nie tylko płyta Rynku tętniła życiem. Wraz z Targami Organizacji
Pozarządowych odbywały się Dni Europy, będące świętem wszystkich
krajów członkowskich, w tym także Polski, która do wspólnoty należy
od 1 maja 2004 roku.
Na scenie nie zabrakło występów artystycznych, zaprezentowały się dzieci
i młodzież z leszczyoskich przeszkoli i szkół, lokalne NGO-sy oraz
wolontariusze z różnych krajów. Młodzi artyści nie tylko śpiewali piosenki,
można było też zobaczyd pokazy taoców ludowych krajów Unii Europejskiej.
Do taoca porwali leszczyoską publicznośd zagraniczni wolontariusze Fundacji
Centrum Aktywności Twórczej. Wspólnie odśpiewaliśmy również hymn Unii
Europejskiej „Oda do radości”.
Uczestnicy wydarzenia bawili się przednio, korzystając z licznych atrakcji,
między innymi: degustacji specjałów przygotowanych przez leszczyoskie
NGO-sy, gier i zabaw, m.in. w piłkę ręczną, siatkówkę, warsztatów
tanecznych, plastycznych, teatralnych, kącika malucha (malowanie twarzy,
gry i zabawy animacyjne), była wata cukrowa w kolorze żółtym i niebieskim,
europejskie megapuzzle oraz kolorowanki, a także duże baoki mydlane
i pokazy ognia, były pokazy samoobrony, musztry, szermierki oraz kuglarskie,
pokazy i nauka pierwszej pomocy, mieszkaocy mogli zagrad w europejskie
koło fortuny - po wylosowaniu jednego z paostw członkowskich UE
i odpowiedzi na pytanie z nim związane, każdy mógł otrzymad mały
upominek.
---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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Ponadto można było zapoznad się z informacjami na temat schroniska, adopcji zwierząt, czy możliwości
podjęcia wolontariatu, prowadzona była także akcja edukacyjna pn. „Pijemy leszczyoską kranówkę”, którą
każda chętna osoba mogła skosztowad.
Podczas imprezy odbywały się warsztaty samobadania piersi na fantomie,
można było również bezpłatnie wzrok, zaczerpnąd wiedzy na temat szczepieo
ochronnych, profilaktyki boreliozy i odkleszczowego zapalenia mózgu, a także
zapoznad się z działaniami na rzecz osób niewidomych i niedowidzących.
Ciekawą gratką dla miłośników statków powietrznych była wystawa statyczna
modeli samolotów. Na pamiątkę każdy mógł zrobid sobie zdjęcie
w fotobudce.
Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy wzięli aktywny udział w organizacji wydarzenia, jak również uczestnikom
i Gościom za przybycie, zainteresowanie działalnością sektora pozarządowego oraz wspaniałą atmosferę
jaka towarzyszyła targom i występom na scenie.

Dziękujemy za obecnośd i do zobaczenia za rok na kolejnej edycji!
Galeria zdjęd dostępna jest na stronie www.ngo.leszno.pl
Organizatorem wydarzenia byli: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Eurodesk Leszno, Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznao oraz Miasto Leszno i Leszczyoskie NGO.
Współorganizatorem: Miejski Zakład Zieleni, Miejskie Zakład Budynków Komunalnych, Miejskie Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie.
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WARSZTATY I DWA
KONCERTY GOSPEL
Kto nie był niech żałuje! Te słowa powtarzała publicznośd po
koncercie finałowym kooczącym IX Międzynarodowe Warsztaty
Leszno/Lipno Gospel Workshop 2019, który odbył się 28 kwietnia
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie.
Trwającą trzy dni imprezę (26-28.04) można zaliczyd do najlepszych z dotychczasowych edycji, pomimo
wielu trudności i kłopotów jakie spadły w br. na organizatorów. Najliczniejszą grupę warsztatowiczów
stanowili mieszkaocy Leszna. W sumie wraz z instrumentalistami, instruktorami i artystami uczestniczyło
w nich ok. pięddziesiąt osób. W tegorocznej edycji warsztaty prowadziło dwoje charyzmatycznych
instruktorów: Anna Maria Mbayo i Kieron Bygrave z Wielkiej Brytanii. Koncert był rewelacyjny!!!
W piątkowy wieczór, 26 kwietnia w Auli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie odbył się koncert
towarzyszący, w którym wystąpił chór gospel Space of Grace z Głogowa dyrygowany przez Joannę Biały.
Zgromadzona publicznośd całkowicie poddała się energetycznemu działaniu muzyki gospel i bardzo
spontanicznie wyrażała swoje emocje.
Organizator Stowarzyszenie Kulturalne "KONTAKTY" w Lesznie, współorganizator Gminny Ośrodek
Kultury w Lipnie. Impreza dofinansowana ze środków Miasta Leszna.

WIECZOREK KULTUROWY Z TUNEZJĄ
Kolejnym przystankiem wyprawy dookoła świata organizowanej przez Fundację
Centrum Aktywności Twórczej była Tunezja! Podróż po kraju, w którym przez wieki
krzyżowały się wpływy europejskie, arabskie i orientalne. Spotkanie odbyło się 14 maja
br. (wtorek) w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie. Uczestnicy dowiedzieli się dlaczego to
właśnie Tunezja zainspirowała twórców kultowych Gwiezdnych Wojen i dowiedzieli się
ciekawostek na temat kultury, mieszkaoców i życia w tym afrykaoskim kraju.
Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

XVII RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
Rajd odbył się w sobotę 27 kwietnia na terenie Zamku w Rydzynie.
Zaingerowała go parada pojazdów uczestniczących w imprezie. Pół
godziny później, na trasę wyruszyła pierwsza załoga. Tym razem
dystans rajdu wyniósł ok 60 km. W trakcie jazdy uczestników czekały
próby zręcznościowe oraz zadania sprawdzające. Klasyfikacja
odbywała się w trzech kategoriach: samochodowa, motocyklowa,
pojazdów militarnych.
Drugiego dnia Rajdu, w niedzielę 28 kwietnia, zabytkowe pojazdy zaprezentowały się na leszczyoskiej
Starówce. Zachęcały wszystkich mieszkaoców do przyjścia na Rynek i podziwiania samochodów oraz
motocykli.
Organizator: Automobil Klub Leszczyoski
---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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WYDARZYŁO SIĘ - SPORT
DZIEŃ DOBRY FUTSAL
EKSTRAKLASA
Zrobili to! Mają to! Zagrają w Futsal
Ekstraklasie! Klub Sportowy Futsal Leszno
zwyciężając w ostatnim ligowym spotkaniu
z Dragonem Bojano rezultatem 7:2 zapewnił
sobie wygraną w I Polskiej Lidze Futsalu
i bezpośredni awans do Futsal Ekstraklasy!
Gratulujemy
i
życzymy
powodzenia
w nowym sezonie!

KONIEC SEZONU PIŁKARZY RĘCZNYCH
Zakooczył się sezon dla piłkarzy ręczynch MKS Real Astromal Leszno. Nasi szczypiorniści zajęli ostatecznie
II miejsce w grupie B - I ligi piłki ręcznej. Ich celem przed sezonem było zajęcie miejsca w tzw. pierwszej
trójce. Plan został zrealizowany, jednak jak sami podkreślają leszczy nianie, maja świadomośd, że mogło byd
jeszcze lepiej. II miejsce zdobyte w tym sezonie jest najlepszym wynikiem dotychczasowych startów
w I lidze. Kolejny sezon zapowiada się bardzo ciekawie! Gratulujemy i do zobaczenia w kolejnym sezonie!

ZŁOTO UNII W MISTRZOSTWACH
POLSKI PAR KLUBOWYCH
FOGO Unia Leszno na torze w Bydgoszczy zdobyła złoty medal
Mistrzostw Polski Par Klubowych. Wracający po kontuzji Jarosław
Hampel i Piotr Pawlicki zdobyli łącznie 27 punktów!
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MICHAŁ SZULC MISTRZEM POLSKI
Leszczynianin - Michał Szulc zdobył złoty medal w odbywających się w Tucholi
kręglarskich Mistrzostwach Polski! Michał zdobył 1749 punktów i tylko o 4 oczka
wyprzedził drugiego Tomasza Masłowskiego i Jakuba Osiewicza. Dodatkowo, Michał
Szulc wraz z Mateuszem Klechą zdobyli brązowe medale w rywalizacji par.

NICOLETTA DUDZIAK
MISTRZYNIĄ ŚWIATA
Ogromny sukces młodej leszczynianki! Reprezentująca Polonię 1912
Leszno Nicoletta Dudziak zdobyła Mistrzostwo Świata U-18
w kręglarstwie klasycznym w rywalizacji tandemów. Gratulacje!

BIEG Z FLAGĄ
Dnia 2 maja odbył się „Bieg z Flagą” w Karczmie Borowej. Założeniem biegu
było pokonanie całego dystansu 4 km w dowolnym tempie, w szczególności
całymi rodzinami lub z przyjaciółmi.
Organizator: Fundacja Życie Cudem Jest, Miasto Leszno

SPORTOWY RAPORT
Okres majowo-czerwcowy to bardzo przejściowy
czas dla leszczyoskiego sportu. Częśd klubów
zakooczyła już sezon, a inni zaczynają się na dobre
rozkręcad. Do tych drugich zaliczyd można m.in.
żużlowców Unii Leszno, którzy jak dotąd pozostają
niepokonani w ligowych rozgrywkach. Drugie
i trzecie zwycięstwo w tym sezonie odnieśli
leszczyoscy speedrowerowcy. Szawer pokonał na
wyjeździe TSŻ Toruo 87:68 i Lwy Avia Częstochowa
78:81. W Nowym Tomyślu odbyła się VI edycja
GWiNT
Ultra
Cross,
czyli
ultramaratonu
przełajowego. Na dystansie 100 mil, najdłuższym spośród wszystkich zwyciężył leszczynianin Mateusz
Gryczka. Jest to kolejny sukces naszego biegacza, który specjalizuje się w biegach długodystansowych.
Podziwiamy i gratulujemy!
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JEST NAS CORAZ WIĘCEJ!
NOWE STOWARZYSZENIE
W MIEŚCIE
W Lesznie powstała nowa organizacja - Stowarzyszenie
Dedalus, które mieści swoją siedzibę na lotnisku w
Lesznie, gdzie prowadzi swoją skoczno-tunelową
działalnośd. Stowarzyszenie Dedalus promuje sport
spadochronowy i zdrowy styl życia. Ich mottem jest
hasło w zdrowym ciele, zdrowy duch.
Jako Stowarzyszenie wspierają rozwój w zakresie
szeroko rozumianych sportów powietrznych i lotniczych oraz kultury fizycznej. Prowadzą szkolenia w
pełnym zakresie spadochronowym, a także chcą organizowad eventy, seminaria, szkolenia, warsztaty
tematyczne, imprezy i pokazy lotnicze.

KAMPANIA ŚWIADOMOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ZAKOŃCZYŁA SIĘ DRUGA EDYCJA
KAMPANII ŚWIADOMOŚĆ
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Za nami druga edycja kampanii społecznej Świadomośd
Niepełnosprawności realizowanej w partnerstwie przez Miasto
Leszno i leszczyoskie Organizacje Pozarządowe.
Celem kampanii było upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku, a także przełamywanie
stereotypowego obrazu osób z niepełnosprawnościami, który jest często skutkiem niewiedzy, lęku oraz
braku doświadczeo w relacjach z tymi osobami, a także zwrócenie uwagi społeczeostwa na problemy osób
z niepełnosprawnościami, głównie odrzucenie, zwalczanie stereotypów, dążenie do integracji.
Głównym
przesłaniem
kampanii
było
uświadamianie ludziom, że każdy człowiek ma
prawo kochad, marzyd, cieszyd się życiem.
Pierwszym
wydarzeniem,
jakie
zostało
zorganizowane w ramach kampanii był
happening organizowany 21 marca z okazji
Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa tzw.
Dzieo Kolorowej, kolejną inicjatywą były
warsztaty plastyczne oraz rytmiczno –
muzyczne dla dzieci i młodzieży.
---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TEL. 65 529 54 03 E-MAIL NGO@LESZNO.PL

20

FB/LeszczyńskieNGO

TW/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

Za nami również warsztaty w szkołach,
w organizacjach pozarządowych oraz konferencje:
"Dieta, zioła i domowe sposoby na choroby", „Mity
i stereotypu o niepełnosprawności".
Ponadto w ramach kampanii Miasto Leszno
wspólnie
z
organizacjami
pozarządowymi
zorganizowało również wiele spotkao, warsztatów,
dni otwartych.
W dniach od 21 marca do 19 kwietnia w mieście odbyły się: otwarte turnieje strzeleckie z broni laserowej,
które zorganizował Polski Związek Niewidomych, warsztaty z psychologiem zorganizowane zostały przez
Leszczyoskie Stowarzyszenie Osób z Chorobami Alzheimera i Parkinsona, treningi radzenia sobie
z emocjami dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które zorganizowała Fundacja Zdrowa Natura,
warsztaty „Serce od serca” zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” i Miasto Leszno..
Odbyły się dwa pokazy filmowe - w ramach kampanii wyświetlono film „Potwór w mojej głowie” oraz
„Komunia”- pokazy filmowe zostały przygotowane przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat”, Leszczyoskie Stowarzyszenie Osób z Chorobami Alzheimera
i Parkinsona oraz Miasto Leszno, warsztaty „Rozmowy bez mowy” zorganizowane przez Fundację Totus
Tuus, prelekcje na temat zagadnieo związanych z autyzmem oraz warsztaty plastyczne zorganizowało
Leszczyoskie Stowarzyszenie „Razem z nami” Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością
Intelektualną, warsztaty edukacyjne nt. świadomości autyzmu zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom - Nasz Świat”, oraz lekcje języka migowego, które
przeprowadził Polski Związek Głuchych.
Ponadto na leszczyoskim Rynku oraz
w Galerii Leszno ustawiona została
wystawa pn. „Mity i stereotypy
dotyczące
osób
z niepełnosprawnościami”.
Rozbudowałyśmy na naszej stronie dział
poświęcony
kampanii
–
zostały
zgromadzone
i
uporządkowane
informacje, opublikowane zapowiedzi
i relacje z wydarzeo, a także materiały
graficzne z możliwością ściągnięcia ich
i upowszechniania.
Prowadziłyśmy kampanię informującą o akcji wśród osób związanych z edukacją, organizacjami
pozarządowymi, mediami i in. Zachęcałyśmy do podejmowania własnych działao, wspierałyśmy je m.in.
poprzez upowszechnianie informacji o nich m.in. poprzez kalendarium umieszczone na naszej stronie.
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Rozsyłałyśmy pocztą tradycyjną informacje
i materiały dotyczące kampanii wszystkim
zainteresowanym osobom i instytucjom.
Dodatkowo w ramach kampanii przygotowaliśmy
dla WAS karty ICE - które mogą Wam uratowad
życie! Na niewielkiej karcie ICE (w dosłownym
tłumaczeniu: karta w nagłym wypadku),
przypominającej tę bankomatową, znajduje się
m.in. imię i nazwisko, grupa krwi jej posiadacza,
telefon do osoby, którą należy powiadomid
w razie wypadku. Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnie Karty ICE zapraszamy do
naszego biura.
Kampania Świadomośd Niepełnosprawności realizowana była od 21 marca do 19 kwietnia br. przez Miasto
Leszno oraz leszczyoskie Organizacje Pozarządowe. Na wszystkie wydarzenia wstęp był bezpłatny!
Dziękujemy leszczyoskim organizacjom pozarządowym, wolontariuszom za współpracę i ogromne
zaangażowanie w realizację kampanii.
Dziękujemy mediom lokalnym, które wsparły nasze działania i promowały cele i założenia kampanii.
Dziękujemy wszystkim internautom, którzy szerzyli wiedzę o kampanii społecznej na swoich profilach
społecznościowych, stronach internetowych, bez Waszego wsparcia, kampania na pewno nie osiągnęłaby
takiego zasięgu i nie dotarłaby do szerokiej publiczności. Dziękujemy za tysiące wyświetleo naszych
informacji, relacji z wydarzeo i ich udostępnianie.
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami podczas tej kampanii.
.
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5 MAJA DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ
Dzieo Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych to święto
obchodzone w Europie corocznie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na
początku lat 90. XX wieku jako dzieo godności osób niepełnosprawnych.
Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną,
ustanowionego w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), jest uświadomienie społeczeostwu różnorodności i pokazanie
możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne,
zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego
życia.
Dzieo Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja. Data ta nie
została wybrana przypadkowo. 5 maja w całej Europie obchodzony jest także Dzieo Walki z Dyskryminacją
Osób Niepełnosprawnych.
Jest to szczególna okazja, aby przypomnied wszystkim o prawach osób z niepełnosprawnościami do
równego uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym, a także do tego, aby zapoznad się z broszurą
na temat mitów i stereotypów dotyczących osób z niepełnsprawnościami (do poczytania tutaj).
Przygotowana publikcja ma ułatwid zrozumienie niektórych kwestii i pomóc w przełamywaniu
stereotypowego myślenia o niepełnosprawności i osobach nią dotkniętych. Broszura powstała w ramach
II edycji kampanii pn. Świadomośd Niepełnosprawności, która organizowana była przez Miasto Leszno
o leszczyoskiego Organizacje Pozarządowe
Pamiętajmy, że niepełnosprawnośd nie może byd przyczyną dyskryminacji żadnego człowieka, że naszym
najważniejszym zadaniem jest budowanie społeczeostwa wolnego od wszelkich przejawów dyskryminacji.
Każdy z nas ma prawo by godnie żyd. A godnie żyd, to cieszyd się wszystkim, co nas otacza, rozumied
bodźce, które pochodzą z zewnątrz otoczenia, funkcjonowad w społeczeostwie na równych prawach.
Normalizacja życia osób z niepełnosprawnością wymaga zrozumienia, że różnorodnośd ludzkiego gatunku
jest naturalną częścią jego obrazu. Człowiek z niepełnosprawnością zwykle robi to samo co wszyscy,
chociaż nie zawsze w ten sam sposób co większośd. Każdy, bez względu na stopieo sprawności, ma przecież
ten ulubiony, preferowany przez siebie sposób wykonywania codziennych obowiązków. Chcąc zrozumied,
kim jest osoba z niepełnosprawnością, nie trzeba od razu tracid sprawności. Czasem wystarczy zmienid
perspektywę patrzenia z owianej mitami na opartą na rzetelnej informacji.

Wszystkim Osobom z Niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, osobom wspierającym życzymy
odwagi w walce o marzenia, spokoju o bezpieczną przyszłośd, sił do zmieniania rzeczywistości w świat
dostępny i pełen równych szans w korzystaniu z wolności i praw człowieka oraz poszanowania GODNOŚCI
każdego człowieka!
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KARTA RATUJĄCA ŻYCIE ICE – ODBIERZ
I NOŚ PRZY SOBIE
Przypominamy, iż wciąż można odbierad specjalne karty ratujące życie ICE, przygotowane przez Miasto
Leszno w ramach kampanii Świadomośd Niepełnosprawności.
Czym jest karta ICE?
ICE to skrót od angielskiego zwrotu „in case of emergency”, czyli tłumacząc na język polski - „w razie
wypadku”. Karta jest zbiorem informacji, które każdy z nas powinien nosid ze sobą w łatwo dostępnym
miejscu, tak aby w razie wypadku można było skontaktowad się z naszymi bliskimi lub dowiedzied się
ważnych informacji związanych z naszym zdrowiem. Karta jest zazwyczaj niewielkich rozmiarów, wielkością
przypomina np. dowód osobisty, czy kartę płatniczą, więc bez problemów zmieści się w portfelu, torebce,
czy kieszeni. Do informacji zawartych na karcie wyróżnid można: dane osobowe posiadacza karty, grupę
krwi, informacja o chorobach, uczuleniach, przyjmowanych lekach, informacje kontaktowe do bliskich
osób, a także dodatkowe informacje tj. np. numery telefonów alarmowych.
Przeprowadzając kampanię Świadomośd Niepełnosprawności, Miasto Leszno przygotowało specjalne karty
ICE, które trafiają do mieszkaoców miasta. Aby zostad posiadaczem karty, należy zgłosid się do Biura
Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Al. Jana Pawła II 21a 64-100 Leszno,
kontakt: Tel. 65 547 68 40/65 529 54 03, godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:30 -15:30). Liczba kart
jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiego zgłaszania się i odbioru.
Pamiętajmy, że nasze życie i zdrowie jest bezcenne. Warto posiadad kartę ICE w podróżach, jak
i codziennym życiu. To mała rzecz, która może bardzo wiele ułatwid i pomóc.
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ZOSTAW SWÓJ 1% W LESZNIE
DZIĘKUJEMY
ZA WASZ
1% PODATKU
Serdecznie dziękujemy za okazane
wsparcie i zaufanie, wszystkim, którzy
uwzględnili leszczyoskie organizacje
pożytku publicznego w swoich
zeznaniach podatkowych za rok 2018.
Wszystkim
życzliwym
firmom
i osobom prywatnym, którzy
przekazali na rzecz Organizacji
Pozarządowych działających
na
terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkaoców 1% swojego podatku za rok 2018 składamy serdeczne
podziękowania.
Wpłaty z tego tytułu stanowią spory zastrzyk finansowy dla organizacji. W wielu przypadkach są jednym
z ważniejszych źródeł finansowania dla trzeciego sektora. Cieszy fakt, że z roku na rok robimy to coraz
chętniej, często wybierając organizacje które działają na naszym terenie i dla lokalnego społeczeostwa.
Dziękujemy również wszystkim przyjaciołom, mieszkaocom, lokalnym mediom, którzy publicznie
zachęcali do przekazania 1% podatku na rzecz leszczyoskich NGO oraz udostępniali informacje o 1% przez
cały okres rozliczeniowy, a także tym wszystkim którzy, niezależnie od 1% podatku, nadal wspierają
działalnośd organizacji pozarządowych finansowo, rzeczowo i organizacyjnie.
Szlachetny gest każdego z Was dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec
potrzebujących.
Pieniądze – 1% podatku należnego za 2018 r. – na konto wybranej organizacji Urząd Skarbowy przekaże
do kooca lipca 2019 r.
Zachęcamy do dalszego wspierania leszczyoskich organizacji pozarządowych i przekazywania darowizn.

"Sama wrażliwośd to za mało, żeby pomóc niezbędne
jest konkretne działanie…"
Raz jeszcze dziękujemy Wszystkim!!!
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WOLONTARIAT W LESZNIE
Wolontariat początkiem twojej kariery zawodowej
Jeżeli:
 chciałbyś stopniowo przyzwyczaid się do „życia zawodowego”,
 nie chcesz pozostad biernym i pragniesz rozwijad swoje umiejętności,
 chcesz czud się potrzebnym i docenionym przez innych...
Zacznij od wolontariatu!
Wolontariat to:
 bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na
rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinnokoleżeosko-przyjacielskie.
Rodzaje wolontariatu:
 bezterminowy,
 krótkoterminowy,
 jednodniowy,
 indywidualny,
 grupowy,
 na czas określony …….

Chcesz się rozwijad? Nie zastanawiaj się! Działaj!
 Zastanów się, ile czasu w ciągu tygodnia możesz poświęcid na wolontariat.
 Zastanów się , co Cię interesuje i komu chcesz pomagad.
 Rozejrzyj się za ofertami dla wolontariuszy.
Najłatwiej jest znaleźd je w internecie:
 na stronach www.leszno.pl oraz www.ngo.leszno.pl znajdziesz informację o wolontariacie
w Urzędzie Miasta,
 na stronie www.ngo.leszno.pl znajdziesz bazę organizacji pozarządowych działających w Lesznie
oraz oferty dla wolontariuszy z Leszna,
 na stronie www.e-wolontariat.pl znajdziesz oferty współpracy z organizacjami przez internet,
 możesz również zgłosid się do najbliższego Leszczyoskiego Centrum Wolontariatu, które zbiera
oferty wolontariatu z regionu.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM BRAVE
KIDS LESZNO 2019
Już w czerwcu w Lesznie odbędzie się kolejna edycja Brave Kids.
Aktualnie trwa rekrutacja wolontariuszy, którzy chcą się włączyd w
proces tworzenia tego „najpiękniejszego projektu świata”. Zgłoś się
telefonicznie 📞607 809 944 ( Koordynatorka Wolontariuszy - Beata
Donaj) lub przez Facebook.

kk
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KAMPANIE PROWADZONE
PRZEZ MIASTO LESZNO
INICJATYWA LOKALNA
DZIAŁAJ LOKALNIE! ZŁÓŻ WNIOSEK W RAMACH
INICJATYWY LOKALNEJ
Chcesz działad na swoim osiedlu? Zintegrowad mieszkaoców, zorganizowad piknik sportowy albo festyn
osiedlowy? Na osiedlu, gdzie mieszkasz brakuje placu zabaw lub zielonego skweru? Wiesz jak, ale nie
masz za co? Idziemy z pomocą.

Inicjatywa Lokalna jest formą realizacji zadao publicznych przy współpracy władz samorządowych
z
mieszkaocami.
Ideą
inicjatywy
lokalnej
jest
wspólne
działanie
obywatela
i miasta. We wniosku o realizację przedsięwzięcia mieszkaocy deklarują udział w kosztach: wkład
finansowy, rzeczowy lub własną pracę społeczną. Należy więc nie tylko mied pomysł na konkretne
przedsięwzięcie, ale również zadeklarowad swój udział w jego realizacji.
Inicjatywa lokalna to bardzo istotne
narzędzie wzmacniające aktywnośd
mieszkaoców,
kolejny
krok
partycypacji,
bo
najważniejszym
kryterium
wniosku jest
wkład
mieszkaoców.
Zasady są proste. Mieszkaocy lub
reprezentująca
ich
organizacja
pozarządowa muszą zwrócid się
z wnioskiem do Urzędu Miasta Leszna.
Podmiotem koordynującym Inicjatywę
Lokalną jest Wydział Promocji
i Rozwoju. Mieszkaocy, którzy chcą
złożyd wniosek powinni pobrad
formularz ze strony www.leszno.pl,
szczegółowe informacje na temat całej
procedury znaleźd można w zakładce
DLA MIESZKAOCA.
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REGRANTING
ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA OPERATORA
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu
na wsparcie realizacji zadao publicznych Miasta Leszna w 2019r. w zakresie prowadzenia działalności na
rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
Na operatora konkursu wybrano Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
PISOP. Wkrótce ruszy nabór wniosków w ramach realizacji projektu pn. „Aktywni dla Leszna”.
W ramach realizacji zadania publicznego przewiduje się prowadzenie zadao na rzecz działalności organizacji
pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie:
1) wspierania przedsięwzięd integrujących środowisko lokalne poprzez wspomaganie działalności
organizacji pozarządowych w tym zakresie,
2) organizacji przedsięwzięd nakierowanych na wzrost aktywności społecznej
mieszkaoców,
3) promowania rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania
współpracy oraz wzmocnienia postaw obywatelskich,
4) wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji
ich pracy,
5) budowania tożsamości organizacji pozarządowych,
6) współorganizowania szkoleo mających na celu podnoszenie kwalifikacji
i efektywności pracy osób zaangażowanych w realizację zadao publicznych.
Zakłada się realizację minimum 6 projektów (mikrodotacji) o łącznej wartości 18 000,00 zł,
a wysokośd dofinansowania jednego projektu (mikrodotacji) powinna wynosid maksymalnie 3 000,00 zł.
Realizator projektu (organizacja pozarządowa) w ramach mikrodotacji musi zapewnid co najmniej 10%
wkład własny. Przez wkład własny należy rozumied wkład finansowy lub/i wkład osobowy tj. pracę
społeczną członków i świadczenia wolontariuszy. Mikrodotacja może byd przeznaczona wyłącznie na
pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego
realizacji.
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DOTACJE I KONKURSY
„LUDZIE, KTÓRZY ZMIENIAJĄ BIZNES”
Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu
osobom, które poprzez swoją działalnośd zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają
się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian
w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej
odpowiedzialne.

Do 1 czerwca 2019 roku potrwa nabór kandydatek i kandydatów do trzeciej edycji Nagrody Forum
Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. W tym roku obowiązuje 7 kategorii,
a wyróżnione w nich mogą zostad osoby podejmujące inicjatywy na rzecz upowszechniania społecznej
odpowiedzialności biznesu w latach 2017-2018.
Kategorie 3. edycji Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes”
I Biznes – pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie
i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu – w miejscu pracy kandydata/tki i/lub
poza nim
II Sektor pozabiznesowy – pracownik/pracowniczka np. organizacji pozarządowej, administracji publicznej,
uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i zrównoważonego rozwoju – w miejscu
pracy kandydata/tki i/lub poza nim
Kategorie specjalne – dla osób z biznesu i ze środowiska poza biznesowego (organizacje pozarządowe,
administracja publiczna, uczelnia wyższa,) które przyczyniły się do propagowania i rozwoju w firmach
w Polsce działao z następujących obszarów:


zarządzanie różnorodnością – osoba, która przyczyniła się do propagowania idei zarządzania
różnorodnością w firmach w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub
---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TEL. 65 529 54 03 E-MAIL NGO@LESZNO.PL

30

FB/LeszczyńskieNGO









TW/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

poza nim pracy albo osoba wspierająca rozwój biznesu w zakresie zarządzania różnorodnością
w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)
wolontariat pracowniczy – osoba, która przyczyniła się do rozwoju wolontariatu pracowniczego
w firmach w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim albo
osoba wspierająca rozwój wolontariatu pracowniczego w biznesie z ramienia organizacji
pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)
gospodarka w obiegu zamkniętym – osoba, która przyczyniła się do wprowadzania rozwiązao
z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego w biznesie w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a
w swoim miejscu pracy lub poza nim pracy albo osoba wspierająca rozwój GOZ w biznesie
z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)
ochrona klimatu – osoba, która przyczyniła się do rozwoju działao na rzecz ochrony klimatu przez
biznes w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim pracy albo
osoba wspierająca rozwój działao z zakresu ochrony klimatu w biznesie z ramienia organizacji
pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)
zrównoważone innowacje społeczne – osoba działająca na rzecz rozwoju zrównoważonych
innowacji społecznych biznesu: pracownik/czka firmy wspierająca/y innowacje w miejscu pracy
i/lub poza nim albo osoba działająca na rzecz rozwoju innowacji społecznych biznesu, z ramienia
organizacji poza biznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)

Zgłoszenia można dokonad w maksymalnie 2 kategoriach: 1 kategorii głównej oraz 1 kategorii specjalnej.
Możliwe jest także zgłoszenie tylko w 1 kategorii: głównej lub specjalnej.
Kandydata do nagrody może zgłosid dowolna osoba, musi to jednak nastąpid za wiedzą i zgodą zarówno
osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi byd zarejestrowana
na terytorium Polski.
Trzecią edycję Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes” patronatem honorowym objął Rzecznik Praw
Obywatelskich.
Więcej informacji o Nagrodzie “Ludzie, którzy zmieniają biznes” oraz formularz zgłoszeniowy na stronie
odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.

"TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM".
Fundacja Santander Bank Polska ogłasza kolejną - piątą już - edycję konkursu grantowego: "Tu
mieszkam, tu zmieniam".
Chcesz coś zmienid, poprawid, stworzyd coś nowego w swojej okolicy?
TERAZ MOŻESZ DZIAŁAD!
Najważniejszy jest pomysł, my pomożemy go zrealizowad. Rozejrzyj się wokół siebie, poczuj się
odpowiedzialny za wspólne dobro - za swoją miejscowośd, osiedle, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeo,
w której żyjesz. Może byd jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej, funkcjonalniej!
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Kto może wziąd udział w konkursie?
Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynid się do
konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy
zgłosid swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji,
stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii... innymi
słowy,
instytucji
lub
organizacji
pozarządowej,
niekomercyjnej, posiadającej zdolnośd prawną.
Nie chcemy ograniczad kreatywności wnioskujących, dlatego
nie ma ściśle określonego zakresu tematycznego projektów.
Każdy pomysł jest dobry!
W 2019 roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczy pół miliona złotych.
Wnioski przyjmujemy od 24 maja do 1 lipca 2019 r. Zapraszamy do udziału!

FUNDACJA LOTTO IM. HALINY KONOPNICKIEJ OGŁOSIŁA
KOLEJNA EDYCJĘ PROGRAMU „ODLOTTOWA JAZDA”
Program „odLOTTOwa jazda”ma na celu przede wszystkim
promowanie
aktywności
fizycznej
i
zaangażowania
społecznego.Ideą akcji jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez
umożliwienie im włączania się do akcji i wyjeżdżanie kilometrów
na rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do
konkursu.
Udział w akcji mogą wziąd organizacje non-profit, podmioty nie
prowadzące działalności gospodarczej, organizacje i instytucje
działające na rzecz dobra publicznego oraz podmioty prowadzące
działalnośd gospodarczą, jednak nie nastawione na osiąganie
zysku. Projekt będzie realizowany będzie w dwóch etapach:
Pierwszy etap 29.04.19 r. – 22.05.2019 r. – polega na
przygotowaniu projektu, na który organizacja chciałaby pozyskad
dofinansowanie. Tematyka projektów musi byd zgodna z celami
statutowymi Fundacji LOTTO. Do zdobycia jest aż 100 000 zł !!!
Drugi etap 01.06.19 r. – 15.09.2019 r. – to rywalizacja właściwa, czyli pokonywanie kilometrów na
rowerach, na rzecz wybranych inicjatyw. Wygrywa organizacja, która zbierze na swoim koncie najwięcej
kilometrów.
Nabór Wniosków rozpoczyna się 29 kwietnia i trwad będzie do 22 maja. Organizatorem programu jest
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
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CO W TRAWIE PISZCZY
MIĘDZYNARODOWE LESZCZYŃSKIE
WARSZTATY JAZZOWE
W dniach 6-12 sierpnia już po raz piętnasty odbędą się w Lesznie „ Międzynarodowe Leszczyoskie
Warsztaty Jazzowe”

LESZNO BAROK PLUS
W dniach 25 sierpnia – 1 września odbędzie się kolejna edycja Leszno Barok Plus.
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WIADOMOŚĆI
JAK OKREŚLIĆ CEL I REZULTATY PROJEKTU,
ABY SIĘ Z NICH ROZLICZYĆ?
Rezultaty projektu, tak jak cele, muszą byd weryfikowalne i mierzalne. Rezultaty są wynikiem Waszych
działao. Pokazują, na ile zmierzacie do celu. Przeczytajcie jak określid cel i rezultaty projektu, aby się z nich
rozliczyd.
Cel a problem
Cel to odpowiedź na problem, który chcemy przy pomocy zmiany społecznej (jaką jest projekt) rozwiązad.
Nie ma projektu, kiedy nie ma problemu.
Cel powinien byd SMART
Cel SMART jest:
Specific – jasno określony, najlepiej jednym zdaniem;
Measurable – mierzalny (po to, by stwierdzid, w jakim stopniu go osiągnęliśmy);
Achievable – osiągalny, ponieważ inaczej plan okaże się nierealny;
Related – powiązany z naszą misją życiową lub z misją organizacji;
Timed – z określoną datą osiągnięcia.
Cel musi byd konkretny, dostosowany do potrzeb i okoliczności, mierzalny i weryfikowalny, realny
(osiągalny), określony w czasie.
Stawiane przez organizację mierzalne cele są kryteriami jej działao, według których można określid
skutecznośd projektu oraz rezultaty.
Nie myl celów z działaniami w projekcie! „Przeprowadzenie szkolenia”, „zorganizowanie doradztwa”,
„objęcie wsparciem…” itp. – to są działania, a nie cele.
Rezultat a cel
Rezultaty, tak jak cele, muszą byd weryfikowalne i mierzalne. Musimy znad miarę, skalę oraz momenty
pomiaru. Musimy mied zapewnione źródła danych. Rezultaty są wynikiem waszych działao. Pokazują, na ile
zmierzacie do celu.
Rodzaje rezultatów
Rezultaty produktu określają „dobra i usługi”, które powstaną w wyniku działao podjętych w ramach
projektu i zostaną dostarczone grupie docelowej.
PRZYKŁAD: 50 uczestników warsztatów, 5 upowszechnionych publikacji, 1000 godzin udzielonego
doradztwa, 2 wdrożone narzędzia, 1 przeprowadzona kampania informacyjna
Rezultaty bezpośrednie odzwierciedlają efekty, które powstaną w wyniku skorzystania przez grupę
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docelową z dostarczonych produktów w ramach projektu, czyli np. w wyniku udzielenia wsparcia danej
osobie/ grupie osób/ instytucji. Są one mierzalne od razu po zakooczeniu projektu.
Wskaźniki
Dla wszystkich rodzajów rezultatów powinniśmy określid także wskaźniki oraz sposób ich monitorowania.
Wskaźniki to inaczej fakty i zjawiska, które udowodnią, że planowana przez nas zmiana zachodzi. Sposób
monitorowania odpowiada na pytanie, skąd o tym wiemy.
Wskaźniki dzielimy na:



ilościowe (np. 40 osób weźmie udział w 100 godzinach szkoleo),
jakościowe (75% uczestników oceni szkolenia jako adekwatne do ich potrzeb).

Modelowo (w najprostszej wersji) może wyglądad to tak:
Nazwa rezultatu: wzrost pozytywnego nastawienia uczestników projektu do uchodźców.
Planowany poziom osiągnięcia (wartośd docelowa): 60% uczestników zadeklaruje, że zmieniło nastawienie
do uchodźców na pozytywne.
Sposób monitorowania/ źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: ankiety po zakooczeniu projektu
(wskaźnik subiektywny - deklaracja uczestników, bez badania ich zachowao w stosunku do uchodźców). Da
ambitnych: ankiety przed rozpoczęciem projektu i po jego zakooczeniu.
Źródłami informacji o rezultatach mogą byd np. ankiety, dokumentacja zdjęciowa, testy wiedzy przed i po
rozpoczęciu projektu, dzienniczki zajęd, indywidualne karty monitorowania uczestników (w przypadku
terapii, pracy socjalnej itp.), listy obecności, listy wysyłkowe publikacji (w odniesieniu do produktów).
Planując sposób monitorowania wskaźnika, należy kierowad się przede wszystkim prostotą,
ekonomicznością oraz dostępnością danego źródła danych.
Każdy rezultat musi mied wskaźnik ilościowy, a poza tym może mied również wskaźnik jakościowy (ale nie
musi, chyba że jest to wymagane w ogłoszeniu o konkursie). Jeśli nie jesteśmy w stanie podad wskaźnika
ilościowego dla jakiegoś rezultatu, który pierwotnie planujemy, należy z niego zrezygnowad.
Rezultaty a działania
Rezultaty nie biorą się znikąd – musi byd działanie (działania), które do danego rezultatu doprowadzi.
Działania są po coś – z nich wynikają jakieś rezultaty (lub przynajmniej mają wpływ na osiągnięcie jakiegoś
rezultatu).
Najistotniejsze jest to, aby wskazad rezultaty adekwatnie do działao i czy faktycznie prowadzą nas one do
celu.
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ODWIEDŹ STRONĘ WWW.NGO.LESZNO.PL
ZAPRASZAMY NA PORTAL LESZCZYŃSKICH ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Chcesz dowiedzied się jakie organizacje pozarządowe działają w Lesznie? Szukasz informacji o aktualnych
konkursach, w których może wziąd udział Twoja organizacja? Zapraszamy na portal leszczyoskich NGO.
1.
2.
3.
4.

Chcesz dowiedzied się jakie organizacje pozarządowe działają w Lesznie?
Szukasz informacji o aktualnych konkursach, w których może wziąd udział Twoja organizacja?
Chcesz dodad swoją organizację pozarządową na oficjalnym portalu NGO?
Jesteś zainteresowany współpracą międzysektorową w różnych obszarach?

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.ngo.leszno.pl , na której znajdziesz odpowiedzi na powyższe
pytania. Ponadto na portalu wiele innych, interesujących propozycji i informacji, m.in. o tym, jakie
kampanie realizuje miasto, wiele informacji o ciekawych inicjatywach i projektach leszczyoskich NGO oraz
o aktualnych aspektach prawnych ich funkcjonowania.
Zapraszamy również do dodawania wydarzeo do kalendarza na stronie oraz do przesyłania nam
materiałów informacyjnych o Waszych inicjatywach, wydarzeniach, a także projektach, które opublikujemy
na stronie oraz w broszurze „Co słychad w Trzecim Sektorze”.
Materiały przesyłajcie na adres e-mail: ngo@leszno.pl

DODAJ WYDARZENIA
DO KALENDARZA

Zapraszamy do współredagowania serwisu
www.ngo.leszno.pl.
Za pomocą portalu możliwe jest dodawanie
wydarzeo
i ogłoszeo, które po akceptacji Redaktora
serwisu pojawią się na stronie internetowej.
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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

Polub Fanpage
LESZCZYŃSKIE
NGO
– nie czekaj!–
zrób to teraz i bądź
na bieżąco!
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Notatki:
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