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CO, GDZIE, KIEDY?
ZBIÓRKI PUBLICZNE
I LOTERIE FANTOWE
Centrum PISOP i Miasto Leszno serdecznie zapraszają na
szkolenie na temat tego, jak prawidłowo przeprowadzid
zbiórkę publiczną oraz loterie fantową, które odbędzie
się 21 sierpnia od godziny 10:00 w biurze
Stowarzyszenia Centrum PISOP.
Organizator: Miasto Leszno i Centrum PISOP

„BĄDŹ ASERTYWNY
SKUTECZNE
SPOSOBY
KOMUNIKACJI”
BEZPŁATNE
SZKOLENIE
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Oddział Zamiejscowy w Lesznie serdecznie
zaprasza w dniach 21-22 sierpnia
w godzinach od 9:00 do 13:00
na bezpłatne szkolenie „Bądź asertywny –
skuteczne sposoby komunikacji”.
Udział w zajęciach pozwala na poznanie konkretnych narzędzi, które pomagają skuteczniej osiągad swoje cele
w kontaktach z innymi ludźmi.
Uczestnicy zapoznają się z narzędziami rozwoju osobistego pozwalającymi kształtowad postawę asertywną oraz
technikami zachowao asertywnych w zakresie odmowy bez poczucia winy, radzenia sobie z krytyką, wyrażania uczud
pozytywnych, zadbania o swoje prawa z szacunkiem do siebie i innych.
Zapisy: telefonicznie (65 529 90 81), pocztą elektroniczną m.linke@wup.poznan.pl lub osobiście (CIiPKZ w Lesznie
ul. Śniadeckich 5 – I piętro pok. 112).
Organizator: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie
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RODZINNY WARSZTAT
PLASTYCZNY
DUCH WIATRU – RECYKLING
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie serdecznie zaprasza
wszystkie rodziny na "Rodzinny Warsztat Plastyczny - Duch Wiatru Recykling", który odbędzie się 24 sierpnia od godziny 11:00
w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie.
Organizator: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych

UCZ SIĘ KORZYSTAĆ
Z KOMPUTERA
I INTERNETU –
BEZPŁATNE SZKOLENIE
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – Oddział
Zamiejscowy w Lesznie zaprasza na bezpłatne
szkolenie "Ucz się korzystad z komputera
i Internetu", które odbędzie się w dniach 27-28
sierpnia.
Szkolenie skierowane do osób, chcących poznad
podstawy obsługi komputera. Podczas zajęd będzie
można nauczyd się, jak wysyład i obierad maile,
poszukiwad informacji w Internecie, przeglądad
strony internetowe.
Na
szkolenie
obowiązują
zapisy
osobiście,
a.michalczak@wup.poznan.pl, tel. 65 529 90 81

mailowo

lub

telefonicznie.

Dane

kontaktowe:

Organizator: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie

---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TEL. 65 529 54 03 E-MAIL NGO@LESZNO.PL

3

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

FESTIWAL LESZNO
BAROK PLUS
25.08 –01.09
Leszno to miasto baroku, który pozostawił po sobie
niezwykłe ślady w przestrzeni publicznej –chodby
w postaci pięknej bazyliki pod wezwaniem
św. Mikołaja.
Barok to czasy Leszczyoskich, a wśród nich Marii,
córki króla Stanisława Leszczyoskiego i żony króla
Francji, Ludwika XV.
Muzykę, której królowa słuchała na dworze
francuskim gramy również podczas naszego
festiwalu.Leszno Barok Plus pojawia się z muzyką
w różnych zakątkach miasta.
Głównie –na Starówce, gdzie wciąż żywe i piękne są
ślady barokowej historii Leszna. Gościmy wielu
niezwykłych
i utalentowanych artystów. Wszystkim z nich
przyświeca jedna idea: dad ludziom piękno i radośd
z przeżycia chwil, których się nie zapomina
Organizator: Miasto Leszno

„POZNAJ MOŻLIWOŚCI
PROGRAMÓW: WORD,
POWERPONT, EXEL” –
BEZPŁATNESZKOLENIA
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Oddział
Zamiejscowy w Lesznie zaprasza na bezpłatne
szkolenie "Poznaj możliwości programów: Word,
PowerPoint,
Excel",
które
odbędzie
się
w dniach 3-5 września.
Organizator: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie
---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TEL. 65 529 54 03 E-MAIL NGO@LESZNO.PL

4

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

„TECHNIKI KREATYWNEGO
MYŚLENIA” BEZPŁATNE
SZKOLENIE
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy
w Lesznie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie "Techniki
kreatywnego myślenia", które odbędzie się w dniach
11-12 września.
Zajęcia przeznaczone są dla osób, które pragną otworzyd się na
nowe rzeczy, gotowe są dokonad zmian w swoim sposobie
myślenia, pragną szukad nowych rozwiązao. Warsztaty pomagają
w pozbyciu się stereotypów, zarówno w ocenie aktualnej sytuacji,
własnych możliwości, jak i w nastawieniu do otaczającego świata.
Zapisy telefonicznie (65 529 90 81) pocztą elektroniczną
m.linke@wup.poznan.pl lub osobiście (CIiPKZ w Lesznie
ul. Śniadeckich 5 I piętro pok. 112).
Organizator: Centrum
Zawodowej w Lesznie

Informacji

i

Planowania

Kariery

ALTERNATYWA NA WAKACJE
Od rozpoczęcia wakacji MCP „Alternatywa” organizuje spotkania, których
uczestnikami są dzieci i młodzież w wieku od 12 do 22 lat.
Zajęcia są bezpłatne i odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku.
Podczas cyklicznych spotkao uczestnicy nabywają, a także doskonalą swoje
umiejętności w dziedzinach artystycznych oraz sportowych.
Spotkania umożliwiają uczestnikom rozwinąd kreatywnośd, zrealizowad swoje
pomysły i marzenia, a także zrobid coś dla siebie i innych.
Zajęcia w Młodzieżowym Centrum Profilaktyki "Alternatywa" to także ogromna dawka pozytywnej energii
i uśmiechu.

Harmonogram spotkao:
 Poniedziałek
Spotkanie grupy "Gitara i ja".
Zajęcia odbywają się w godzinach 11:00 do 13:00.
 Wtorek
Grupy wsparcia i rozwoju "Poznaj Siebie z Elementami Parateatru", oraz "Poznaj Siebie II".
Spotkania odbywają się w dwóch grupach. Zajęcia pierwszej grupy odbywają się w godzinach 11:00 – 13:00,
natomiast zajęcia dla grupy drugiej odbywają się w godzinach 14:00 – 16:00.
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 Środa
Spotkania grup Twórczego Rozwoju o Profilu Kuglarskim oraz Fire Show.
Spotkania odbywają się od godziny 17:00 w Młodzieżowym Centrum Profilaktyki „Alternatywa”.
 Czwartek
Spotkanie grupy bębniarskiej.
Zajęcia organizowane są od godziny 10:30 w Młodzieżowym Centrum Profilaktyki „Alternatywa”.
 Piątek
Spotkanie grupy wspinaczkowej. Spotkania rozpoczynają się o godzinie 17:00.
Więcej informacji o zajęciach w na facebooku Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa”.
Organizator: Młodzieżowe Centrum Profilaktyki „Alternatywa”

MINI PIKNIK
SZYBOWCOWY
14 września odbędzie się Mini Piknik
Szybowcowy. Częśd lotnicza rozpocznie się ok
godz. 17.00. Podczas sobotniego wieczoru
14 września na niebie będzie można podziwiad
akrobacje samolotowe solistów i grup
pokazowych,
pokazy
szybowcowe,
śmigłowcowe, paralotnie i motoparalotnie.
Tradycyjnie nie zabraknie pokazów nocnych.

Leszczyoskie pokazy co roku zaskakują atrakcjami. W tym roku na niebie można będzie podziwiad m.in.:
- Marka Choima - w dynamicznym pokazie w dzieo i pod wieczór na samolocie EXTRA 330 SC,
- Presidential Team z Litwy - zespół latający na Jakach 50/52, z byłym prezydentem Litwy Rolandasem Paksasem
w składzie,
- Marię Muś - 24-letnią panią pilot, która wykona akrobacje za sterami śmigłowca Bolkow Bo 105,
- White Wings - sympatycznych szybowników z Rumunii, którzy przyjadą do nas po 3 letniej przerwie zaprezentowad
nowy, jeszcze bardziej emocjonujący pokaz,
- Fly2Live i Flying Dragons Team – paralotniarzy i motoparalotniarzy znanych m.in. ze wspaniałych pokazów nocnych
- AirbornePyrotechnics - stałych bywalców leszczyoskich pokazów pochodzących z Anglii, którzy słyną z nocnego
pirotechnicznego show wykonywanego na motoszybowcach,
- Wojsko Polskie - reprezentowad będą na wystawie statycznej śmigłowce transportowe Mi – 14 Pł oraz Mi – 17
Organizator: Miasto Leszno
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CO, GDZIE, KIEDY? - SPORT
III KOLEJKA IV LIGI
WIELKOPOLSKIEJ
W dniu 18 sierpnia odbędzie się mecz w ramach IV ligi piłkarskiej,
w którym Stainer Polonia Leszno podejmie na własnym boisku TPS
Winogrady Poznao.
Pojedynek rozpocznie się o 16:00 na stadionie piłkarskim przy
Strzeleckiej.
Organizator: Stainer Polonia Leszno

VIII TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ O PUCHAR
FIRMY ASTROMAL
W dniach 24 – 25 sierpnia odbędzie się kolejna edycja
Turnieju Siatkówki Plażowej o puchar firmy
Astromal.
W sobotę 24 sierpnia o godzinie 09:00 odbędzie się
turniej mężczyzn. Dzieo później o godzinie 10:00 swoje
zmagania rozpoczną kobiety.
Zawody odbędą się na boiskach przy Liceum Ogólnokształcącym nr III
Organizator: Astromal, III Liceum Ogólnokształcące

MISTRZOSTWA POLSKI
W PETANQUE
17 i 18 sierpnia na leszczyoskim bulodromie przy ul. Holenderskiej
odbędą się Mistrzostwa Polski w Petanque. W zawodach uczestniczyd
będzie około 200 zawodników z całego kraju.
W pierwszym dniu zawodów o godzinie 09:00 na starcie staną kobiety
i mężczyźni rywalizujący w tripletach.
Natomiast 18 sierpnia od godziny 09:00 odbywad się będą Mistrzostwa
Polski Kobiet w strzale precyzyjnym.
Organizator: Klub Petanque Leszczynko
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XXVIII BALONOWY PUCHAR LESZNA
W pierwszych dniach września w Lesznie odbędzie się 28 Balonowy
Puchar Leszna oraz 35 Balonowe Mistrzostwa Polski. W tegorocznej
edycji uczestniczyd będzie ponad 40 załóg z Polski i zagranicy.
Zawodnicy mierzyd się będą w kilku konkurencjach w dniach od 4 do 7
września. Zakooczenie turnieju przewidziane jest w sobotę 7 września
o godzinie 21:00.
Więcej informacji o XXVII edycji Balonowego Pucharu Leszna na stronie
internetowej Leszczyoskiego Klubu Balonowego.
Organizator: Leszczyoski Klub Balonowy

PARKRUN LESZNO
Parkrun Leszno to bieg na dystansie
5 kilometrów z pomiarem czasu
organizowany co tydzieo przez cały
rok. Organizowany jest w każdą sobotę
o 9 rano. Miejsce organizacji biegu to
teren Nadleśnictwa Karczma Borowa.
Udział w biegu jest bezpłatny ale
wymagane
jest
wcześniejsze
dokonanie rejestracji a następnie
wydrukowanie i przyniesienie ze sobą nadanego Indywidualnego Kodu Uczestnika. Rejestracja w parkrun jest
jednorazowa, tzn. po jej dokonaniu możesz wziąd udział w dowolnej liczbie biegów w dowolnej lokalizacji park run
w Polsce lub na świecie.
Organizator: Parkrun Leszno oraz Fundacja „Życie Cudem Jest”

AKADEMIA TAEKWON-DO DRACHE OGŁOSIŁA
NOWY NABÓR 2019/2020
Akademia zaprasza dzieci od 5 roku życia, młodzież oraz dorosłych na Treningi (Taekwon-Do
ITF / Kickboxing / Akademia ruchu) Zajęcia w każdej sekcji ruszają we wrześniu - Leszno,
Góra, Osieczna, Gostyo, Krzywio, Nowa Sól oraz od tego sezonu Wschowa i Głogów❗
Chcesz poprawid swoje wady postawy, refleks, wagę ciała, kondycje i tężyzne fizyczną oraz zwiększyd pewnośd
siebie!? Przyjdź, sprawdź , przekonaj się i trenuj z zawodnikami klasy międzynarodowej.
Kontakt: 661989662 ; 730360266
Organizator: Akademia Taekwon-Do Drache
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WYDARZYŁO SIĘ
WSPÓLNIE PRACOWALIŚMY
NAD PROGRAMEM WSPÓŁPRACY
We wtorek 23 lipca odbyło się spotkanie robocze poświęcone
przygotowaniu rocznego programu współpracy na rok 2020.
W spotkaniu uczestniczyło 23 przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz 3 urzędników i przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum PISOP.
Wczorajsze spotkanie odbyło się w luźnej atmosferze w sali sesyjnej Urzędu
Miasta Leszna. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy robocze, w których
definiowali i określali cel główny oraz cele szczegółowe programu.
Jednym z punktów spotkania była praca nad stworzeniem analizy SWOT.
Uczestnicy określali mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla
współpracy leszczyoskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Pracowaliśmy m.in. metodą Word Cafe, jest to łatwe w użyciu narzędzie
tworzenia żywej sieci dialogu i współpracy dotyczącej ważnych spraw. Po
prezentacji wyników prac poszczególnych grup odbyła się dyskusja dotycząca wspólnego tworzenia polityki
publicznej, współpracy oraz tworzeniu warunków do społecznej aktywności w zakresie zadao publicznych.
Wychodzimy z założenia, że Aktywne Obywatelskie Leszno budują przede wszystkim ludzie i to oni noszą w sobie
wystarczająco dużo mądrości i kreatywności, żeby stawid czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom.
Od kilku lat tworzymy Program Współpracy wspólnie z przedstawicielami
Trzeciego Sektora. Szukamy również nowych rozwiązao i pomysłów na
włączanie obywateli do działania na rzecz lokalnej społeczności.
We współpracy z trzecim sektorem warto nakreślad kierunki rozwoju
współpracy, ustalad jej standardy, współtworzyd ważne dokumenty.
Przedstawiciele organizacji mają duży potencjał, doświadczenie w realizacji
zadao na rzecz mieszkaoców i inny punkt widzenia na ich sprawy, dzięki
temu mogą sporo wnieśd w proces konsultacji. Podczas spotkania
rozmawiano również o promocji organizacji pozarządowych oraz
możliwościach współpracy niefinansowej.
Wszyscy uczestnicy zgodnie potwierdzili, że warto ze sobą współpracowad, integrowad się, a także wymieniad
doświadczenia i budowad społeczeostwo obywatelskie. Teraz przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą
zgłaszad swoje propozycje zapisów do Programu Współpracy na rok 2020r.
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ŚWIĘTO POLICJI PAŃSTWOWEJ
W dniu 24 lipca na parkingu przy Komendzie Miejskiej Policji odbył się
Festyn z okazji 100. rocznicy Powołania Policji Paostwowej.
Piknik zgromadził wielu mieszkaoców Leszna, dla których przygotowano
mnóstwo atrakcji.
Uczestnicy Festynu mogli obejrzed pokazy z udziałem psów policyjnych
i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu,
zwiedzid i spróbowad swoich sił na nowopowstałej strzelnicy, a także
zobaczyd jak od środka wyglądają policyjne radiowozy i motocykle.
Festyn zakooczył się pokazem laserowo-multimedialnym, poprzedzonym jubileuszową animacją laserową.
Organizator: Komenda Miejska Policji w Lesznie

SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU
„PORA NA SENIORA”
25 lipca w słoneczne, czwartkowe popołudnie w ramach projektu „Pora na seniora”
spotkali się seniorzy ze Stowarzyszenia Pozytywka.
Uczestnicy spotkania spędzili miły czas w ogródku działkowym przy gulaszu wykonanym
przez wolontariuszy specjalnie na to spotkanie oraz pysznym cieście drożdżowym.
Podczas spotkania grono stowarzyszenia zasilili nowi członkowie.
Kolejne spotkanie odbędzie się już w sierpniu. Szczegóły na
fanpagu Stowarzyszenia Pozytywka. Pomysłodawcą projektu jest
Stowarzyszenie Pozytywka. Projekt został dofinansowany przez
Miasto Leszno.
Organizator: Stowarzyszenie Pozytywka

WYNIKI KONKURSU MIKRODOTACJI
AKTYWNI DLA LESZNA
W dniu 7 sierpnia wspólnie z Centrum PISOP wręczyliśmy czeki na realizację inicjatyw
organizacjom, które otrzymały dofinansowanie w ramach Konkursu Mikrodotacji
Aktywni dla Leszna.
Stowarzyszenie Centrum PISOP działa jako Operator w konkursie na regranting, realizowanym ze środków z budżetu
Miasta Leszna. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej wniosków, które wpłynęły na konkurs, wybrane zostały
te rekomendowane do dofinansowania.
Dzięki alokacji środków przeznaczonych na konkurs w wysokości 18 000,00 zł dofinansowanie otrzymało
7 projektów.
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W najbliższym czasie 7 leszczyoskich organizacji pozarządowych realizowad będzie ciekawe projekty:
1. Stowarzyszenie Instruktorów i Miłośników Survivalu, Strzelectwa Sportowego i Wspinaczki Górskiej
„Survival Team Leszno” – tytuł projektu: „Wspinaczka i Survival – aktywnośd dla każdego
2. Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” - tytuł projektu: „Stanisław Moniuszko na AOL”
3. Stowarzyszenie PIERWIASTEK RADości - tytuł projektu: „Nie zadymiaj. Dbamy o czyste powietrze nas
Lesznem”
4. Stowarzyszenie ECHO - tytuł projektu: „Aktywnie z Echo”
5. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat” - tytuł projektu: „Zdrowi i
świadomi. Edukacja i promocja zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia wśród osób
niepełnosprawnych i mieszkaoców Leszna”
6. Ochotnicza Straż Pożarna Leszno – Miasto - tytuł projektu: „Szkolenie psa poszukiwawczego”
7. Fundacja Sztuka Pierwsza pomoc – tytuł projektu: „Twój obywatelski obowiązek”
8. Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie ciekawych wniosków.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji wszystkich działao!

WARSZAWSKA TRIADA BIEGOWA
Z LESZCZYŃSKIMI MAŻORETKAMI
Warszawska triada biegowa to cykl trzech imprez biegowych
organizowanych przez miasto Warszawa oraz partnerów. W skład triady
wchodzą biegi o charakterze patriotycznym - Bieg Niepodległości, Bieg
Konstytucji 3 Maja oraz Bieg Powstania Warszawskiego, które odbywają się pod
wspólnym hasłem „Zabiegaj o pamięd”. W każdym z biegów bierze udział
kilkanaście tysięcy biegaczy z całego kraju. Każda z imprez ma także swoją
wyjątkową oprawę – począwszy od specjalnie przygotowanej tematycznie trasy
prowadzącej w okolicach szczególnych dla historii stolicy i Polski miejsc,
a skooczywszy na wyjątkowych medalach czy koszulka w barwach narodowych.
Nieodłącznym elementem oprawy tych
biegowych wydarzeo są pokazy
artystyczne. Działająca w Miejskim
Ośrodku Kultury sekcja Mażoretek
Orkiestry Dętej Miasta Leszna - w lipcu
- po raz kolejny miała okazję uświetnid wydarzenie biegowe w stolicy.
Tym razem tancerki z Leszna zaprezentowały się podczas 29 Biegu
Postania Warszawskiego. Bieg ten jest bardzo wyjątkowy, bo odbywa się
wieczorem i prowadzi historyczną trasą, na której spotkad można grupy
rekonstrukcyjne, które przypominają o wydarzeniach z połowy XX w.
Nie był to jedyny występ leszczyoskich mażoretek podczas warszawskich
biegów. Dziewczęta dopingowały już biegaczy podczas podobnych
imprezach w 2015 i 2016 r. oraz podczas 30 Biegu Niepodległości oraz 29
Biegu Konstytucji 3 Maja. Do udziału w wydarzeniu grupę Mażoretek Orkiestry Dętej Miasta Leszna zaprosiła
Fundacja PKO Biegajmy Razem. (kas)
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LETNIA SZKOŁA DLA RODZICÓW
Pierwsza Letnia Szkoła dla Rodziców zorganizowana została przez leszczyoską
filię Fundacji Prodeste.
Podczas warsztatów udało się wypracowad przestrzeo dialogu, wsparcia,
psychoedukacji i spotkao osób, dla których spektrum autyzmu jest
codziennością czasami personalną, czasami rodzicielską, czasami zawodową,
a czasami w najróżniejszych kombinacjach dostępnych człowiekowi ról.
Warsztaty przeprowadziła kadra dydaktyczna i organizacyjna Fundacji
Prodeste.
Dzięki codziennej pracy i zaangażowaniu członków Fundacji codziennośd wielu osób w spektrum autyzmu w naszym
mieście może stawad się już trochę cieplejsza i radośniejsza. Finansowe wsparcie warsztatów dla dzieci zostało
udzielone przez Miasto Leszno.
Organizator: Fundacja Prodeste

JUBILEUSZ POLSKIEGO ZWIĄZKU
EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
27 lipca Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodził 55
rocznicę powstania. Członkowie stowarzyszenia, osoby na co dzieo
zaangażowane w pomoc, a także zaproszeni goście spotkali się na pikniku
zorganizowanym w Smyczynie.
Podczas części oficjalnej odczytany został list z gratulacjami od Prezydenta
Łukasza Borowiaka. W trakcie trwania festynu nie zabrakło taoców, wspólnych śpiewów oraz pysznego poczęstunku.
Uczestnicy pikniku wzięli udział również w rozegraniu kilku konkurencji sportowych.
Organizator: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

OSTATNI WAKACYJNY
PORANEK Z JOGĄ
W niedzielę 28 lipca odbył się ostatni w tym roku „Wakacyjny poranek
z jogą”, którego organizatorami byli Stowarzyszenie „Przystao”
oraz Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”.
Miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu spotykali się na zajęciach jogi
w każdą niedzielę lipca na stadionie lekkoatletycznym przy ul. 17 Stycznia.
Zajęcia trwały godzinę, a udział w nich był bezpłatny.
Dwiczenia prowadzone były przez znaną i doświadczoną instruktorkę jogi Panią Agnieszkę Sakowicz. Każde zajęcia,
niezależnie od pogody cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz wysoką frekwencją.
Partnerem wydarzenia był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wydarzenie „Wakacyjne poranki z jogą” zostały
dofinansowane przez Miasto Leszno oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie.
Organizator: Stowarzyszenie „Przystao” oraz Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”
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FESTYN STOWARZYSZENIA
„NASZ DOM – NASZ ŚWIAT”
Od kilku lat, rok rocznie, w wakacyjnym czasie członkowie Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat” bawią się całą,
stowarzyszeniową rodziną na pikniku w Strzyżewicach.
Podczas festynu nie brakowało zabaw i atrakcji. Uczestnicy pikniku przejechad się
mogli quadami, zrobid zdjęcie na motocyklu żużlowym, skorzystad z kąpieli w basenie, a także potaoczyd przy
rytmicznych utworach prezentowanych przez Dj-a Dawida. Całe wydarzenie odbyło
się w miłej i serdecznej atmosferze, z ogromną dozą pozytywnych emocji. W tym
roku podczas pikniku u Paostwa Hanny i Henryka Madkowiaków padł frekwencyjny
rekord. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz
Świat” reprezentowało ponad 100 osób.
Organizator:
Stowarzyszenie
Na
Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
„Nasz Dom – Nasz Świat”

MINISPARTAKIADA
W INNYM TERMINIE
W
dniu
31
lipca
odbyd
się
miała
Minispartakiada.
W zawodach uczestniczyd miały Leszczyoskie Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne „Amazonka” oraz Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”.
Niestety z powodu niesprzyjającej pogody Minispartakiada się nie odbyła. Pogoda nie dopisała lecz poczucie
humoru, chęd zabawy i miłe, wspólne spędzenie czasu przez uczestniczki TAK! Pomimo deszczu odbył się
wspólnypiknik integracyjny. Były zabawy, taoce i śpiewy, a stowarzyszenia razem spędziły miły czas i już czekają na
kolejną okazję, by powtórzyd spotkanie.
O kolejnej okazji do rozegrania Minispartakiady będzie można się dowiedzied na fanpagu Leszczyoskiego
Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego „Amazonka”.
Organizator: Leszczyoskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”

LESZCZYŃSKIE WARSZTATY JAZZOWE
W dniu 6 sierpnia rozpoczęły się jubileuszowe, piętnaste warsztaty jazzowe.
Po raz kolejny do Leszna zawitali muzycy z całej Polski, a także goście z zagranicy.
Międzynarodowe Leszczyoskie Warsztaty Jazzowe łączą pasję do muzyki
z profesjonalizmem. W pejzażu staromiejskiego Leszna i w znakomitej atmosferze
wybitni artyści, a jednocześnie świetni pedagodzy wprowadzali młodych ludzi
w tajniki świata jazzu. W tegorocznej edycji w warsztatach uczestniczyło około
60 muzyków, którzy pod okiem profesjonalistów doskonalili swoje umiejętności.
W codziennych Jam Sessions uczestniczyd mogli również mieszkaocy Leszna.
Spotkania odbywały się w Teatrze Miejskim oraz Bibliotece Ratuszowej. Głównym wydarzeniem warsztatów
jazzowych był Koncert Finałowy, który odbył się w niedzielę o godzinie 18:00 w Teatrze Miejskim.
Organizator: Fundacja Edukacyjna Pro Musica
---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TEL. 65 529 54 03 E-MAIL NGO@LESZNO.PL

14

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

WYDARZYŁO SIĘ - SPORT
POLONIA LESZNO Z NOWYM
SPONSOREM TYTULARNYM
W nadchodzący sezon koszykarska Polonia 1912 Leszno wchodzi z nowym
sponsorem tytularnym.
W zbliżających się rozgrywkach I ligi drużyna będzie występowała pod nazwą Timeout
Polonia 1912 Leszno, a reprezentowad ją będą na pewno:
Trener: Dawid Mazur oraz zawodnicy: Kamil Chanas, Stanferd Sanny, Nikodem Sirijatowicz, Jakub Krawczyk, Szymon
Milczyoski, Hubert Pabian, Maciej Rostalski, Filip Pruefer, Radek Trubacz.

TRENINGI FUTSALU – CZAS ZACZĄĆ
Po miesiącu przygotowao indywidualnych treningi w hali rozpoczęli piłkarze beniaminka Futsal
Ekstraklasy - Klubu Sportowego Futsal Leszno.
Przed startem oficjalnych przygotowao do nowego sezonu w siedzibie klubu odbyła się
konferencja prasowa, podczas której zaprezentowany został nowy zawodnik – Sebastian
Wojciechowski, a także przedstawiono nowego partnera technicznego leszczyoskiej drużyny.

PIERWSZY TRENING PIŁKARZY
RĘCZNYCH
Z koocem lipca kooczą się również wakacje u pierwszoligowych
szczypiornistów MKS Real Astromal.
31 lipca piłkarze ręczni rozpoczęli przygotowania do nowego,
wymagającego sezonu. W premierowym treningu uczestniczyli nowi
zawodnicy Hubert Kulioski oraz Kamil Napierkowski. Z powodu
kontuzji brakowało niestety Krzysztofa Misiaczyka, Alana
Raczkowskiego oraz Fryderyka Musiała.

MINI TOUR DE POLOGNE
7 sierpnia w Krakowie i Katowicach odbył się Mini Tour de Pologne.
To wspaniałe święto kolarskie zorganizowane specjalnie dla młodych kolarzy.
Szkółkę kolarską REAL 64-sto godnie reprezentowali Kacper Mizuro i Wiktor
Staniewski.
Dodatkowym przeżyciem dla zawodników była z pewnością możliwośd
przebywania i obejrzenia z bliska etapu Tour de Pologne, a także okazja do spotkania się z kolarskimi idolami
zawodowych zespołów.
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MISTRZOSTWA ZAKOŃCZONE
W dniach od 8 do 11 sierpnia Leszno było gospodarzem Mistrzostwa Świata
w speedrowerze. Zawody odbywały się w kategoriach indywidualnych oraz
drużynowych.
Zawody rozgrywane na torze Szawera zgromadziły liczną publicznośd, która
z wielkim zainteresowaniem śledziła poczynania zawodników. Leszczyoski
klub reprezentowali Michał Sassek, Bartosz Grabowski, Patryk Kriger oraz
Mateusz Ludwiczak, z których najwyższe 6 miejsce zajął Michał Sassek.
Organizatorem mistrzostw był Leszczyoski Klub Speedrowerowy Szawer Leszno.

JANUSZ KOŁODZIEJ
MISTRZEM POLSKI
14 lipca na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie odbył się
Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski. Po niezwykle
emocjonujących zawodach, w biegu finałowym stanęli Piotr
Pawlicki, Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Janusz Kołodziej.
Zwycięzcą został Janusz Kołodziej, reprezentant Unii Leszno.
To już czwarty tytuł w karierze Janusza! Na podium stanęli
również Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski

SPEEDWAY EKSTRALIGA WKRACZA
W DEZYCUJĄCĄ FAZĘ
To już decydujący etap walki o Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu!
Przed nami pozostała tylko jedna kolejka rundy zasadniczej, po której
pozostaną tylko mecze fazy play-off, wyłaniające Mistrzów Polski.
Obroocami tytułu są Leszczyoskie Byki. Obecnie nasz zespół zajmuje
pierwsze miejsce w tabeli, jednak po niespodziewanej porażce
w Gorzowie Wielkopolskim ze Stalą i dobrą dyspozycją Sparty Wrocław,
o zwycięstwie w rundzie zasadniczej zadecyduje wyjazdowy mecz we
Wrocławiu. Aby nadal liderowad, Leszczynianie potrzebują minimum 40 punktów. Każda mniejsza zdobycz punktowa
skutkowad będzie uzyskaniem punktu bonusowego przez Spartę, a co za tym idzie zrównania się w tabeli Unii
i Wrocławian i kluczowy będzie lepszy bilans w bezpośrednim starciu. Ostatnia kolejka będzie również decydowała
o układzie drużyn w półfinałach. Możliwe jest kilka wariantów, na pewno jednak pojedziemy z Falubazem Zielona
Góra lub Włókniarzem Częstochowa. Ostatnie kolejki wyłoniły również spadkowicza. Jest nim drużyna z Torunia.

TĘCZA LESZNO KOMPLETUJE SKŁAD
Do drużyny Tęczy Leszno dołączają kolejne zawodniczki, które będą reprezentowad klub
w sezonie 2019/2020. Są nimi Iga Walentowska, Justyna Tudryn i Wiktoria Raczyoska.
Wcześniej poznaliśmy sponsora tytularnego Tęczy - firmę Pompax oraz nowego prezesa
klubu - Dariusza Śliwioskiego. Czekamy na kolejne informacje!
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WAKACJE LESZCZYŃSKICH NGO’S
WAKACJE KOSZYKARZY
POLONII 1912 LESZNO
Młodzi koszykarze Mini Polonii 1912 Leszno oraz Rycerzy Rydzyna wybrali się na obóz
sportowy do Sierakowa.
Zawodnicy poza wypoczynkiem i relaksem nad jeziorem, także ciężko pracują
i przygotowują formę do zbliżającego się wielkimi krokami sezonu.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
NA WAKACJACH W MIĘDZYZDROJACH
22 lipca członkowie Polskiego Związku Niewidomych wyruszyli na ośmiodniowy
turnus turystyczno - rekreacyjny do Międzyzdrojów.
Wyjazd zorganizowany został przez Zarząd Polskiego Związku Niewidomych w Lesznie
dla członków i podopiecznych koła w nagrodę za działania na rzecz osób
niepełnosprawnych, niewidomych i niedowidzących.
Przez osiem dni uczestnicy turnusu korzystali z promieni słonecznych i sprzyjającej
pogody spędzając czas na plaży, poznawali urokliwe miejsca w okolicach
Międzyzdrojów, podróżowali statkiem do Świnoujścia, a także zwiedzali Wolioski Park
Narodowy oraz „Żubrowisko”.
Więcej zdjęd z wyjazdu dostępnych na facebooku Polskiego Związku Niewidomych w Lesznie.

LETNIE PÓŁKOLONIE Z AKADEMIĄ
„MŁODA POLONIA” LESZNO
26 lipca zakooczył się pierwszy turnus letnich półkolonii z Akademią „Młoda
Polonia” Leszno.
Podczas półkolonii młodzi piłkarze mogli doskonalid swoje umiejętności
piłkarskie, a także zdobywad nowe doświadczenia.
Dla uczestników półkolonii przygotowanych zostało także wiele atrakcji
poza piłkarskich. Młodzi piłkarze mogli miedzy innymi spróbowad swoich sił
w paintballu laserowym czy wspinad się na wysokościach w parku linowym.
Na zakooczenie turnusu piłkarze otrzymali medale oraz certyfikaty.
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INDIAŃSKA WIOSKA
STOWARZYSZENIA
NASZ DOM – NASZ ŚWIAT
Podopieczni Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Nasz Dom – Nasz Świat” byli na obozie wypoczynkowym w Sławie.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji była indiaoska wioska.
Podopieczni stowarzyszenia wspólnie z wolontariuszami przygotowali indiaoskie stroje, które zaprezentowali
podczas pokazu mody.
Dla uczestników obozu przygotowanych zostało wiele atrakcji. Każdy mógł wziąd udział w zajęciach tanecznych
i sportowych, a także zasiąśd przy ognisku lub skorzystad z zajęd muzykoterapii.

FUNDACJA ARENA I ŚWIAT
NA PÓŁKOLONIACH
W KRZYCKU WIELKIM
Wszystko co dobre, szybko się kooczy. W wyjątkowym miejscu
i wyjątkowym gronie uczestnicy półkolonii Fundacji Arena i Świat mogli
spędzid tydzieo półkolonii.
Zespół wychowawców zapewnił dzieciom moc atrakcji oraz bezpieczny
wypoczynek w ciepłej i radosnej atmosferze.
Dziecięca dawka energii przewyższała ilośd promieni słooca, a to wszystko okraszone zostało milionami uśmiechów
opiekunów oraz ich podopiecznych.

„WAKACJE Z KULTURĄ I SZTUKĄ”
„Wakacje z kulturą i sztuką” to propozycja Stowarzyszenia Leszczyoski
Bank Żywności dla dzieci i młodzieży na lipiec oraz sierpieo.
Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w każdy wtorek i czwartek
w godzinach 9.00-14.00.
Organizatorzy zapewniają dla dzieci i młodzieży wyżywienie , opiekę oraz
moc ciekawych wizyt, spotkao oraz niezapomnianych wrażeo.
Podczas dotychczasowych spotkao uczestnicy odbyli interesujące spotkanie w Radiu Eska, odwiedzili park linowy
oraz przygotowywali pizzę.
Stowarzyszenie Leszczyoski Bank Żywności zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do wspólnego spędzania wolnych dni
wakacyjnych.
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AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO
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Wielki Festyn Aktywności, drzwi otwarte w lokalnych organizacjach pozarządowych, warsztaty, szkolenia, otwarte
treningi sportowe… to wszystko i wiele więcej czeka na uczestników piątej edycji akcji Aktywne Obywatelskie
Leszno, której hasłem przewodnim jest „NakrędSięNaNGO”.
W dniach od 14 do 22 września w Lesznie odbędzie się V edycja akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, której celem
jest szerzenie idei współdziałania i współpracy, działania na rzecz naszego miasta, naszej lokalnej społeczności oraz
aktywizacja obywateli.
Dlaczego warto dołączyd do jubileuszowej akcji AOL? Jak mówią sami uczestnicy poprzednich edycji warto po prostu
byd aktywnym, wyjśd z domu i spotkad się z ludźmi, którym przyświeca ta sama idea.
Aktywne Obywatelskie Leszno rozpoczynamy od Wielkiego Festynu Aktywności, który odbędzie się w sobotę 14
września br. w Alei Gwiazd Żużla. Impreza rozpocznie się o godzinie 11:00 i zakooczy o 15:00. AOL jednak to nie tylko
kojarzony przez wszystkich Festyn. To także wydarzenia towarzyszące, wśród których znajdują się m.in. Randki
Obywatelskie, inicjatywa Eko-Leszno, drzwi otwarte w lokalnych organizacjach pozarządowych, warsztaty, szkolenia,
otwarte treningi prowadzone przez leszczyoskie kluby sportowe, a także wolontariat świadczony w leszczyoskich
organizacjach przez jeden dzieo przez Prezydenta Łukasza Borowiaka.
Aktywne Obywatelskie Leszno to także zbiórka krwi- Leszczyoska Pozarządowa Kropla Krwi. Jest to akcja
dedykowana uczestnikom festynu, mieszkaocom, członkom, wolontariuszom oraz sympatykom leszczyoskich
organizacji pozarządowych, którzy w czasie trwania AOL będą specjalnymi gośdmi Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lesznie.
Pozarządowa Kropla Krwi ma na celu nie tylko promocję krwiodawstwa, ale również promocję tego działania jako
cennego daru pozarządowej pasji i aktywności.
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CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO?
WIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI 2019

Już 14 września br. zapraszamy wszystkich mieszkaoców do Alei Gwiazd Żużla w Lesznie, gdzie odbędzie się
jubileuszowy, piąty, Wielki Festyn Aktywności. Jak co roku wystawcy staną na wysokości zadania i zapewnią
niepowtarzalne atrakcje w jednej z kilkunastu stref aktywności, edukacji i zabawy.
Wydarzenie jest skierowane do ludzi, którzy chcą aktywnie działad społecznie. Dzięki współpracy z organizacjami jest
to doskonała okazja, aby w jednym miejscu móc zapoznad się z działalnością tychże organizacji z wielu różnorodnych
dziedzin.
Fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, mieszkaniowe, miejskie instytucje, placówki
oświatowe, firmy zaangażowane społecznie, eksperci i praktycy odpowiedzialnego biznesu prezentowad będą
swoje działania, projekty, sprzęt specjalistyczny, ponadto przygotowują dla uczestników festynu wiele atrakcji,
pokazów
i ciekawych zajęd. Mieszkaocy będą mogli wziąd udział w licznych warsztatach twórczych, sprawdzid swoje
umiejętności w zadaniach sportowych oraz tych, dotyczących bezpieczeostwa i pierwszej pomocy, a także
wykonad bezpłatne badania słuchu i badanie densytometryczne (badanie gęstości kości), które pozwala wykryd
osteoporozę kości we wczesnym jej stadium rozwoju.
Na wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych, którzy odwiedzą 14 września Aleję Gwiazd Żużla, będą czekały różnorodne
zabawy, konkurencje sportowe, pokazy, warsztaty i inne aktywności.
Festyn Organizacji pozarządowych, leszczyoskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie to:
 stoiska wystawiennicze przy których przedstawiciele organizacji, różnych instytucji oraz firm
zaangażowanych społecznie będą udzielad indywidualnych informacji i porad, prezentowad swoją
działalnośd, wydawad materiały informacyjne oraz podejmowad 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,
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 strefa artystyczna -na dużej scenie prezentowad 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 mieszkaoców w różnym wieku,
 Dzieo Otwartych Koszar, Przedszkole pod Chmurką, Akcja Krwiodawstwa ,
 strefa EKO - wykonanie ekotoreb, sadzenie roślin, zbiórka plastiku, quiz ekologiczny,
 stoiska ze zdrową żywnością, porady eksperckie, degustacje dla mieszkaoców Leszna
 pokaz walk w wykonaniu grupy "Smoki Sigurda”.
Piknik jest także doskonałym świadectwem tego, że warto się angażowad
i działad. Wydarzenie bowiem tworzone jest przy wsparciu wolontariuszy, bez
których częśd zadao byłaby niemożliwa do zrealizowania. Słowem, Wielki
Festyn Aktywności nie tylko będzie piknikiem pasji, ale także promocją
wolontariatu i różnych form zaangażowania społecznego w naszym mieście.
Ponadto?
Targi to doskonała okazja przystąpienia do organizacji w zależności od obszaru
zainteresowao. Uczestnikiem może byd każdy zainteresowany .
Nie ma znaczenia, czy jesteś:
 osobą posiadającą chęd i wolny czas,
 studentem szukającym pierwszych doświadczeo zawodowych,
 aktywnym działaczem społecznym na różnym szczeblu w organizacji pozarządowej.
Zawsze możesz wzbogacid się o nową wiedzę i doświadczenia, ponieważ organizacje pozarządowe to miejsca, gdzie
działanie na rzecz wyższych wartości łączy się z rozwojem osobistym jednostki!
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, podobnie jak korzystanie ze wszystkich zagwarantowanych atrakcji.
Do Alei Gwiazd Żużla zapraszamy między 11:00 a 15:00.
UWAGA! Zabytkowym autobusem dojedziesz na Aktywne
Obywatelskie Leszno!
Zostaw w domu samochód lub rower! Zrezygnuj ze spaceru!
Zabierz całą rodzinę! Przyjedź ZA DARMO na Festyn NGO
Aktywne Obywatelskie Leszno 2019 zabytkowym autobusem!
Młodzieżowa Rada Miasta Leszna po raz kolejny zabierze Was
na nostalgiczną wycieczkę ulicami Leszna razem z Miejskim
Zakładem Komunikacji. W tym roku dzięki drugiemu
autobusowi kursy będą realizowane AŻ CO 20 MINUT.
Odjazdy będą realizowane z przystanku przy Stadionie. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny na stronie Młodzieżowej
Rady Miasta Leszna oraz Urzędu Miasta Leszna. Autobusy pojadą pętlą na trasie: 17 Stycznia - Konstytucji 3 Maja Dekana - Estkowskiego - Unii Europejskiej - Kąkolewska - Niepodległości - Mickiewicza - Narutowicza - Pl. Kościuszki Marcinkowskiego - Krasioskiego - Jana Pawła II - 17 Stycznia.
W tym roku linię obsługiwad będzie leszczyoski Autosan H9-35 - rocznik 1991 - oraz poznaoski Jelcz PR110 także z
1991 roku. Darmowe, pamiątkowe bilety będą wydawane każdemu na pokładzie autobusu. Po okazaniu
skasowanego biletu na stanowisku Młodzieżowej Rady Miasta Leszna każdy otrzyma pamiątkowy gadżet.
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WARSZTATY ABC ZAKŁADANIA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Lubisz działad społecznie? Podejmujesz różne inicjatywy i masz głowę pełną pomysłów? Chcesz to przekud w realne
działania? Załóż organizację pozarządową i działaj bez ograniczeo! Nie wiesz od czego zacząd? Nic prostszego! Przyjdź
na warsztaty ABC zakładania organizacji pozarządowej, podczas których doświadczeni eksperci pomogą Ci stawiad
pierwsze kroki w sektorze pozarządowym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących tworzenia, rejestracji i prowadzenia fundacji,
stowarzyszeo, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych i spółek non profit, aby skutecznie działad w trzecim
sektorze.
Podczas szkolenia dowiesz się jaka forma prawna będzie najbardziej odpowiednia do profilu prowadzonej
działalności. Poznasz aspekty formalno-prawne prowadzenia organizacji pozarządowej, dowiesz się m.in. czym jest
statut organizacji i jak go stworzyd, jakie formalności należy dopełnid w Krajowym Rejestrze Sądowym, kiedy należy
udad się do notariusza oraz jak założyd konto bankowe.


W programie szkolenia:
 Różnice pomiędzy stowarzyszeniem, a fundacją , klubem sportowym , spółdzielnią socjalną –
którą formę wybrad?
 Jak krok po kroku założyd stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną lub klub sportowy?
 Co powinien zawierad, do czego jest potrzebny statut?
 Co warto przemyśled, zanim założymy organizację pozarządową?



Dlaczego warto wziąd udział?

Program szkoleniowy pozwoli uczestnikom rozwinąd praktyczne kompetencje, m.in.:







poznad specyfikę różnych form prawnych organizacji pozarządowych i możliwości jakie każda z
nich daje,
zwiększyd znajomośd prawnych aspektów działalności organizacji,
przedyskutowad swoje pomysły,
poznad dobre praktyki,
świadomie zaplanowad pierwsze kroki do rejestracji organizacji.

Dla kogo?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
 przedstawicieli grup nieformalnych chcących się sformalizowad (lub będących w procesie
formalizacji),
 osoby zainteresowane powołaniem organizacji pozarządowej,
 osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie miasta Leszna
Warsztaty odbędą się 16 września br. w godzinach popołudniowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a
wymagane wcześniejsze zapisy.
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SPOTKANIE SIECIUJĄCE DLA PODMIOTÓW EKONOMII
SPOŁECZNEJ NT. NOWYCH WZORÓW OFERT
I NOWYCH WZORÓW SPRAWOZDAŃ
Działasz w podmiocie ekonomii społecznej i korzystasz ze środków publicznych? Nie wiesz jak złożyd ofertę oraz
rozliczyd projekt? Przyjdź na spotkanie sieciujące, podczas którego poznasz nowe wzory ofert i dowiesz się na jakie
punkty w szczególności należy zwrócid uwagę przy składaniu wniosku, a także dowiesz się w jaki sposób sprawnie i
efektywnie sprawozdad się z przeprowadzonych działao i rozliczyd projekt.

W programie szkolenia:
W jaki sposób prawidłowo napisad ofertę realizacji zadania publicznego na nowym wzorze?
Co zmieniło się w umowie o dofinansowanie?
Jak napisad sprawozdanie na nowym wzorze – czym jest rozliczanie przez rezultaty?

Spotkanie odbędzie się 17 września br. w godzinach popołudniowych.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a obowiązują wcześniejsze zapisy.

*Od 2 marca 2019 r. zaczęło obowiązywad ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW
POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadao publicznych oraz wzorów sprawozdao z wykonania tych zadao.
Oznacza to, że wszystkie konkursy ofert, ogłaszane przez Miasto Leszno do realizacji na rok 2020 będą
przeprowadzone na nowych wzorach.
W związku ze zmianami, jakie zaszły w tym roku we wzorach ofert i sprawozdao dotyczących realizacji zadao
publicznych, zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Leszna do udziału
w szkoleniu.
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RANDKI
OBYWATELSKIE
Randki Obywatelskie to niezmiennie
cieszące się popularnością spotkanie, które
adresowane jest do przedstawicieli
leszczyoskich organizacji pozarządowych.
Dlaczego fundacje, stowarzyszenia, kluby
sportowe i spółdzielnie socjalne co roku tak
chętnie w nim uczestniczą?
Bo jest to doskonała okazja do tego by się
poznad, porozmawiad i podjąd dyskusję nad
wspólnymi, ważnymi tematami. Co roku
baza lokalnych organizacji pozarządowych
zwiększa się co najmniej o jedną pozycję,
a na udział w Randkach decydują się także
organizacje, które do tej pory w nich nie
uczestniczyły. Jest zatem duża szansa na to,
że podczas spotkania pozna się nową
organizację
i
porozmawia
się
z interesującymi osobami. Randkom
Obywatelskim zwykle towarzyszy radosna
i gwarna atmosfera, niejednokrotnie
również spotkanie skutkuje nawiązaniem
owocnych partnerstw i powzięciem
wspólnych
inicjatyw
i
projektów.
W ubiegłorocznych Randkach wzięło udział
56 osób, a rozmowom nie było widad kooca.

UWAGA! W tym roku wyjątkowo do udziału w randkach obywatelskich oprócz przedstawicieli organizacji
pozarządowych zapraszamy młodzież i wszystkich chętnych wolontariuszy lub osoby chcące rozpocząd przygodę z
WOLONTARIATEM!
Dołącz do nas w tym roku, daj się zainspirowad i poznaj organizacje, które działają w Lesznie!
Spotkanie odbędzie się 18 września br. w godzinach od 16:30 do 18:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna przy
ulicy Kazimierza Karasia 15 w Lesznie.
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DRZWI OTWARTE
Co roku akcja Aktywne Obywatelskie Leszno jest także okazją do poznania organizacji pozarządowych: fundacji,
stowarzyszeo, klubów sportowych, które przez cały tydzieo otwierają swoje drzwi dla mieszkaoców, prezentując
w ten sposób swoją ofertę i działalnośd. Podczas drzwi otwartych można zobaczyd jak funkcjonuje taka organizacja
od kuchni, uzyskad porady, informacje i kto wie, byd może także nawiązad długotrwałą współpracę. Szczegółowy
harmonogram drzwi otwartych znajduje się na stronie www.ngo.leszno.pl w zakładce Aktywne Obywatelskie Leszno.
Zachęcamy do odwiedzania lokalnych organizacji.
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NOCNY MARSZ TERENOWY
Stowarzyszenie Instruktorów i Miłośników Survivalu, Strzelectwa Sportowego i Wspinaczki Górskiej „Survival
Team Leszno” wspólnie z Urzędem Miasta Leszna w dniu 20 września w ramach AOL zaprasza na nocny marsz
terenowy z przeszkodami linowymi i zadaniami o charakterze survivalowym chętnych mieszkaoców działających
w leszczyoskich fundacjach, stowarzyszeniach, klubach sportowych, a także w grupach nieformalnych. Wkrótce ruszą
zgłoszenia.
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POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY!!
Buduj z nami Aktywne Obywatelskie Leszno!
Wolontariuszu zwracamy się do Ciebie z propozycją wspólnego budowania Aktywnego Obywatelskiego Leszna.
Bez Twojej energii i zaangażowania na pewno sobie nie poradzimy!
Budujemy AOL i Wielki Piknik Obywatelski – będziemy Cię potrzebowad pomiędzy 12 a 14 września.
Wyzwania dla wolontariuszy:






Jesteś skrupulatny i asertywny? Centrum
Dowodzenia Wielkiego Pikniku będzie
dla Ciebie idealnym miejscem.
Pracujesz na co dzieo z dziedmi?
Animacja najmłodszych to Twoja pasja?
Czekamy na Twoje pomysły i pozytywna
energię!
Lubisz kontakt z ludźmi? Jesteś
aktywny?
Zagraj z nami i pomóż nam
przeprowadzid warsztaty
i konkursy w trakcie Festynu.

Możliwości jest mnóstwo i każdy znajdzie coś
dla siebie!
Formularz zgłoszeniowy należy złożyd osobiście
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
tradycyjnej:
Urząd Miasta Leszna
Biuro Kadr i Płac, Ul. Kazimierza Karasia 15,
64-100 Leszno
Z dopiskiem „wolontariat”
e-mail: nbinas@leszno.pl
Osoba do kontaktu: Natalia Biniaś, Biuro Kadr
i Płac, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15,
II piętro, pokój 36, tel. 65 529 81 24
Na zgłoszenia czekamy do 7 września 2019r.
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PROJEKTY PARTNERSKIE
AKTYWNI DLA LESZNA
RUSZA REALIZACJA PROJEKTÓW
WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ W PRZYGOTOWANE INICJATYWY
Stowarzyszenie Instruktorów i Miłośników Survivalu, Strzelectwa Sportowego i Wspinaczki Górskiej „Survival
Team Leszno” realizowad będzie projekt „Wspinaczka i Survival – aktywnośd dla każdego”, w ramach którego
zaplanowano m.in.:
 Szkolenie z technik linowych dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej - szkoleniem objęci zostaną
wyselekcjonowani żołnierze przez ich dowódców, ze szczególnymi predyspozycjami i zaangażowaniem
w służbę.
 14 września podczas Festynu organizowanego w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno specjaliści od
wspinaczki linowej przygotują stanowisko wspinaczkowe na jednym z wysokich drzew, otwarte i dostępne
dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy festynu będą mogli skorzystad nie tylko z możliwości
wspinaczki, ale także uzyskad informacje nt. technik survivalu, a także działalności Stowarzyszenia.
 20 września nocny marsz terenowy z przeszkodami linowymi i zadaniami o charakterze survivalowym dla
chętnych mieszkaoców działających w leszczyoskich fundacjach, stowarzyszeniach, klubach sportowych,
a także w grupach nieformalnych. Wkrótce ruszą zgłoszenia.

Stowarzyszenie „Wygraj siebie” realizowad będzie projekt „Stanisław Moniuszko na AOL”, w ramach którego
zaplanowano m.in.:
 Warsztaty taneczne „Od Stanisława do Sławomira” dla członków Stowarzyszenia Wygraj siebie.
 Otwarte spotkanie dla wszystkich mieszkaoców, podczas którego historyk opowiadad będzie o dorobku
kompozytorskim Stanisława Moniuszki.
 Spotkania śpiewacze „Śpiewamy Moniuszkę”, których celem jest przypomnienie seniorom oraz zapoznanie
młodzieży z pieśniami ze „Śpiewnika domowego" obejmującego ponad 200 pieśni.
 14 września podczas festynu AOL seniorzy zaprezentują taniec „Od Stanisława do Sławomira”, ponadto
w czasie tygodnia AOL taniec przedstawiony zostanie również na ul. Moniuszki w Lesznie.
Stowarzyszenie PIERWIASTEK RADości realizowad będzie ciekawy projekt ekologiczny „Nie zadymiaj. Dbamy
o czyste powietrze nad Lesznem.” W ramach działao projektowych zaplanowano m.in.:
 14 września podczas AOL - quiz ekologiczny, dotyczący wiadomości na temat segregowania odpadów oraz
pokaz chemiczny, mający na celu zobrazowanie skutków niewłaściwego gospodarowania odpadami oraz
warsztaty plastyczne z wykorzystaniem odpadów.
 Konkurs plastyczny „Nie zadymiaj” - Konkurs zostanie ogłoszony na stronie szkoły i na portalach
społecznościowych, nabór będzie otwarty. Miejsce konkursu to aula SP3 przy Pl. Metziga. Celem konkursu
plastycznego "Nie zadymiaj" jest wykorzystanie odpadów wtórnych np. puszek, butelek plastikowych,
makulatury itd. Działania ma uświadomid możliwości ponownego wykorzystania odpadów.
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 Warsztaty, wykonanie ekotoreb – Idea ekotoreb wpisuje się działania związane z ochroną środowiska
i zmniejszenia eksploatacji foliowych i plastikowych toreb.
 Warsztaty – pokaz chemiczny dla uczniów SP3, który jest częścią przedstawiania na temat niskiej emisji , czyli
zanieczyszczeo pochodzących z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych.
Doświadczenia odbędą się w szkolnej auli i obejrzą je wszyscy uczniowie i nauczyciele SP3.
 Spotkanie z rodzicami uczniów SP3 i mieszkaocami śródmieścia - Uczestnicy spotkania wezmą udział
w pokazach chemicznych prezentujących skutki niewłaściwego gospodarowania odpadami a także spotkają
się z ekspertem do spraw ochrony środowiska. Pokazy poprowadzą uczniowie klas 7 i 8 pod kierunkiem
i nadzorem nauczyciela chemii, w szkolnej auli. Uruchomiony zostanie także punkt konsultacyjny związany
z dotacjami do wymiany źródeł ciepła w gospodarstwie domowym.
Stowarzyszenie ECHO realizowad będzie projekt „Aktywnie z Echo”, podczas którego odbędą się m.in.:
 Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży.
 14 września podczas AOL dla uczestników festynu odbędzie się pokaz walk w wykonaniu grupy "Smoki
Sigurda”.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz dom – nasz świat” realizowad będzie projekt „Zdrowi
i świadomi. Edukacja i promocja zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia wśród osób niepełnosprawnych
i mieszkaoców Leszna”. W ramach działao projektowych zaplanowano m.in.:
 14 września podczas festynu AOL stoisko ze zdrową żywnością, porady eksperckie, degustacje dla
mieszkaoców Leszna i osób niepełnosprawnych.
 29 września, Bieg integracyjny w Nadleśnictwie Karczma Borowa dla 50 uczestników z miasta Leszna. Zabawy
i animacje dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

Ochotnicza Straż Pożarna Leszno – Miasto realizowad będzie projekt „Szkolenie psa poszukiwawczego”, w ramach
którego zaplanowano m.in.:
 Szkolenie psa i przewodnika przez trenera behawioralnego polegające na wykorzystaniu psa tropiącego
w poszukiwaniu osób żywych, zwłok zwęglonych oraz zwłok rozkładających się.
 Zajęcia profilaktyczne - trzech wolontariuszy z OSP będzie przeprowadzało pogadanki w minimum pięciu
wybranych placówkach edukacyjnych, stowarzyszeniach/fundacjach z zakresu odpowiedniego traktowania
zwierząt oraz odpowiednich zachowao w obliczu niebezpieczeostw związanych z żywiołami. Ponadto
przedstawiony zostanie przeszkolony pies poszukiwawczy.
Fundacja Sztuka realizowad będzie projekt ‘Pierwsza pomoc – Twój obywatelski obowiązek”, w ramach którego
zaplanowano m.in.:
 Warsztaty pierwszej pomocy dla chętnych organizacji i szkół z miasta Leszna.
 14 września podczas festynu AOL każdy będzie mógł nauczyd się udzielad pierwszej pomocy.
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DOTACJE I KONKURSY
„MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”
GRANTY NA LOKALNE
INICJATYWY
Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” rozpoczęła nabór wniosków do
drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych - „Moje
miejsce na Ziemi”.
Do 9 września br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składad wnioski
o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich regionach. W tym roku na największy program grantowy PKN
ORLEN przeznaczone zostaną 2 miliony złotych.
Celem Programu jest wspieranie mieszkaoców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy
mają budowad kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł
i energię, żeby zmieniad swoje miejsce na Ziemi.

FUNDUSZ INICJTYW OBYWATELSKICH – PRORYTET I:
MAŁE INICJATYWY
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego ogłasza konkurs "Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich – Priorytet I: Małe inicjatywy".
Nabór wniosków trwa do 16 września.
Celem naboru jest wyłonienie operatorów, których zadanie polega na rozwoju
iwzmacnianiu wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie obywatelkom
i obywatelom realizacji oddolnych inicjatyw.
W ramach konkursu wydzielono 2 ścieżki grantowe:


możliwośd realizowania regrantingu na terenie wybranego
województwa,
 możliwośd realizowania regrantingu tematycznego/regionalnego.

GRANTY FUNDACJI TAURON
Celem Konkursu są działania na rzecz dobra publicznego głównie w zakresie edukacji,
oświaty i wychowania oraz nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju
gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony
środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji
wolontariatu. Nabór ciągły.
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MĄDRZY CYFROWI
Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” ogłosiła konkurs
"Mądrzy Cyfrowi", którego nabór wniosków trwa do 6września.
Celem Konkursu jest edukacja moralna i kształtowanie postaw
odpowiedzialności
społecznej
uczniów
z
jednoczesnym
podnoszeniem ich umiejętności cyfrowych. Program MC jest
adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz
zaangażowanych w jego realizację edukatorów.

SZYBKIE GRANTY
Fundusz
Obywatelski
ogłosił
konkurs
"Szybkie
Granty".
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która: odpowiada na bieżącą sytuację
w co najmniej jednym z 4 obszarów: (ochrona integralności i praworządności działania
instytucji publicznych, ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych),
prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych,
przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym, podejmowana jest w sytuacji, gdy w
interes publiczny wymaga pilnej reakcji obywateli, wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,
zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy.

PROGRAM DLA SPOŁECZNOŚCI
LOKALNYCH!
Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” zaprasza do udziału w drugiej edycji programu
dla społeczności lokalnych - „Moje Miejsce na Ziemi”. Do 9 września br.
organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składad
wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich regionach. W tym
roku na największy program grantowy PKN ORLEN przeznaczone zostaną
2 miliony złotych.
Granty w wysokości 4 000, 7 500, 10 000 i 15 000 zł Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” przyzna na realizację projektów
związanych z: ekologią, sportem, promocją zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniem wykluczeniu, bezpieczeostwem,
edukacją, zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz kulturą i sztuką. O wsparcie wnioskowad mogą organizacje
pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
Trwa nabór wniosków w ramach programu „Bezpiecznie z DHL” finansującego projekty
działające na rzecz poprawy bezpieczeostwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar
wypadków drogowych w Polsce. Wnioski o dofinansowanie mogą składad organizacje
pozarządowe, szkoły i uczelnie oraz spółki prawa handlowego działające na rzecz poprawy
bezpieczeostwa w ruchu drogowym. Organizatorem programu jest firma DHL Parcel Polska
Sp. z o.o. Termin składania wniosków upływa 26 września 2019 r.
Kontakt: konkurs.grantowy@dhl.com Tel.: 881 920 456 pn – pt. w godz. 9.00-17.00
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AKTYWIZACJA SENIORÓW
Trwa nabór wniosków w ramach programu „Adamed dla Seniora”
oferującego wsparcie dla podmiotów zajmujących się pomocą osobom
starszym poprzez realizację projektów aktywizujących seniorów.
W ramach programu można uzyskad wsparcie finansowe na realizację
projektów dotyczących promocji aktywnego spędzania czasu przez
seniorów, przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działao
z
obszaru
szeroko
pojętej
profilaktyki
zdrowotnej.
Organizatorem programu jest Adamed Pharma S.A. Termin składania wniosków upływa 15 września 2019 r.

WYJAZDY ARTYSTÓW I PRACOWNIKÓW
SEKTORA KULTURY
Ogłoszono kolejny nabór wniosków w ramach programu „i-Portunus”. Ze środków programu można sfinansowad
krótkoterminowe (od 15 do 85 dni) wyjazdy związane z pracą artystyczną za granicą służące rozwojowi zawodowemu
artystów i profesjonalistów z dziedziny sztuk performatywnych oraz sztuk wizualnych.
Wysokośd wsparcia 100%. Wysokośd wsparcia zależy od długości wyjazdu:
– 15 do 29 dni = 1.500 euro,
– 30 do 59 dni = 2.400 euro,
– 60 do 84 dni = 3.000 euro,
– 85 dni (maksymalna długośd): 3.400 euro.
Organizatorem programu jest konsorcjum złożone z Instytutu Goethego w Brukseli, Instytutu Francuskiego w Paryżu,
fundacji – centrum sztuki Izolyatsia z Kijowa oraz Nida Art Colony przy Wileoskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Program jest realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej i finansowany ze środków programu Kreatywna Europa.
Wnioski można składad w terminie 14 sierpnia – 5 września 2019 r.
Więcej informacji: www.i-portunus.eu
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CO W TRAWIE PISZCZY?
AMAZONKA RUN-WALK 2019 RÓŻOWY MARSZO-BIEG,
BO ŻYCIE CUDEM JEST

Już po raz trzeci leszczyoska filia
Fundacji
Prodeste
oraz
Polskie
Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii
organizowad
będzie
Ogólnopolską
Konferencję
Naukowo-Szkoleniową.
Zaproszenie
kierowane
jest
do
wszystkich psychologów, pedagogów,
nauczycieli,
psychoterapeutów,
psychiatrów, lekarzy, dorosłych osób w
spektrum
autyzmu,
a także rodziców dzieci autystycznych
i
nieautystycznych
szukających
odpowiedzi, jak wspierad zdrowy rozwój
emocjonalny każdego dziecka, bez
względu na istnienie odmienności
rozwojowych, z którymi przyszło mu się
w życiu mierzyd.
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WOLONTARIAT
LESZCZYŃSKI KLUB BALONOWY SZUKA
WOLONTARIUSZY
NA BALONOWY PUCHAR LESZNA
Balony to piękny i wspaniały sport, łączący wielu niesamowitych, pełnych pasji
ludzi z całego świata.
Jeśli masz ochotę byd częścią tej barwnej, balonowej przygody, poznad sport od podszewki, czas najwyższy byś zgłosił
się do Leszczyoskiego Klubu Balonowego. Niezbędny zestaw to budzik, gumiaki i dobry nastrój.
Klub Balonowy poszukuje ludzi miejscowych, chętnych do pracy w zespołach pomiarowych. 27. Balonowy Puchar
Leszna odbędzie się w dniach 05-09 września, mile widziana (aczkolwiek nie wymagana) znajomośd języka
angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Leszczyoski Klub Balonowy nie może zaoferowad noclegu ani zapłaty,
ale wikt, bankiet oraz gadżety balonowe gwarantowane.

WYMIANA MŁODZIEŻY W BRENNEJ
Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu szuka uczestników wymiany młodzieży w Brennej w Polsce. Będzie ona
realizowana w ramach Programu Polsko-Ukraioskiej Wymiany Młodzieży. 30 osób z Polski i Ukrainy w wieku 18-30 lat
będzie miało okazje wspólnie w Brennej wymienid się wiedzą i doświadczeniem z zakresu wolontariatu jak i wiedzy
o przedsiębiorczości społecznej. Wolontariat jest jednym z kluczowych wymiarów aktywnego obywatelstwa
i demokracji, stawiającym na europejskie wartości, takie jak solidarnośd i niedyskryminacja. Działania wolontariackie
zwiększają aktywnośd obywatelską i mogą przyczynid się do wzmocnienia poczucia przynależności i zaangażowania
obywateli w ich społeczeostwo na wszystkich poziomach - lokalnym, regionalnym i europejskim. W razie
jakichkolwiek pytao lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Aliną Prochasek - alinaprochasek90@gmail.com
Więcej
informacji
oraz
formularz
zgłoszeniowy
dostępny
jest
na
naszej
stronie.
http://ngo.leszno.pl/Dzisiaj_wolontariusz__jutro_przedsiebiorca_spoleczny.html
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JEST NAS CORAZ WIĘCEJ
NOWE STOWARZYSZENIE W MIEŚCIE
W Lesznie z inicjatywy mieszkaoców, handlowców, przedsiębiorców, właścicieli
restauracji oraz nieruchomości powstała nowa organizacja pozarządowa
„Stowarzyszenie Nowe Stare Miasto”.
Stowarzyszenie powstało 12 czerwca, ale wcześniej już grupa ta działała nieformalnie
i zainicjowała wspólnie z innymi podmiotami i mieszkaocamiwiele inicjatyw m.in.
handlowe niedziele, profesjonalne pokazy pt. „Moda na deptak”, czy „Moda na
Rynek”, a także postawili zielone donice z drzewkami na starówce. Ekologiczne torby
z logo Nowe Stare Miasto też znane są już mieszkaocom robiącym zakupy na starówce.
Głównym założeniem Stowarzyszenia Nowe Stare Miasto jest poprawa sytuacji na leszczyoskiej starówce.
Organizacja chce działad na rzecz rozwoju Miasta Leszna, rozwijad dobre tradycje rzemiosła, handlu
i gastronomii oraz mied wpływ na poprawę jakości życia, wizerunku, estetyki, ładu przestrzennego, a także porządku
i bezpieczeostwa.
„Uważamy, że w najstarszej historycznej części Leszna potrzebna jest prężna organizacja o charakterze społecznogospodarczym i stąd pomysł jej utworzenia” – mówią założyciele organizacji.
Serdecznie witamy Stowarzyszenie Nowe Stare Miasto i życzymy pomyślności w podejmowanych inicjatywach oraz
wytrwałości w osiąganiu celów.

WIADOMOŚCI
W MIEŚCIE AKTYWNIE DZIAŁAJĄ
KLUBY SENIORA
Leszczyoskie Kluby Seniora to miejsca dla osób z pasją. Ludzie starsi,
na emeryturze znajdują tu przestrzeo do dalszego rozwoju,
uczestniczą w ciekawych zajęciach i nawiązują nowe znajomości.
Kluby prowadzone są przez leszczyoski samorząd lub organizacje
pozarządowe.
W dużej mierze ich działalności zawdzięczamy aktywizowanie osób starszych. Ideą działalności klubów jest integracja
i wspieranie aktywności osób starszych oraz zapewnienie im dobrego towarzystwa, w pobliżu miejsca zamieszkania.
Każda starsza osoba może spędzid w nich miło czas, tym bardziej, że kluby coraz częściej proponują różnorodne
atrakcyjne zajęcia. Są to np. wieczorki taneczne, robótki ręczne, profilaktyka zdrowotna, nauka czy sztuka.
Seniorzy razem dwiczą, uprawiają różne dyscypliny sportowe, spacerują i zwiedzają Leszno. Bardzo aktywnie
uczestniczą też w życiu kulturalnym miasta - wspólnie chodzą na koncerty, do kina, teatru, ale także sami stają na
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scenie, prezentując swoje talenty wokalne czy aktorskie m.in. podczas Targów NGO oraz w ramach akcji Aktywne
Obywatelskie Leszno.
W Klubach Seniora można się więc spotkad np. z sąsiadem czy sąsiadką w podobnym wieku i wspólnie z nimi spędzid
czas w miłej atmosferze.
Aktualnie w Lesznie działają:
Klub Seniora „Wrzosowy Zakątek”, który działa w siedzibie Stowarzyszenia „Wygraj siebie” przy ul. Leszczyoskich 20.
Celem działalności klubu jest przede wszystkim aktywizacja osób dorosłych oraz poprawa ich jakości życia. Seniorzy
odwiedzający ,,Wrzosowy Zakątek" mogą uczestniczyd w różnych warsztatach np. decoupage, treningach pamięci,
zajęciach tai chi, kursach komputerowych. Jest to również miejsce, gdzie osoby starsze mogą przyjśd wypid kawę
i porozmawiad. Dodatkowe informacje dotyczące działalności Klubu można uzyskad dzwoniąc pod numer 691 956
717 lub na stronie Stowarzyszenia www.wygrajsiebie.org oraz na Facebook Stowarzyszenia"Wygraj Siebie".
Z myślą o seniorach funkcjonuje Centrum Aktywności Seniora działające pod skrzydłami Fundacji „Jesienny
Uśmiech”, które zaprasza do swojej siedziby przy ul. Sienkiewicza 9. Centrum oferuje osobom starszym między
innymi: zajęcia hobbystyczne np. robótki ręczne (frywolitki, szydełkowanie), językowe, fotograficzne, artystyczne, gry
towarzyskie, wieczorki poetyckie, zajęcia dotyczące ochrony zdrowia, bezpłatny pomiar ciśnienia tętniczego, porady
dotyczące aktywności ruchowej, wykłady dotyczące historii miasta Leszna i okolic. Wszelkich dodatkowe informacje
są dostępne pod numerem telefonu 530 211 615 oraz na stronie Fundacji www.jesiennyusmiech.pl lub Facebook
Fundacji Jesienny Uśmiech.
Przy ul. Jagiellooskiej 4 działa Klub Seniora „Jagiellonka”. W Klubie prowadzonym przez samorząd seniorzy mogą
spędzid miło czas na rozmowach, pograd w gry planszowe, nauczyd języków obcych czy skorzystad z komputera.
Organizowane są tam również okolicznościowe spotkania np. dotyczące zdrowia. Wszelkie dodatkowe informacje
udzielane są pod numerem telefonu 65 525 13 28 oraz na Facebook Klub Jagiellonka.
Kolejny Klub Seniora działa przy Stowarzyszeniu Katolickim Seniorów im. Jana Pawła II i mieści się w bloku na
ul. Zamenhofa 88.Klub prowadzi dwie sekcje. Jedna z nich zajmuje się m.in. turystyką pielgrzymkową, nawiązując
tym samym do patrona Klubu, którym jest św. Jan Paweł II. Drugi zespół jest do spraw wspominania działalności
naszego papieża w okresie jego pontyfikatu.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie zaprasza na zajęcia Akademii e-Seniora oraz sekcji artystycznych: zajęd
plastycznych, poetycko-teatralnej, zespołu śpiewaczego, fotograficznej, filmowej i literackiej. Zaprasza także
na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe: w SP 7, SP 2, klubie Obok, sali MOK, klubie bowlingowym, strzelnicy w III LO.
UTW w Lesznie mieści się przy ul. Łaziebnej 14. Szczegóły na stronie www.utw.leszno.pl
tel. (65)529 63 37, kom. 665 002 360.
Kolejną organizacją, która działa na rzecz seniorów jest Stowarzyszenie „Pozytywka”, które zostało założone na
początku 2017 roku i swoje działania kieruje przede wszystkim na rzecz integracji oraz aktywizacji osób starszych
w obszarze współdziałania społecznego i obywatelskiego. Aktualnie organizacja realizuje spotkania plenerowe dla
seniorów. Więcej informacji o stowarzyszeniu oraz o jego o założycielach dostępnych jest na stronie:
www.pozytywkaleszno.pl oraz na fecebooku Pozytywka Leszno.
Działalnośd klubów daje leszczyoskim seniorom możliwośd skorzystania z bardzo szerokiej oferty, a przede wszystkim
szansę dalszego, aktywnego udziału w życiu społecznym. Często osoby działające w klubach seniora włączają się
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w życie społeczności, angażują się w wolontariat – bardzo chętnie pomagają innym zarówno dzieciom, jak i innym
seniorom.
Kluby seniora potwierdzają, że jesieo życia również może czasem pełnym radości i spełnienia. Oprócz Klubów Seniora
w Lesznie działa wiele organizacji pozarządowych, które pomagają osobom starszym i realizują wiele ciekawych
projektów z myślą o nich.
Wykaz

NGO

dostępny

jest

na

stronie

ngo.leszno.pl

w

zakładce Baza

NGO

oraz

Dla

Seniora.

LOGOTYP DLA UCZCZENIA
ROCZNICY
W przyszłym roku świętowad będziemy 100-lecie powrotu
Leszna do macierzy.
Nasze miasto wróciło w granice Polski 17 stycznia 1920
roku i przez cały rok 2020 chcemy świętowad tę okrągłą,
ważną rocznicę.
Wydarzeniom, które uświetnią obchody 100-lecia
odzyskania przez Leszno niepodległości towarzyszyd
będzie specjalnie na tę okazję zaprojektowany logotyp.
W związku ze zbliżającą się rocznicą 100-lecia powrotu
Leszna do macierzy zachęcamy do stosowania logotypu
w różnych materiałach promocyjno-informacyjnych, na nośnikach reklamowych, odzieży sportowej i banerach.

POSZUKIWANY KOORDYNATOR
PROJEKTÓW
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, promująca ideę wolontariatu oraz
aktywności społecznej, działająca na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i
dorosłych, realizująca projekty regionalne, ogólnopolskie oraz
międzynarodowe, tworząca produkty intelektualne na skalę światową,
poszukuje kandydatów na stanowisko KOORDYNATOR PROJEKTÓW.

Jeśli...





jesteś systematyczny/a, odpowiedzialny/a i doskonale radzisz sobie z organizacją pracy;
znasz język angielski w stopniu komunikatywnym;
chcesz podjąd współpracę z doświadczonym i profesjonalnym zespołem...
koniecznie zgłoś się do nas!
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Zakres obowiązków:






nadzór nad realizacją projektów (monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu; raportowanie
postępu prac; pilnowanie cyklu życia projektów i rozliczeo finansowych; tworzenie dokumentacji
projektowej itp.);
ścisła współpraca z Działem Finansowym pod kątem kontroli wydatków w projektach;
przygotowywanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem (oferty, wnioski) i rozliczaniem
projektów (sprawozdania);
koordynowanie prac podległych pracowników/wolontariuszy.

Szczegółowa oferta i warunki aplikacji znajdują się na stronie fundacji.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: kontakt@fundacja-cat.pl

WAKACYJNE ZDJĘCIA LESZCZYŃSKICH NGO
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WAKACYJNE POZDROWIENIA OD PREZYDENTA
MIASTA LESZNA ŁUKASZA BOROWIAKA
Wakacyjne pozdrowienia przesłał Wam oraz nam również Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak. Dziękujemy
bardzo za życzenia oraz zdjęcie!

Przebywacie na wakacjach?
Wyślijcie nam wakacyjne zdjęcie, a my opublikujemy je na naszych
social mediach!
Kontakt:
ngo@leszno.pl
Facebook.com/LeszczynskieNGO
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COŚ DLA NAJMŁODSZYCH

POKOLORUJ 
---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TEL. 65 529 54 03 E-MAIL NGO@LESZNO.PL

46

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

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:

---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TEL. 65 529 54 03 E-MAIL NGO@LESZNO.PL

48

