
  



 
 

Szanowni Mieszkańcy Leszna, 
 

Wszyscy codziennie podejmujecie nowe wyzwania, 
realizujecie projekty i pomysły, które  budują Aktywne Obywatelskie 
Leszno.  
 

Każde nowoczesne miasto korzysta z energii i twórczego 
potencjału swoich mieszkańców, bo tylko Leszno pełne świadomych  
i aktywnych obywateli otwiera szansę dynamicznego, prospołecznego 
rozwoju.   
 

Wielokrotnie w podejmowanych inicjatywach wykazywaliście 
się tymi cechami pokazując, że Wasza mała ojczyzna jaką jest Leszno jest 

dla Państwa ważna, zależy Wam na jej rozwoju, chcecie by żyło się tutaj dobrze. Doceniam Państwa 
zaangażowanie i cieszę  się, że  realizując różne działania jesteście otwarci wobec siebie, umiecie współpracować 
i  współistnieć w społeczności lokalnej, że nie jesteście  bierną jednostką, która oczekuje na zmiany, tylko bierze 
czynny udział w tych zmianach i je kształtuje. Jestem pełen podziwu dla Waszego zaangażowania, pasji  
i kreatywności.  

Przed nami V edycja akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, w ramach której chcemy pokazać i promować 
aktywność osób działających w różnych fundacjach, stowarzyszeniach, klubach sportowych oraz innych 
instytucjach, a także popularyzować ideę wolontariatu. Jestem pewien, że jak co roku we wrześniu spotkamy 
się na Festynie Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych. Wydarzenie, 
będzie doskonałą okazją do promocji działań i efektów Państwa pracy, ale również okazją do  spotkania się, 
wymiany informacji, dzielenia się swoimi doświadczeniami, sukcesami  oraz przede wszystkim wspaniałą okazją 
do integracji z mieszkańcami i tworzenia społecznych relacji.   

Zapraszam Państwa do współtworzenia z nami programu wydarzeń. Podzielmy się swoją energią  

i radością działania z mieszkańcami Leszna  i razem budujmy Aktywne Obywatelskie Leszno.  

 

Z pozdrowieniami 

Łukasz Borowiak 

Prezydent Miasta Leszna 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Przed nami piąta edycja wydarzenia przybliżającego mieszkańcom działalność lokalnych organizacji 

pozarządowych: fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, podmiotów ekonomii społecznej.  

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,  

 

a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego. 

Program Aktywnego Obywatelskiego Leszna, w tym liczne atrakcje dla osób odwiedzających festyn oraz inne 
wydarzenia będą współtworzyły wszystkie podmioty, które przyłączą się do akcji. 

Co zrobić by współtworzyć z nami program wydarzeń? 

➢ wypełnił formularz zgłoszeniowy, 

➢ zgłoś swój pomysł,  

➢ lub przyjdź i porozmawiaj z nami – wspólnie coś wymyślimy ☺  



Głównym wydarzeniem w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno będzie Festyn Organizacji 
Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie, który odbędzie się  
14 września w godzinach od 11:00 do 15:00. 

Celem festynu  jest pokazanie mieszkańcom Leszna potencjału funkcjonujących w naszym mieście organizacji, 
instytucji, a także firm zaangażowanych społecznie,  ich różnorodności oraz przede wszystkim bogatej oferty 
skierowanej do osób w każdej grupie wiekowej.  

Inicjatywa ta ma charakter imprezy plenerowej, podczas, której wystawcy mają możliwość przedstawienia 
swojej działalności, swoich osiągnięć oraz oferty skierowanej do lokalnej społeczności.  

Festyn Organizacji pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie to: 

➢ stoiska wystawiennicze przy których przedstawiciele organizacji, różnych instytucji oraz firm 
zaangażowanych społecznie będą udzielać indywidualnych informacji i porad, prezentować swoją działalność, 
wydawać materiały informacyjne oraz podejmować inne działania indywidualnie przygotowane przez 
organizację, 
 

➢ wiele stref  aktywności, edukacji i zabawy, w której poszczególni wystawcy przygotują i 
przeprowadzą różnorodne zabawy, konkurencje sportowe, pokazy i inne, do których zapraszane będą zarówno 
dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe, 
 

➢  strefa artystyczna  - na dużej scenie prezentować się będą artyści i zespoły działające przy 
organizacjach pozarządowych oraz innych inicjatywach obywatelskich,  
 

➢ łączenie zabawy z nauką i poszerzaniem wiedzy na temat organizacji pozarządowych i innych 
instytucji u mieszkańców w różnym wieku, 
 

➢ wspólne przedsięwzięcie leszczyńskich organizacji pozarządowych, instytucji i firm 
zaangażowanych społecznie  oraz Urzędu Miasta Leszna, w którym każdy wystawca znajdzie swoje miejsce 
 i pole aktywności. 
 
 

Liczymy na Państwa inwencję w przygotowywaniu atrakcji dla mieszkańców  
w rożnym wieku.  

 

 

 



 

DLACZEGO WARTO ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ W FESTYNIE? 

Ich nieformalna atmosfera umożliwia dzielenie się praktyczną wiedzą oraz wzajemne inspirowanie się do 

tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które przynosząc korzyści firmom i organizacjom, są jednocześnie 

społecznie użyteczne i przyjazne środowisku.  

Pamiętaj! Nie zostaniesz dostrzeżony, jeśli się nie pokażesz! 

➢ udział w festynie  to doskonała przestrzeń do zaprezentowania oferty swojej organizacji, to możliwość 
różnorodnych spotkań oraz dyskusji na temat podejmowanych aktywności,  
 

➢ tworzenie sieci kontaktów wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, 
różnych instytucji, czy firm działających w obszarze pożytku publicznego, 
 

➢ bezpośrednia prezentacja, otrzymujesz natychmiastową informację zwrotną na temat organizowanych 
działań swojej organizacji,  
 

➢ szeroka promocja w mediach,  
 

➢ doskonały sposób mobilizowania wszystkich członków i sympatyków organizacji,  
 

➢ rozszerzasz i modyfikujesz kanały dystrybucji, budujesz sieci sprzedaży usług w przypadku np. 
odpłatnej działalności pożytku publicznego czy działalności gospodarczej, 
 

➢ to bezpośredni kontakt z mieszkańcami,  odbiorcami i potencjalnymi klientami.  

Zgłosiłeś swój udział? Super! Pamiętaj: 

✓ o wyznaczeniu kluczowej osoby -  organizatora stoiska /Podstawą skutecznego uczestnictwa  

w wydarzeniu jest wybranie osoby odpowiedzialnej za całość przedsięwzięć przed, w trakcie  

i po festynie/, 

 

✓ o przygotowaniu atrakcyjnego stanowiska /Skup się na tym, czym zajmuje się Twoja organizacja.  

Wykorzystaj wszystkie Wasze atuty. Ważny jest wcześniejszy plan działania, dzięki któremu Twoje 

stanowisko nie będzie ‘martwe’, a wręcz przeciwnie – będzie tętniło życiem/, 

 

✓  unikaj zamykania się na innych, nie odwracaj  się plecami do odwiedzających, nie bądź  bierny przy 

stanowisku. Przeciwnie. Bądź otwarty, uśmiechaj się, przyciągaj innych do siebie. Kto wie – być może w 

ten sposób pozyskasz nowych członków, wolontariuszy czy odbiorców Waszych działań. 



RANDKI OBYWATELSKIE - SPOTKAJMY SIĘ, POZNAJMY I WSPÓŁPRACUJMY 

 

Działasz w organizacji pozarządowej? Chcesz poznać inne osoby działające w fundacjach, stowarzyszeniach, 

klubach sportowych, spółdzielniach socjalnych?  

Jeśli tak, zapraszamy do udziału w spotkaniu integracyjnym pod hasłem „Randki Obywatelskie - spotkajmy 

się, poznajmy i działajmy razem”, które organizowane jest  

w ramach akcji "Aktywne Obywatelskie Leszno". 

Będzie to spotkanie, na którym w luźnej atmosferze 

porozmawiamy, stworzymy okazję do zapoznania się ze sobą, 

co w przyszłości może zaowocować nowymi, wspólnymi 

inicjatywami.  

W Lesznie działa wiele stowarzyszeń, fundacji czy grup 

nieformalnych, które bardzo często działają blisko siebie nie 

wiedząc o swoim istnieniu. W ferworze codziennych zajęć 

i naszych stałych działań bardzo często nie mamy czasu na to, 

by rozejrzeć się wokół i przyjrzeć naszym potencjalnym 

partnerom.  

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 18 WRZEŚNIA (ŚRODA) O GODZINIE 16:30 



 

DNI OTWARTE, CZYLI POKAŻ SWOJĄ 

ORGANIZACJĘ „OD KUCHNI”! 
    
Czy wiesz, że: 

➢ dni otwarte to okazja do bezpośredniego zaprezentowania swojej organizacji pozarządowej grupie 
docelowej i poznania opinii mieszkańców? 

➢ aby wyróżnić się trzeba zadbać o prowadzenie niestandardowych działań? 
➢ takie spotkania przybliżają Twoją organizację mieszkańcom i stwarzają dla odwiedzających znakomitą 

okazję do niezobowiązującego zapoznania się z ofertą działań i uzyskania wszelkich potrzebnych 
informacji ? 

➢ możesz dotrzeć  do nowych wolontariuszy? 
 
 

Co oferujemy? 
➢ współpracę przy przygotowaniu koncepcji dni 

otwartych, 
➢ przeprowadzenie akcji promującej wydarzenie.  

 
 

Co zyskujesz? 
➢ możliwość zaprezentowania swoich działań/oferty, 
➢ łatwiejsze dotarcie do grupy docelowej, 
➢ bezpośredni kontakt z mieszkańcami, 
➢ możliwość poznania ich potrzeb i opinii, 
➢ nowe ciekawe doświadczenie,  
➢ okazję do  dzielenia się swoimi pomysłami i 

nawiązywania nowych kontaktów. 
   

 

Nie pytaj co miasto może zrobić dla Ciebie, 

spytaj co Ty możesz zrobić dla miasta i 

mieszkańców  ☺ 

 
Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana organizacją dni otwartych, 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 
Zapraszamy! 



Drodzy przedstawiciele Organizacji Pozarządowych! 
Nasi przyjaciele ☺ 

Wakacje to dla nas czas przygotowań do kolejnej już edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno. Tym razem 
spotkamy się w dniach od 14 do 22 września.  

Już po raz piąty leszczyńskie organizacje pozarządowe spotkają się w jednym miejscu z różnymi instytucjami  
i firmami zaangażowanymi społecznie, by pokazać, że Leszno to nie tylko płynnie działający organizm, połączony 
siecią ulic, placów, miejsc pracy i instytucji.  

Miasto Leszno to przede wszystkim ludzie – realizujący swoje pasje i marzenia, przekuwający pomysły 
w projekty, zmieniający bliższe i dalsze otoczenie, angażujący się w różne działania społeczne, edukacyjne, 
artystyczne czy sportowe.  

Akcja Aktywne Obywatelskie Leszno powstała z myślą o Was i o mieszkańcach. Jej celem jest pokazanie 

mieszkańcom Leszna potencjału 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  to również okazja 

do włączenia się w ich działalność, chociażby w formie wolontariatu, a tym samym realizacji własnych 

zainteresowań i pasji. To szereg wydarzeń o różnym charakterze, wśród których każdy znajdzie atrakcje dla 

siebie.  

Mamy nadzieję, że również w tym roku  aktywnie włączycie się w przygotowania i razem  pokażemy leszczyńskie 

organizacje pozarządowe, które realizują szereg działań wpływających na lokalną społeczność, wychodzą 

naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w różnych obszarach pożytku publicznego, wspierają tworzenie 

społecznego i obywatelskiego klimatu Leszna. 

Hasłem tegorocznej edycji jest #NakręćSięNaNGO 

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu programu! 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DLACZEGO WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ W AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO? 

   „Mieszkańcy Leszna i działające w mieście organizacje pozarządowe wielokrotnie 
pokazały, że stanowią zgrany duet potrafiący działać razem i z korzyścią dla obu stron. 

Przejawem takiego działania jest niewątpliwie akcja Aktywne Obywatelskie Leszno  
i odbywający się w jej ramach Festyn Organizacji Pozarządowych i leszczyńskich 
instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie. Poprzednie edycje udowodniły,  
że razem można więcej. Niech będzie tak i w tym roku. Zapraszam serdecznie do 

udziału w wydarzeniu”.  
/Łukasz Borowiak/ 

 

 

„Wydarzenia w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno są okazją do 
zaprezentowania potencjału działalności społecznej w Lesznie, w którą są 
zaangażowani ludzie z poczuciem misji i dobrymi pomysłami. Z roku na rok skala 
wydarzenia rośnie.  Pozwala na to konsekwentnie budowane partnerstwo 
międzysektorowe – sektora pozarządowego z biznesem, mediami i administracją. 
Kwintesencją tego są takie wydarzenia jak Festyn organizacji pozarządowych, 
leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie.  Udział w festynie jest 
doskonałą okazją do tego, żeby dać się poznać z jak najlepszej strony, ale też dotrzeć 
z edukacyjnym przekazem na temat swoich statutowych działań do mieszkańców  
Leszna i okolic. Takie inicjatywy są potrzebne, ponieważ sprzyjają integracji i są okazją 
do nawiązania współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami 
społecznie przyjaznymi” 
/Anna Szymańska/ 
 
 
 

„Wydarzeniami chcemy skupić uwagę mieszkańców na działaniach organizacji, 
adresujemy je zarówno do indywidualnych osób które chcą działać w ngo-sach, ale 
również dla organizacji które chciałyby się rozwinąć. To znakomita okazja do poszerzenia 
bazy kontaktów, poznania zakresu działań innych organizacji i podmiotów ekonomii społecznej 

oraz zdobycia nowych informacji o pracy w NGO. Pokażmy razem, że warto być Aktywnym 
mieszkańcem i jak wiele dobrego możemy zrobić dla innych” 

   /Jakub Schwarz/  
 

 
 

 



 
 
 

„Aktywne Obywatelskie Leszno to coroczna okazja do wspólnego promowania idei 
tzw. „trzeciego sektora”. Dni Otwarte to doskonała okazja dla leszczyńskich 
organizacji do zaprezentowania mieszkańcom swojej działalności jak i zachęcenia 
aby dołączyć do grona aktywnych i pełnych pasji ludzi. Jest to idealny moment na 
wspólne spotkanie i poznanie. Nie czekaj i włącz się!” 
/Mateusz Kalitka/ 

 
 
 
 
 
 

 
 

„Tydzień obywatelski w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno to szereg 
ciekawych i interesujących wydarzeń. Jednym z nich są Randki Obywatelskie, 
podczas których uczestnicy mają okazje poznać leszczyńskie organizacje 
pozarządowe, zintegrować się z lokalną społecznością, a także zarazić się 
aktywnością oraz ideą wolontariatu. Warto również włączyć się w akcje Eko 

Leszno, której celem jest dbanie o nasze środowisko” 
/Jakub Bergmann/  



 

RAZEM DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ! 
 

Możliwości współpracy podczas akcji Aktywne Obywatelskie Leszno jest bardzo dużo  
i to na wielu płaszczyznach. Dołącz do nas! 
 

➢ Zgłoś swój udział w Festynie Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji i firm zaangażowanych 
społecznie. 
 

➢ Zaprezentuj swoją organizację podczas Dni Otwartych! 
 

➢ Weź udział w Randkach Obywatelskich. 
 
➢ Chcesz rozwijać lokalne społeczeństwo obywatelskie? Zrealizuj swój pomysł i zaskocz nas 

i mieszkańców.  
 

➢ Możesz być wolontariuszem i  pomóc podczas organizacji wydarzenia. Podczas akcji Aktywne 
Obywatelskie Leszno masz szansę rozwijać się w różnorodnych kierunkach zależnych od Twoich 
predyspozycji, umiejętności i chęci. Wspólnie dobierzemy rodzaj wolontariatu dający Ci największą 
satysfakcję. 
 

➢ Współpracuj z nami!. Możemy razem stworzyć ciekawy program wydarzeń. Razem możemy zmieniać 
świat! 
 

➢ Jeśli prowadzisz firmę możesz rozpocząć współpracę z nami. W naszych działaniach uczestniczy wielu 
aktywnych mieszkańców z Leszna. Możesz zostać partnerem naszego wydarzenia i pokazać że 
angażujesz się społecznie. 
 

➢ Kibicuj nam! Cudownym i przemiłym wsparciem jest kibicowanie nam w naszej działalności. Śledź naszą 
stronę internetową www.leszno.pl  i profil Leszczyńskie NGO na Facebooku. Lajkuj, komentuj, 
udostępniaj. To duże wsparcie dodające skrzydeł potrzebnych każdemu ☺ 
 

➢ Promuj wydarzenie, dodawaj do postów #AktywneObywatelskieLeszno #LeszczyńskieNGO 
#Nakręćsięnango 

. 

Jak widzicie, dróg angażowania się w życie dookoła nas jest wiele. Każdy może dopasować 

stopień działania do swoich możliwości i chęci. Jedno jest pewne – warto to robić 😊 

 

http://www.leszno.pl/


 
Czekamy na Ciebie! 
Urząd Miasta Leszna 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Al. Jana Pawła II 21 a 
65 529 54 03 
aol@leszno.pl 
Facebook.com/LeszczyńskieNGO 
Twitter.com/LeszczyńskieNGO 
Instagram.com/LeszczyńskieNGO 

mailto:aol@leszno.pl

