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CO, GDZIE, KIEDY?
SŁOIKI NA ZAPRAWY DLA SENIORÓW
Seniorzy działający przy Stowarzyszeniu Leszczyński Bank Żywności zwrócili się
z prośbą do organizacji o pozyskanie zbędnych różnej wielkości słoików.
Grupa Seniorów wyszła z inicjatywą robienia zapasów na zimę, m.in.: soków z mięty,
czy ogórków kiszonych. Jeśli zalegają Wam w domu słoje możecie je dostarczać
bezpośrednio do siedziby Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności, która znajduje
się przy ulicy Słowiańskiej 59.
Organizator: Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności.

MARSZ Z KIJKAMI LUB BEZ
W każdą niedzielę o godz. 9:30 Fundacja Arena i Świat organizuje „Marsz z kijkami lub
bez”. Poranne marsze świetnie wpływają na zdrowie, a także poprawiają samopoczucie.
Więcej informacji na facebooku Fundacji Arena i Świat oraz na profilu ChodzęBoLubię.
Organizator: Fundacja Arena i Świat.

PRZEDSIĘBIORCZOŚC WE KRWI
Zbliża się zbiórka krwi pn. „Przedsiębiorczość we krwi”. Regionalna Izba
Przemysłowo-Handlowa w Lesznie zaprasza na zbiórkę krwi, która odbędzie się 19
czerwca na parkingu przy CH Manhattan.
Zbiórka krwi rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa do godzinnych 13:00.
Organizator: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie.
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KONKURS PLASTYCZNY – RYSUNEK RODZINY
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Organizator Pieczy Zastępczej zapraszają wszystkie dzieci w wieku od 6 do 15
lat do wzięcia udziału w niezwykłym konkursie, który ma na celu promocję
Rodzicielstwa Zastępczego.
Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie wykonać rysunek
przedstawiający RODZINĘ.
Praca w formacie A4 powinna być nadesłana pod adres Organizatora Pieczy
Zastępczej przy ul. Matejki 8 w Lesznie do dnia 19 czerwca 2020r.
Do każdej nadesłanej pracy należy załączyć wydrukowaną i wypełnioną:
kartę zgłoszenia
zgodę na wykorzystanie wizerunku
Te dokumenty oraz pełen regulamin konkursu pod adresem: www.opz.moprleszno.pl
Wygrana praca zostanie wykorzystana do kampanii, przewidywane są również nagrody dla wyróżnionych prac.
Konkurs organizowany jest w ramach kampanii społecznej "Rodzina zastępcza. Powołanie, które niesie miłość".
Patronem honorowym konkursu jest Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak.
Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Organizator Pieczy Zastępczej.

JARMARK STAROCI
Przeróżne bibeloty, obrazy, meble, porcelanę, stare zabawki, monety,
płyty, a także przedmioty codziennego użytku, jak zastawa stołowa, czy
nawet części do dawnych urządzeń. To wszystko i dużo więcej można
będzie znaleźć na Jarmarku Staroci. Asortyment jest tak duży, że trudno
go tu wymienić. Organizatorzy zapewniają, że ciekawych i oryginalnych
drobiazgów na jarmarku nie zabraknie.
Jarmark odbędzie się 20 czerwca w godzinach 9:00-13:00 na leszczyńskim
rynku.
Organzator: Stowarzyszenie Nowe Stare Miasto.
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WEBINARIA - TERMINARZ
Na kolejne ciekawe wydarzenia zaprasza Stowarzyszenie Centrum
PISOP.
Organizacja
zapraszamy
do
udziału
w spotkaniach on-line, które odbędą się:
17.06 - warsztat doradczy nt. aktualnych konkursów dla
organizacji pozarządowych
https://centrumpisop.clickmeeting.pl/warsztat-dora…/register
19.06 - rozwiązania Urzędu Miasta Leszna dla organizacji
pozarządowych w czasie pandemii. Zapisy poprzez mail:
ngo@moprleszno.pl
23.06 - narzędzia pracy zdalnej
https://centrumpisop.clickmeeting.pl/webinarium-nt…/register
Organizator: Stowarzyszenie Centrum PISOP.

SZKOLENIE SURVIVAL – TECHNIKI
PRZETRWANIA
Stowarzyszenie Survival Team Leszno zaprasza do udziału w planowaniem
w terminie 27-28 czerwca szkoleniu z technik przetrwania.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest brak ograniczeń ze strony władz
państwowych w związku z epidemią Covid-19.
• czas trwania szkolenia: 27 godzin (od soboty godziny 9:00 do niedzieli godziny
12:00);
• miejsce: obszar wzdłuż koryta rzeki Odra w okolicach Głogowa;
• zagadnienia: ogień, woda, schronienie, żywność, sygnalizacja;
Zgłoszenia do szkolenia przyjmuje Dariusz Mitręga tel. 661 217 842, e-mail –
survivalteam@survivalteam.pl lub darek.mitręga@survivalteam.pl
Organizator: Stowarzyszenie Survival Team Leszno.

LESZCZYŃSKI TELEFON ZAUFANIA DLA SENIORÓW
Pracownia Profilaktyki Psychoterapii i Rozwoju Osobistego "Bliżej Siebie" w ramach konkursu "Inicjatywa dla Leszna"
organizuje porady i konsultacje telefoniczne z psychologiem i psychoterapeutą, a także wsparcie wolontariuszy na
terenie Miasta Leszna.
Porady poprowadzą Kinga Andrzejczyk - Marcinek - psycholog tel. 694 315 222 - dyżur telefoniczny poniedziałki godz.
17:00 - 19:00, Alina Niewiadomska - psychoterapeuta tel. 608 621 779 - dyżur telefoniczny piątki godz. 10:00 - 12:00
Leszczyński. Telefon dla Seniorów 60+ będzie działał do 30 października 2020 r.
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KWIATOWA METAMORFOZA
DOMOWEGO ZAKĄTKA
Leszczyńska Fundacja Jesienny Uśmiech zaprasza Seniorów z Leszna
do ozdabiania domowych zakątków kwiatami. Pierwsze 40 osób,
które zgłosi się do Fundacji, otrzyma bezpłatne sadzonki roślin
balkonowych.
Otrzymane rośliny, należy pielęgnować przez co najmniej miesiąc.
Po tym czasie, należy sfotografować nasz balkon/werandę/parapet
czy jakikolwiek inny zakątek domowego zacisza przyozdobiony
kwiatami
a
następnie
przesyłać
zdjęcia
na:
jesienny.usmiech.fundacja@gmail.com.
Spośród nadesłanych prac, wybrane zostaną najlepsze projekty.
Wybrane fotografie opublikowane będą na facebookowej stronie
fundacji.
Jeśli nie zdążycie "załapać" się na darmowe rośliny i tak możecie
wziąć udział w zabawie i pochwalić się swoimi projektami.
Chęć wzięcia udziału w akcji należy zgłaszać do 30 czerwca poprzez adres e-mail:
jesienny.usmiech.fundacja@gmail.com, numer telefonu: 607 757 979 (w godz.8-12.00) oraz Facebook (messenger).
Akcja może zostać zrealizowana dzięki uzyskaniu przez organizację dotacji z Urzędu Miasta Leszna.
Organizator: Stowarzyszenie Jesienny Uśmiech.

NIEWIDZIALNE TWARZE LESZNA
Nieformalna Grupa Mieszkańców zaprasza mieszkańców Leszna, którzy
pamiętają miasto sprzed 70, 80, 90 lat, aby podzielili się swoimi historiami,
wspomnieniami oraz zdjęciami, które dotychczas pokazywane były
wyłącznie w rodzinnych kręgach.
W ramach projektu powstanie film, w którym organizatorzy akcji odtworzą
klimat Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem Starego Miasta.
Zgłoszenia pod adresem e-mail: niewidzialnetwarzeleszna@gmail.com lub
pod nr telefonem 601 673 944.
Projekt został objętym honorowym patronatem przez prezydenta Miasta
Leszna- Łukasza Borowiaka.
Organizator: Nieformalna Grupa Mieszkańców.
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POWRACAJĄ „WAKACYJNE PORANKI Z JOGĄ”
W każdą niedzielę lipca (5,12,19 i 26)
o godzinie 9:00 na stadionie
lekkoatletycznym przy ulicy 17
Stycznia w Lesznie odbywać się będą
poranki z Jogą.
Zajęcia potrwają godzinę, a ćwiczenia
będą dostosowane do możliwości
osób
początkujących.
Między
ćwiczeniami uczestnicy będą mogli
skorzystać z 5-minutowych przerw na
relaks. Spotkania, jak co roku,
poprowadzi Pani Agnieszka Sakowicz wykwalifikowana instruktorka jogi.
W minionych latach poranki z jogą
cieszyły się sporym zainteresowaniem
mieszkańców. Praktyka jogi w plenerze
jest pięknym doświadczeniem i daje
duże poczucie swobody i radości. Bycie
blisko natury, z poruszającym się wciąż niebem, wibrującym powietrzem, odgłosami ptaków, pozwala na nowo odkryć
i docenić jak przebywanie na świeżym powietrzu głęboko wpływa na nasze samopoczucie.
To przeżycie, które jest niezwykłe, warte zatrzymania się w swojej codzienności. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Każdy z uczestników musi jednak zachować bezpieczną odległość od siebie i stosować się do zaleceń wydanych
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Na zajęcia należy zabrać matę lub ręcznik, (jeśli ktoś ma to klocki i pasek),
maseczkę ochronną, wodę, nakrycie głowy i koniecznie dobry nastrój.
Zajęcia będą organizowane przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie oraz w ramach projektu
współfinansowanego przez Miasto Leszno.

„MIMO WSZYSTKO DAMY RADĘ”
Pandemia seniorów nie zatrzymała. Stowarzyszenie „Wygraj
Siebie” rozpoczyna projekt "Mimo wszystko damy radę". Zadanie
realizowane jest w ramach konkursu Inicjatywa dla Leszna,
współfinansowane przez Miasto Leszno Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Lesznie a operatorem jest Centrum PISOP. Efektem
projektu będzie album zawierający 30 fotografii. Będą to fotografie
z wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie.
Do udziału w projekcie organizatorzy zapraszają słowami
zawartymi w Hymnie Stowarzyszenia "Dołącz do nas jeśli chcesz".
Organizator: Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”.
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CO, GDZIE, KIEDY? - SPORT
NABORY W AKADEMII PIŁKARSKIEJ
REISSA
Informujemy, że trwa nabór uzupełniający do wszystkich grup w Akademii
Piłkarskiej Reissa - Leszno w rocznikach: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016.
Akademia zaprasza wszystkich chętnych na dwa darmowe treningi
zapoznawcze.
Kontakt: tel. 506 699 200, e-mail - k.wozny@akademiareissa.pl
Organizator: Akademia Piłkarska Reissa.

RUSZYŁY NABORY W AKADEMII
PIŁKARSKIEJ LESZNO
Rozpocznij swoją przygodę ze sportem Akademią Piłki Nożnej. Ruszyły nabory do
Akademii Piłki Nożnej - Leszno. Nabory trwają we wszystkich kategoriach
wiekowych od 2018-2007.
Kontakt: tel. 782 099 772, e-mail - info@akademiapilkinoznej.com
Organizator: Akademia Piłki Nożnej Leszno

KS UNIA LESZNO – WTS SPARTA
WROCŁAW
19 czerwca odbędzie się mecz II kolejki w ramach rozgrywek PGE
Ekstraligi, podczas którego KS Unia Leszno zmierzy się z WTS Spartą
Wrocław. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30.
26 czerwca KS Unia Leszno w ramach III kolejki PGE Ekstraligi zmierzy się
z Motorem Lublin. Spotkanie odbędzie się na Stadionie im. Alfreda Smoczyka.
Organizator: Klub Sportowy Unia Leszno.
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CO W TRAWIE PISZCZY?

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

8

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

16 MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY JAZZOWE
Fundacja Edukacyjna Pro Musica zaprasza do
udziału w 16 Międzynarodowych Warsztatach
Jazzowych. Będzie pięknie i kameralnie.
Wykładowcy:
• Natalia Lubrano – wokal,
• Piotr Wyleżoł – piano,
• Dawid Kostka – gitara,
• Jerzy Małek – trąbka,
• Maciej Kociński – saksofon,
• Jarosław Buczkowski – akordeon,
• Mikołaj Kostka – skrzypce,
• Max Mucha – kontrabas,
• Frank Parker/Marcin Jahr – perkusja,
• Andrzej Winiszewski - historia jazzu.
Sekcja Rytmiczna:
• Tomasz Jedrzejewski – piano,
• Żenia Betliński – kontrabas,
• Mateusz Maniak – perkusja.
Koncerty:
• 04.08.2020 - Wyleżoł/Mucha/Parker Teatr Miejski
• 05.08.2020 - Dawid Kostka Quartet - Teatr
Miejski
• 06.08.2020 - Marek Bałata/Dominik
Wania - Teatr Miejski
• 07.08.2020 - Grażyna Auguścik/Jarosław
Bester - Biblioteka Ratuszowa
• 08.08.2020 - Koncert Finałowy - Teatr Miejski
Zapisy: www.pro-musica.org.pl
Koszt uczestnictwa: 500 zł
Koszt noclegu: 180 zł
Liczba miejsc ograniczona!
Organizator: Fundacja Edukacyjna Pro Musica
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TORTURA 2020
Ruszyły zapisy na III edycje topowego biegu z przeszkodami w Lesznie.
W tym roku przygotowane zostały 4 kategorie:
•
•
•
•

Open - dozwolona pomoc osób trzecich, karne rundy za pominięcie przeszkody,
Profi - niedozwolona pomoc osób trzecich, w momencie nie pokonania przeszkody traci się możliwość
klasyfikacji końcowej w fali Profi poprzez oddanie opaski wolontariuszowi,
Kids - 5-16 lat w 3 różnych falach, dystans 1km, możliwość pomocy rodziców w trakcie biegu, warunkiem jest
dobra zabawa i dużo błota,
ForFun - możliwość pominięcia przeszkód bez karnych rund, brak mierzenia czasu, fala stworzona dla osób,
które spróbują swoich sił po raz pierwszy bądź dla całkowitej zabawy.

Zmieniony został na 5 km, nie tracąc przy tym ilości przeszkód. Dzięki temu przeszkody będą jeszcze częściej niż
w zeszłym roku. Dystans dla Dzieci wynosi 1 km.
Wydarzenie odbędzie się 13 września na terenie żwirowni.
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WYDARZYŁO SIĘ
DZIEŃ DZIECKA Z KUKAJ KUKAWKO
1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka Fundacja Cooperacja wraz z „Kukaj Kukawko
– zabawy dla dzieci” zorganizowała koncert interaktywny pt. „Wiosenny las”.
Było słonecznie, kolorowo i wesoło.
Podczas koncertu online można było przenieść się do lasu, by poznać leśne
zwierzęta i ptactwo. W trakcie wydarzenia odbyły się tańce z zającem,
poszukiwania lisa. Była również okazja aby rozwiązać sprzeczkę kukułki
z wróblami.
Koncert dostępny był na platformie ZOOM. Więcej informacji o wydarzeniu w
mediach społecznościowych fundacji.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
„INICJATYWA DLA LESZNA”
W piątek 5 czerwca w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Inicjatywa dla Leszna”.
W tegorocznej edycji wsparcie finansowe otrzymało 10 organizacji
pozarządowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polski Związek Niewidomych w Lesznie,
Spółdzielnia Socjalna „Kuba-Bart”,
Fundacja Sztuka,
Stowarzyszenie Katolickie Seniorów im. Jana Pawła II,
Spółdzielnia Socjalna „Pod Skrzydłami”,
Stowarzyszenie Survival Team,
Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”,
Fundacja Jesienny Uśmiech,
Stowarzyszenie Echo,
Pracownia Profilaktyki Psychoterapii i Rozwoju Osobistego "Bliżej Siebie"

Organizatorem drugiej edycji konkursu „Inicjatywa dla Leszna” był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz
Stowarzyszenie Centrum PISOP.

SPOTKANIE PRZY KAWIE WE WRZOSOWYM ZAKĄTKU
Po trzech miesiącach kwarantanny społecznej członkowie Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” spotkali się we Wrzosowym
Zakątku. Radość była ogromna, a opowieściom nie było końca. Podczas spotkania podsumowano działalność, którą
organizacja prowadziła zdalnie w internecie. Spotkanie przebiegło z zachowaniem procedur sanitarnych.
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MARSZ Z KIJKAMI LUB BEZ
Pomimo lekkiego deszczu w niedzielę 7 czerwca odbył się kolejny
organizowany przez Fundację Arena i Świat „Marsz z kijkami lub bez”.
Tym razem uczestnicy marszu pokonali malowniczą, 8 kilometrową trasę
w okolicach Grzybowa. Poranne marsze świetnie wpływają na zdrowie,
a także poprawiają samopoczucie. Organizatorzy cyklicznych marszów
zachęcają do wspólnych spacerów. Więcej na ten temat na profilu
facebookowym ChodzęBoLubię.

WYDARZYŁO SIĘ - SPORT
LKS SZAWER ZNÓW NA TORZE
Po długiej przerwie na tor powrócili zawodnicy speedrowerowej drużyny LKS
Szawer Leszno. Powrót ligowych rozgrywek w speedrowerze planowany jest na
połowę czerwca.
W oczekiwaniu na start ligi, w ramach przygotowań do sezonu leszczyńscy
speedrowerowcy rozpoczęli regularne treningi. Z racji obowiązujących przepisów
podczas pierwszych zajęć zawodnicy Drużynowego Mistrza Polski zostali
podzieleni na kilka mniejszych grup. Mamy nadzieję, że już niedługo treningi
będą mogły odbywać się w kompletnym zestawieniu.

NAJMŁODSI KRĘGLARZE NA
LASERMANIAKU
W weekend 23-24 maja najmłodsi kręglarze Polonii 1912 Leszno wraz z trenerem
Adrianem Szulcem aktywnie spędzili czas na polu Lasermaniaka.
Ten moment wspólnej zabawy był przez wszystkich bardzo wyczekiwany, a radość z
zabawy na świeżym powietrzu sprawiła podwójną radość. Cała zabawa przebiegła
oczywiście
przy
zachowaniu
wszystkich
obostrzeń
związanych
z pandemią.
Oczywiście jak na sportowców przystało nie zabrakło elementu wspólnej rywalizacji.
Od 6 czerwca zawodnicy mogli powrócić na obiekt przy ulicy Strzeleckiej i wznowić
treningi kręglarskie.
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KADETKI I MŁODZICZKI STARSZE SZLIFUJĄ
FORMĘ
Ładną pogodę i sprzyjające warunki atmosferyczne wykorzystują kadetki i młodziczki
starsze MKS Tęczy Leszno.
Młode koszykarki w miarę możliwości dbają o formę i powoli rozpoczynają
przygotowania do nowego sezonu.
Wkrótce zajęcia rozpocznie także młodsza grupa zawodniczek MKS Tęczy.

KS FUTSAL LESZNO W MNIEJSZYM
SKŁADZIE
Zakończył się już sezon Futsal Ekstraklasy. Drużyna KS Futsal Leszno z dorobkiem 18
punktów zajęła 11 miejsce, dzięki czemu utrzymała się w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Działacze leszczyńskiego klubu już teraz rozpoczęli prace nad budową składu na przyszły
sezon. Barw drużyny nie będzie reprezentował Dawit Witek, z którym włodarze klubu nie
przedłużyli umowy. Zawodnik w poprzednim sezonie wystąpił w 17 meczach, w których
zdobył 3 bramki.

PIŁKARZE POLONII LESZNO WYBIEGLI NA MURAWĘ
Po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, na boisko wybiegli piłkarze Polonii Leszno. Pierwszy
trening był okazją do debiutu nowego trenera, Łukasza Koniecznego.
Podczas pierwszego treningu na boisku pojawiło się 25 zawodników. Zajęcia miały charakter rozpoznawczy, a ich celem
było sprawdzenie kondycji zawodników po okresie pandemii.
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KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
KONSULTACJE SPOŁECZNE ROCZNEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY NA ROK 2021
Program współpracy to podstawowy dokument, opisujący zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi,
a lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Program powinien opierać się na potrzebach społeczności lokalnej. Treści
programu są zależne od władz samorządowych oraz NGO, stopnia ich zaangażowania oraz chęci porozumienia się
i wypracowania optymalnych warunków współpracy.
Tradycyjnie, jak co roku chcemy w przygotowanie dokumentu włączyć przedstawicieli leszczyńskich NGO. Warto już
dziś zastanowić się nad propozycjami zadań, które planują Państwo realizować w przyszłym roku na rzecz mieszkańców
Leszna wraz z określeniem budżetu niezbędnego do ich realizacji.
W wakacje planujemy zorganizować spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli NGO oraz urzędników. Zachęcamy
do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego zapisy będą odzwierciedleniem aktualnych potrzeb
oraz określą zakres i zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Pięć podstawowych zasad dotyczących tworzenia programów współpracy administracji publicznej z organizacjami
pozarządowymi:
1. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych w ogóle, a nie wyłącznie organizacji pożytku publicznego.
2. Program współpracy ma charakter obligatoryjny.
3. Program współpracy ma charakter roczny.
4. Sam proces budowania programu współpracy powinien być efektem współpracy dwóch podmiotów: właściwej
jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych działających na jej obszarze.
5. Program współpracy dotyczyć powinien różnorodnych form współpracy, a nie jedynie zlecania zadań.
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WIADOMOŚCI
PRZEDŁUŻONY TERMIN
ZAMIESZCZANIA SPRAWOZDAŃ
ZA 2019 ROK W BAZIE
SPRAWOZDAŃ
Organizacje pożytku publicznego zamieszczają sprawozdania za
2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do
15 października 2020 roku.
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego wydłużył
termin zamieszczania sprawozdań za 2019 rok do 15 października
2020 roku.
Ustawowy termin 15 lipca został przedłużony o trzy miesiące rozporządzeniem Przewodniczego Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez
organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku
2020.
W przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, termin zamieszczania sprawozdań za 2019
rok nie uległ zmianie, czyli zamieszczają one sprawozdania za 2019 rok do 30 listopada 2020 roku.
Sprawozdania organizacje zamieszczają w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego w tym miejscu:
www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp.
W razie pytań lub wątpliwości związanych z zamieszczaniem sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku
publicznego zapraszamy do kontaktu z Biurem Organizacji Pożytku Publicznego (e-mail: opp@niw.gov.pl, tel. 601-901144).
Źródło: niw.gov.pl
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Sprawozdanie finansowe jest obowiązkiem niemal wszystkich organizacji pozarządowych, który standardowo
realizowany jest w marcu. W tym roku na sporządzenie sprawozdania NGO-sy mają dodatkowe 3 miesiące.
Sprawozdanie większości organizacji pozarządowych sporządzane i podpisywane jest w marcu. W 2020 roku
obowiązek ten zrealizowany musi być do końca czerwca. Organizacje, które do tej pory nie sporządziły sprawozdania
w standardowym terminie mają zatem jeszcze jeden dodatkowy miesiąc, aby to zrobić.
Drugi rok z rzędu wszystkie organizacje sporządzające sprawozdania finansowe opracowują i podpisują sprawozdania
elektronicznie. Dodatkowo od tego roku wszystkie muszą zapisać sprawozdanie w określonej formie - w tzw. strukturze
logicznej.
Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?
Przed złożeniem elektronicznej formy sprawozdania najpierw trzeba to sprawozdanie zrobić – policzyć i ułożyć
w odpowiednie miejsca we wzorze sprawozdania różne liczby, a także zebrać dodatkowe informacje. Poradnik
pomocny w ułożeniu sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej znajdziecie na stronie www.ngo.pl
Wzór z załącznika 6 – dla kogo?
Wzór sprawozdania finansowego – ZAŁĄCZNIK 6 (załącznik do ustawy o rachunkowości) to wzór dedykowany
organizacjom pozarządowym.
Są to więc:
•
•
•
•

•

organizacje pozarządowe czyli osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa
handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi;
niedziałające w celu osiągnięcia zysku;
tzw. organizacje kościelne czyli osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Przypominamy!
Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, zatwierdzają
i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok
obrotowy. Najczęściej jest on taki sam, jak rok kalendarzowy. Z obowiązku sprawozdawczego zwolnione są tylko
organizacje, które w danym roku prowadziły uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Źródło: www.ngo.pl

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

16

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA LESZNA NA ROK 2021
Masz pomysł na zmianę swojego otoczenia? Chcesz
zwiększyć jego atrakcyjność? Nie zwlekaj i zgłoś swój
obywatelski projekt!
Od 3 do 17 czerwca można zgłaszać propozycje do
Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2021.
Projekty, które pozytywnie przejdą weryfikację
i zdobędą najwięcej głosów, zostaną zrealizowane.
W porównaniu do poprzedniej edycji zasady
pozostają niezmienione.
W formularzu elektronicznym należy uzupełnić
następujące pola:
•
•

•

•
•

•
•
•

Nazwa projektu - podaj krótką nazwę
Twojego projektu. Postaraj się, aby nazwa
w pełni odzwierciedlała Twoje zamierzenie;
Opis lokalizacji - wskaż dokładną lokalizację
Twojego projektu. Lokalizacja będzie
widoczna na mapie. Podaj ulicę, miejscowość
(Leszno), opis lokalizacji. Możesz dodać ale
nie mówić numeru działek - znajdziesz ją na
portalu http://www.leszno.giportal.pl/;
Planowany budżet - Podaj szacunkowe koszty
poszczególnych elementów składających się
na Twój projekt. W załączniku możesz
dołączyć kosztorys, jeśli posiadasz. Wartość
pojedynczego projektu musi się mieścić
między 10.000,01 zł a 700.000,00 zł;
Opis projektu - opisz Twój projekt, aby osoby głosujące w późniejszym etapie wiedziały o nim jak najwięcej.
Najlepiej opisać główne założenia i działania, które będą uwzględnione przy jego realizacji;
Uzasadnienie potrzeby - napisz szczegółowo jaki jest cel realizacji Twojego projektu. Jakiego dotyczy problemu,
jakie proponujesz rozwiązania przy jego realizacji, uzasadnij dlaczego Twój projekt powinien być zrealizowany
i w jaki sposób jego realizacja wpłynie pozytywnie na życie mieszkańców. Pamiętaj, że przekonujące
uzasadnienie stanowi o powodzeniu Twojego projektu;
Kategoria - Pozycja zostanie uzupełniona automatycznie na podstawie pkt. 5;
Lista poparcia - projekt musi zostać poparty przez co najmniej 20 osób zamieszkałych na terenie Miasta Leszna;
Dane pełnomocnika - jest nim osoba wskazana przez zgłaszających do reprezentowania ich na etapie składania
formularz zgłoszeniowego, do Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna, jego weryfikacji oraz na etapie realizacji
projektu.

Więcej informacji na www.budzetobywatelski.leszno.pl
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ZMIANY W NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Z dniem 1 czerwca przywrócona została obsługa bezpośrednia
osób, które są zainteresowane nieodpłatną pomocą prawną oraz
poradnictwem obywatelskim na terenie Miasta Leszna. Obsługa
przywrócona zostanie w następujących punktach:
•
•

Budynek dla organizacji pozarządowych w Lesznie, ul. gen.
Jarosława Dąbrowskiego 45a,
Szkole Podstawowej nr 13 im. Króla Stanisława
Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 1

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr +48 65 529 81 00.
Osoba zainteresowana poradą zobowiązana jest do zachowania reżimu sanitarnego, w szczególności w punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego obowiązują następujące zasady:
•
•
•
•
•
•

tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem mogą osobiście zgodnie
z umówionym telefonicznie terminem skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej;
otrzymanie terminu wizyty, nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej
z zagrożeniem epidemicznym;
należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa; porada prawna udzielana będzie osobie
uprawnionej bez osób towarzyszących;
należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób (to jest 2 metry);
po wejściu do lokalu, w którym udzielane są porady należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym
i wyposażonym w środek dezynfekujący;
w przypadku naruszenia powyższych zasad i ustaleń wizyta w urzędzie nie będzie możliwa.

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, przede wszystkim z uwagi na brak
możliwości zapewnienia właściwego dystansu od innych osób, w dalszym ciągu udzielanie nieodpłatnych porad
prawnych osobiście jest zawieszone w punkcie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie, Aleje
Zygmunta Krasińskiego 2.
Osoba zainteresowana poradą nadal może skorzystać z bezpłatnej porady prawnej za pomocą środków komunikacji
na odległość.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
proszone są o przygotowanie stosownego zapytania (z uwzględnieniem przedstawienia stanu faktycznego) w formie
e-mail i przesłania je na adres brzezniczak@leszno.pl.
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ZBIÓRKI W INTERNECIE
ZBIERANIE DAROWIZN W INTERNECIE
Jak to działa?
1.
•
•
•

Zakładasz konto i dodajesz swoją organizację.
przy zakładaniu konta podajesz imię, nazwisko i adres e‑mail,
akceptujesz regulamin,
potwierdzasz adres e‑mail przez kliknięcie linku z wiadomości.

Przy dodawaniu organizacji podajesz nazwę organizacji, jej NIP, REGON, opcjonalny KRS, adres, imię
i nazwisko reprezentanta organizacji oraz numer konta bankowego.
2. Akceptujesz umowę i weryfikujesz dane.
• na Twój adres e‑mail trafiają dane do logowania w systemie obsługi płatności firmy PayU,
z którą współtworzymy Wpłacam,
• logujesz się i akceptujesz umowę.
Weryfikacja danych odbywa się za pomocą przelewu 5 złotych z konta organizacji na konto firmy obsługującej
płatności.
3.
•
•
•

Dostosowujesz Wpłacam do swoich preferencji i gotowe.
piszesz na co zbierasz darowizny,
określasz domyślne kwoty wsparcia,
wgrywasz swoje zdjęcia.

Korzyści dla Ciebie i Twojej organizacji.
•
•
•
•
•

nowe źródło przychodów,
niski koszt obsługi płatności,
bezpieczeństwo,
czas na działalność statutową,
sprawdzony model.

Funkcje Wpłacam
Optymalizacja kosztu przyjęcia darowizny - przyjęcie darowizny przez internet na ogół kosztuje 2–2.3% kwoty
darowizny. Korzystając z Wpłacam przyjęcie darowizny kosztuje Cię wyłącznie 1.6% kwoty darowizny.
Reklamy Twoich zbiórek darowizn - nie musisz być grafikiem ani zatrudniać grafika, żeby mieć materiały promocyjne
dla swojej zbiórki darowizn. Wystarczy zdjęcie i 3 minuty. Wpłacam zajmie się resztą i wygeneruje dla Ciebie reklamy
w popularnych formatach.
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Przyjmowanie darowizn przez internet - przyjmowanie darowizn przez internet jest podstawową funkcją Wpłacam.
Z Wpłacam możesz robić to szybko i bezpiecznie. Nie musisz umieć programować ani dbać o aktualizacje
oprogramowania.

Zbieranie darowizn ze strony internetowej Twojej organizacji - wpłacam pozwala Ci zbierać darowizny przez internet
bezpośrednio ze strony internetowej Twojej organizacji. Dla każdej Twojej zbiórki darowizn generujemy kawałek kodu,
który możesz skopiować i wkleić bezpośrednio na swojej stronie internetowej Twojej organizacji.

Raporty
informacje o wpłatach możesz sprawdzać na bieżąco, kiedy tylko potrzebujesz.

-

Wpłacam jest bezpłatne dla Twojej organizacji.
Obsługa płatności kosztuje, ale ten koszt jest pokrywany z kwoty darowizny, która trafia do Twojej organizacji –
Twoja organizacja nie wydaje na Wpłacam ani złotówki.
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POMAGAJ PRZY OKAZJI ZAKUPÓW
W INTERNECIE – FANIMANI
Czym jest i jak działa FaniMani?
FaniMani to fundacja, która wspiera inicjatywy i organizacje w osiąganiu celów udostępniając stworzone specjalnie
z myślą o tym narzędzia. Na www.fanimani.pl każdy może za darmo zgłosić swój pomysł i zbierać fundusze na jego
realizację albo wspierać inne ważne i dobre cele robiąc zakupy online.
Na czym polega kupowanie przez serwis FaniMani?
Dzięki serwisowi możesz pomagać robiąc zakupy online. Kupujesz wybraną rzecz u jednego
z partnerów serwisu i wskazujesz cel, który chcesz wspierać. Następnie ten sklep internetowy przekazuje część
swojego zysku na rzecz wskazanej organizacji. Dla Ciebie nie generuje to więc żadnych dodatkowych kosztów.
Komu mogę pomagać przez FaniMani?
Przez FaniMani fundusze może zbierać każda organizacja, fundacja, stowarzyszenie czy szkoła, a nawet klasa, koło
zainteresowań czy klub sportowy, drużyna harcerska i wiele innych. Jeśli nie możesz znaleźć profilu interesującej Cię
organizacji, przekaż jej informacje o FaniMani i zachęć do zarejestrowania się w serwisie.
FaniMani – jak to działa?
1. Zainstaluj aplikację oraz przypominajkę na stronie www.fanimani.pl
Płacisz tyle, ile zwykle - a średnio 2,5% wydanej kwoty trafia na konto wybranej organizacji.
2. Już w wynikach wyszukiwania zobaczysz, który sklep umożliwi Ci wsparcie wybranej przez Ciebie organizacji.
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3. Kliknij "Aktywuj darowiznę" i... pomagaj! Na stronie sklepu - partnera FaniMani możesz aktywować darowiznę
jednym kliknięciem!

4. Na
partnera zobaczysz potwierdzenie aktywnej darowizn
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DOTACJE I KONKURSY
KONKURS OFERT „WDZIECZNI
BOHATEROM
– POWSTANCOM WARSZAWSKIM”
Celem zadania jest:
• integracja środowiska uczniów klas mundurowych oraz
harcerzy z Powstańcami Warszawskimi;
• wsparcie i pomoc, w szczególności młodzieży klas mundurowych oraz harcerzy, dla żołnierzy – kombatantów
walczących w Powstaniu Warszawskim;
• uczczenie pamięci i oddanie hołdu Powstańcom Warszawskim;
• upamiętnienie miejsc historycznych walk w Powstaniu Warszawskim;
• upowszechnienie wśród uczniów wiedzy historycznej dotyczącej przebiegu bohaterskich walk w Powstaniu
Warszawskim.
Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:
• realizacje programów o charakterze patriotyczno-edukacyjnym dotyczących upamiętnienia dokonań ludności
cywilnej i żołnierzy Powstania Warszawskiego, w tym m.in. organizację „żywych lekcji historii” – spotkań
młodzieży z żołnierzami walczącymi w Powstaniu Warszawskim, w szczególności w miejscach bezpośrednio
związanych z ich bohaterskimi walkami;
• organizacje i udzielanie kombatantom pomocy (w tym: pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej
potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw związanych z eksploatacją i naprawą wyposażenia domowego,
w domowych pracach gospodarczych itp.), zapewnienie wsparcia podczas przejazdów komunikacją publiczną
do miejsc użyteczności publicznej przez młodzież (w szczególności uczniów klas mundurowych i harcerzy);
• zapewnienie transportu kombatantom na spotkania, na groby współtowarzyszy broni, a także w związku z ich
codziennymi potrzebami np. przejazdy do przychodni, szpitali, sklepów itp.;
• opiekę nad grobami poległych żołnierzy Powstania, w tym również odnajdywanie „zapomnianych” grobów;
• składanie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci oraz na grobach Powstańców Warszawskich;
• przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu dla uczniów w wieku szkolnym z wiedzy na temat
Powstania Warszawskiego.
Wysokość dotacji: Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 2.000 000,00 zł.
Obowiązkowy jest wkład finansowy określony w części III.4 załącznika nr 1 do ogłoszenia - Regulaminu Otwartego
Konkursu Ofert nr 10/2020/WD/DEKiD, w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji. Wymagany jest wkład
własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy), w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji.
Termin składania wniosków: Oferty należy składać do dnia 22 czerwca 2020 r. Termin dokonania wyboru ofert do dnia
3 lipca 2020 r.
Termin realizacji zadań: od 18 lipca do 31 grudnia 2020 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Adres e-mail do
zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl
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KONKURS W ZAKRESIE
OBRONNOŚCI PAŃSTWA
I DZIAŁALNOŚCI SIŁ ZBROJNYCH
VIII Zawody Sportowo-Obronne Klas Wojskowych
Celem zadania jest zwiększenie aktywności organizacji społecznych
w zakresie działań na rzecz obronności państwa.
Cele szczegółowe zadania:
•
•
•
•

popularyzowanie służby wojskowej wśród młodzieży z klas mundurowych;
kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i wyrabianie cech charakteru przydatnych w służbie
wojskowej;
sprawdzenie umiejętności nabytych przez uczniów podczas prowadzonych zajęć;
promocja sportów obronnych i wzrost aktywności fizycznej młodzieży z klas mundurowych.

Zadanie jest adresowane do młodzieży ze szkół prowadzących działalność na rzecz obronności państwa (klasy
mundurowe - max. 40 drużyn po 5 zawodników i opiekun).
Termin realizacji zadania: od 1.08.2020 r. do 31.10.2020 r.
Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:
• posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze proobronnym oraz potencjał osobowy i rzeczowy
niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;
• współpracować z jednostką wojskową;
• prowadzić działalność statutową w danym obszarze.
W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot na realizację zadania pn. VIII Zawody Sportowo-Obronne Klas
Wojskowych może złożyć jedną ofertę.
Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 200 000,00 zł.
Oferty należy składać do dnia 23 czerwca 2020 r. Oferty zostaną wybrane do 10 lipca 2020 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.
Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl
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KONKURS NA SZKOLENIE MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ
SPORTOWO W OŚRODKACH DZIAŁAJĄCYCH ZE
WSPARCIEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2020 zadań z obszaru
wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży
związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo
w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu
terytorialnego”.
Cel konkursu:
• zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez
doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej lub w szkole
ponadpodstawowej w następujących sportach: hokej na lodzie; kolarstwo; koszykówka; lekko atletyka;
łyżwiarstwo figurowe; piłka ręczna; pika siatkowa; tenis stołowy;
• zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do
zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym;
• kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków;
• w sportach zespołowych – wyłonienie reprezentacji wojewódzkich do uczestnictwa w zawodach finałowych
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;
• upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych nauczycieli,
szkół i środowisk.
W ramach Programu, przewiduje się do realizacji zadania, polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo
w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, w/w sportach.
Kto może składać wnioski:
• Polskie związki sportowe;
• stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie
młodzieży w danym sporcie;
• państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz
infrastrukturalne do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi poszczególnych sportów.
Wysokość dotacji: Na realizację Programu w 2020 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 26 000 000 zł.
Termin składania wniosków: Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie decyzji do 30 czerwca 2020 r.
Dodatkowe informacje: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl
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KONKURS W ZAKRESIE SZKOLENIA
I WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY –
DOTACJE Z MINISTERSTWA SPORTU
Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia
i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego
w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych
Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego
Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2020”.
Cel konkursu:
• zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego
oraz przygotowania do udziału we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym (w tym w uniwersjadach
oraz akademickich mistrzostwach świata) w sportach i konkurencjach indywidualnych ujętych w programie
igrzysk olimpijskich;
• awans reprezentacji Polski w klasyfikacjach: medalowej i punktowej na międzynarodowych zawodach
mistrzowskich w konkurencjach olimpijskich.
W ramach Programu, dopuszcza się realizację zadań w:
• Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego prowadzonych przez stowarzyszenia działające w zakresie
kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,
• Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego określonych przez stowarzyszenia działające w zakresie kultury
fizycznej i sportu w środowisku wojskowym,
• Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych określonych przez
stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.
Kto może składać wnioski: Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać stowarzyszenia o zasięgu
ogólnokrajowym, działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim, wojskowym lub
wiejskim.
Wysokość dotacji: Na realizację Programu przeznaczono w 2020 roku 16 000 000 zł.
Termin składania wniosków: Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.
Dodatkowe informacje: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl
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RUSZYŁ KONKURS NA PROJEKTY SEKTOROWE
Uruchomiony został konkurs dotacyjny na projekty sektorowe. Wnioski
wstępne przesyłać można od 6 maja (od godz. 12.00 w południe) do 30
czerwca (do godz. 12.00 w południe). Za konkurs odpowiada Fundacja
Akademia Organizacji Obywatelskich.
Na co można otrzymać dofinansowanie: Dotacje można otrzymać na pięć
typów działań: świadczenie usług i organizowanie innych aktywności
wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów
obywatelskich, monitoring prawa, rzecznictwo praw i interesów,
zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się
w jego wspieranie, badania, analizy, opinie i ekspertyzy.
Kto może składać wnioski: Wsparcie mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora
organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub
branżach.
Wysokość dotacji: W konkursie można ubiegać się o dotacje na następujących warunkach: minimalna kwota dotacji:
25 000 euro, maksymalna kwota dotacji: 125 000 euro.
Termin składania wniosków:
• wnioski wstępne: od 6 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca 2020 do godziny 12.00
w południe,
• wnioski pełne: od 27 sierpnia od godz. 12.00 w południe do 26 października 2020 do godziny 12.00
w południe.
Czas realizacji zadania: Czas realizacji: od 12 do 36 miesięcy.
Dodatkowe informacje: Wymagany wkład własny – 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju
instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej. Wnioski można składać
w Internetowym Systemie Wniosków.
Kontakt: Pełny tekst „Zaproszenia do składania wniosków”, „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” oraz
wszystkie niezbędne dokumenty konkursowe znajdują się w zakładce dla Wnioskodawców/konkurs na projekty
sektorowe.
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KONKURS GRANTOWY
PATRONI ROKU
Cel konkursu: Konkurs ma na celu upamiętnienie Patronów, uznanych za
zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe
wsparcie projektów ściśle z Nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości
edukacyjnej i kulturowej.
Motywy tematyczne, w które muszą wpisywać się zgłoszone Projekty:
• Święty Jan Paweł II;
• Hetman Stanisław Żółkiewski;
• Leopold Tyrmand;
• Roman Ingarden;
• Jan Kowalewski;
• Ojciec Józef Maria Bocheński;
• Bitwa Warszawska;
• Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
• upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;
• konferencje, spotkania,
• sympozja,
• webinaria;
• wydawnictwa;
• koncerty;
• wydarzenia plenerowe;
• formy współzawodnictwa na odległość;
• wystawy;
• audycje radiowe,
• telewizyjne;
• promocja w Internecie;
• aplikacje mobilne;
• warsztaty;
Kto może składać wnioski: Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Grant są organizacje non-profit, m.in.:
stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury,
biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.
Wnioskodawca może złożyć jeden Wniosek w ramach jednej edycji Konkursu.
Wysokość dotacji: Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru jednego z dwóch koszyków finansowych
wymienionych poniżej, zgodnie z wnioskowaną wysokością Grantu: koszyk A – od 1 000 zł do 19 999 zł; planuje się
przyznać 8 Grantów. koszyk B – od 20 000 zł do 30000 zł; planuje się przyznać 5 Grantów.
Termin składania wniosków: Wnioski można składać w terminie do 5 lipca 2020 r. Szczegółowe informacje o konkursie
dostępne są pod adresem: www.fundacjalotto.pl/patroni-roku
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KONKURS OFERT PRZEZ SPORT
DO WOJSKA
Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert
na realizację zadań publicznych w formie wsparcia
w zakresie Wspierania i upowszechniani kultury fizycznej i sportu
pn. Przez sport do wojska.
Na co można otrzymać dofinansowanie: Zadania konkursowe powinny obejmować m.in. realizację: zajęć
o charakterze sportowym i sportowo-obronnym podnoszącym sprawność fizyczną żołnierzy w czynnej służbie
wojskowej, żołnierzy rezerwy, młodzieży klas mundurowych i członków proobronnych organizacji pozarządowych, jak
również społeczności lokalnej (w tym: kursy sprawnościowe, zawody, mistrzostwa, szkolenia); programów
i przedsięwzięć promujących uprawianie rożnych formy aktywności fizycznej (np. biegi długodystansowe, biegi na
orientację, strzelectwo, sporty walki); obozów sportowo-obronnych dla młodzieży z klas mundurowych oraz członków
proobronnych organizacji pozarządowych.
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:
• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem
fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki
stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego;
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
• spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.
Wysokość dotacji: Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 1 500 000,00 zł.
Obowiązkowy jest wkład finansowy określony w części III.4 załącznika nr 1 do ogłoszenia - Regulaminu Otwartego
Konkursu Ofert nr 09/2020/WD/DEKiD, w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji. Wymagany jest wkład
własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji.
Termin składania wniosków: Oferty należy składać do 10 lipca 2020 r. Oferty zostaną wybrane do 31 lipca 2020 r.
Termin realizacji zadania: Zadania należy zrealizować w terminie od 15 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Dodatkowe informacje: informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Adres email do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwartykonkurs-ofert-nr-ew-092020wddekid
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KONKURS OFERT MON
Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na
realizację
zadań
publicznych
w
formie
wsparcia
w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie.
Cele zadań konkursowych:
• zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej u młodzieży zrzeszonej w organizacjach
proobronnych;
• wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych (wojskowych) oraz podmiotów
działających na rzecz obronności;
• tworzenie warunków umożliwiających edukację i kształtowanie postaw proobronnych społeczeństwa m.in.
poprzez prowadzenie szkoleń, kursów, ćwiczeń, warsztatów o charakterze proobronnym;
• kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby
wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:
• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem
fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki
stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego;
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
• spółdzielnie socjalne;
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na
podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które
nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz
nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Wysokość dotacji: Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 3 000 000,00 zł.
Obowiązkowy jest wkład finansowy określony w części III.4 załącznika nr 1 do ogłoszenia - Regulaminu Otwartego
Konkursu Ofert nr 08/2020/WD/DEKiD, w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji. Wymagany jest wkład
własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy), w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji.
Termin składania wniosków: Oferty należy składać do dnia 22 czerwca 2020 r. Termin dokonania wyboru ofert do dnia
14 lipca 2020 r.
Termin realizacji zadania: Termin realizacji zadań od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.
Dodatkowe informacje: Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.
Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem:
www.gov.pl/web
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DOTACJE NA WSPIERANIE INICJATYW
EDUKACYJNYCH
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania
publicznego pt. "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku
wielokulturowym".
Na co można otrzymać dofinansowanie: Dofinansowanie otrzymają projekty
na rzecz przygotowania nauczycieli, osób wspomagających uczniów
z doświadczeniem migracyjnym, kadry zarządzającej i administracyjnej szkół
oraz wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych do pracy
z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, w szczególności poprzez przygotowanie materiałów dydaktycznych
wspomagających pracę z uczniami w oddziałach przygotowawczych, organizację szkoleń lub warsztatów
doskonalących wiedzę i umiejętności kadry szkolnej w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym, oraz projekty
wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce.
Kto może składać wnioski: Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust.
2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak
również jednostki samorządu terytorialnego. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Wysokość dotacji: Na realizację zadania przeznaczono 400 000 zł. Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny
w wysokości minimum 10% całkowitej wartości zadania.
Termin składania wniosków: Termin składania ofert upływa 1 lipca 2020 r.
Termin realizacji zadania: Termin realizacji zadania upływa w dniu 15 grudnia 2020 r.
Dodatkowe
informacje:
Szczegółowe
www.bip.men.gov.pl/zadania-publiczne

informacje

o

konkursie

dostępne

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

są

pod

adresem:

31

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

KONKURS OFERT DOTYCZĄCY RATOWNICTWA WODNEGO
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku.
Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać kadrę, sprzęt
szkoleniowy i bazę dydaktyczną wymagane do szkolenia
i egzaminowania ratowników wodnych zgodnie z przepisami
rozporządzenia w sprawie szkoleń oraz zapewniać bezpieczne
warunki przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu.
Kto może składać wnioski: Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa
wodnego określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie spełniających wymagania, o których mowa w art. 3
ust. 2 ustawy o DPPiWP. Warunkiem podpisania umowy będzie zniesienie ograniczenia dotyczącego zamknięcia
pływalni i obostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia i egzaminu.
Wysokość dotacji: Na wsparcie realizacji zadania zaplanowano kwotę 150 000 zł. Kwota dotacji przyznanej w ramach
umowy, nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania, z tym, że środki finansowe
stanowiące wkład własny nie mogą być mniejsze niż 10% kosztów realizacji zadania ostatecznie określonych
w kosztorysie przez oferenta.
Termin składania wniosków: Termin składania ofert upływa w 25 dniu od dnia umieszczenia ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (tj. 30
czerwca 2020 r.).
Dodatkowe informacje: Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: www.gov.pl/web/mswia
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NABÓR WNIOSKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NABÓR WNIOSKÓW DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH III
Ogłoszenie o naborze wniosków: o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz
należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych podmiotów,
o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
przyznawanego na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) Termin składania wniosków: do 18 czerwca
2020 r.
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia. Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie części
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne należy
złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie terytorialnie właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy:
•
•
•

elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem zaufanym e-puap
przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl ,
w zaadresowanej i zamkniętej kopercie do urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP W
Lesznie (w godzinach pracy urzędu),
przesyłając tradycyjną pocztą na adres: 64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 5 (liczyć będzie się data wpływu do
PUP).

1) co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych
wynagrodzeń jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
2) co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych
wynagrodzeń jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
3) co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych
wynagrodzeń jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
Szczegółowe informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie
internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie leszno.praca.gov.pl oraz poprzez platformę: praca.gov.pl
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – WSPARCIE W CZASIE COVID-19
Koronawirus odmienił życie praktycznie wszystkich. W tej trudnej sytuacji społeczeństwo okazało dużą solidarność,
a wiele osób angażowało się w pomoc osobom starszym i chorym. W tym czasie aktywne były również leszczyńskie
organizacje pozarządowe.
Wsparcie i pomoc od organizacji pozarządowych:
Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności oferuje pomoc osobom starszym i samotnym w postaci bezpłatnego
dowiezienia do domu najpotrzebniejszych produktów żywnościowych.
Stowarzyszenie Echo wydaje osobom potrzebującym odzież. Wydawanie odzieży odbywa się na zewnątrz przy
siedzibie stowarzyszenia przy al. Krasińskiego 30.
Centrum Profilaktyki Akademia Zdrowia oferowało darmową telefoniczną pomoc psychologiczną. Pomoc
psychologiczną można było uzyskać bez skierowania, za darmo i bez kolejek. Ponadto Centrum w ramach wsparcia dla
dzieci i młodzieży prowadziło zdalną pomoc w organizowaniu czasu, planowaniu codziennych zajęć, w tym odrabiania
lekcji, tak, aby dzieci nie spędzały całego dnia przed komputerem.
Stowarzyszenie Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Bliżej Siebie” - świadczyła bezpłatne
porady terapeutyczne, które odbywały się on-line poprzez telekonferencje, messengera lub Skype po wcześniejszym
ustaleniu telefonicznym.
Stowarzyszenie RUCH TRZEŹWOŚCIOWY – organizowało bezpłatne porady oraz konsultacje telefoniczne dla osób
zainteresowanych.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie na czas pandemii koronawirusa udzielał pomocy i wsparcia
telefonicznie, mailowo i przez skype. Ponadto pracownicy codziennie od poniedziałku do piątku pełnili dyżury
w prowadzonym przez TKOPD - Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje misję „Dla dobra dziecka odnajdujemy najlepszą rodzinę”.
Wykonując swoje zadania kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. W czasie pandemii koronawirusa
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej uruchomił specjalny numer kontaktowy dla wszystkich potrzebujących
wsparcia: 65 526 30 08.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Nasze biuro przygotowało sprawozdanie dotyczące współpracy Miasta
Leszna i organizacji pozarządowych na przestrzeni zeszłego roku.
Termin przedłożenia sprawozdania przypadał w maju - dlatego właśnie w tym
miesiącu przygotowany został gotowy dokument.
Ze sprawozdania dowiecie się m.in.:
• jakie były cele priorytetowe Programu Współpracy na 2019 rok,
• ile zostało ogłoszonych otwartych konkursów,
• ile wpłynęło ofert,
• ile umów podpisano,
• jakie wnioski wpłynęły w ramach inicjatywy lokalnej i które z nich zostały zrealizowane,
• jakie oferty zostały zgłoszone w ramach procedury tzw. "małych grantów",
• jak została oceniona zeszłoroczna współpraca Miasta i leszczyńskich organizacji na podstawie ustalonych
mierników.
Ponadto...
przeczytacie o wydarzeniach, które Urząd Miasta Leszna organizował we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
dowiecie się, ile wiadomości i newsów oraz filmików przygotowaliśmy dla Was w ciągu minionego roku.
Według Głównego Urzędu Statystycznego (na dzień 31.12.2018 r.) oraz danych Urzędu Miasta Leszna (na dzień
30.04.2020 r.) na terenie Miasta Leszna zarejestrowanych jest 347 organizacji pozarządowych, są to:
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W 2019 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane były 62 Organizacje Pożytku Publicznego mające
siedzibę na terenie Leszna lub działające na rzecz jego mieszkańców.
Liczba ta stanowi 15% wszystkich organizacji pozarządowych w Lesznie. (źródło: Narodowy Instytut Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego).

Finansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W 2019 roku Samorząd Miasta Leszna współpracował z organizacjami pozarządowymi zlecając zdania publiczne do
realizacji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do finansowych
form współpracy Miasta Leszna z organizacjami sektora pozarządowego zalicza się w szczególności zlecanie realizacji
zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert oraz w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. „małe granty”).
Większość środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na
2019 rok przyznana była w trybie otwartych konkursów ofert.
Rok
2015
2016
2017
2018
2019

Liczba ofert złożonych na
realizację zadań publicznych
390
275
300
228
185

Liczba podpisanych umów na
realizację zadań publicznych
243
232
237
181
140

Komisje konkursowe
Komisje konkursowe powoływane były Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna w celu opiniowania ofert złożonych
przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Miasto Leszno otwartych konkursów ofert.
Składały się one z:
1. Przedstawiciela Prezydenta Miasta,
2. Min. 1 reprezentanta Wydziału/Biura lub Jednostki Organizacyjnej właściwej dla zakresu spraw będących
przedmiotem konkursu, www.ngo.leszno.pl
3. Dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych właściwych dla zakresu spraw
będących przedmiotem konkursu.
W 2019 r. do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone przez organizacje pozarządowe zgłosiło się
16 przedstawicieli organizacji pozarządowych (w roku 2018 /16; w 2017/13, 2016/17; w 2015/15). Zauważalny jest
problem związany z naborem przedstawicieli organizacji do komisji konkursowych wynikający z konieczności
wyłączenia się z oceny osób związanych z ofertami. Ponadto w Lesznie do pracy w komisjach konkursowych
angażują się bardzo często te same osoby, mimo, iż co roku prowadzony jest nowy nabór i towarzyszy temu szeroka
akcja promocyjno-informacyjna.
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Nazwa Wydziału/Jednostki
Organizacyjnej
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Nazwa Zadania

Skład Komisji Konkursowych

Pomoc w Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym

Spółdzielnia Socjalna "Omnes", (Mariusz Musielak),
Stowarzyszenie "Wgraj Siebie" (Teresa Rękosiewicz)

Pomoc w Domu Dziecka

1.

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie
w Lesznie

IG/LeszczyńskieNGO

Aktywizacja Seniorów w klubach, świetlicach i innych
punktach

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (Dominika Lizurej),
Stowarzyszenie "Echo" (Hanna Hendrysiak)

Pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy

Spółdzielnia Socjalna "Omnes", (Mariusz Musielak),
Stowarzyszenie "Wgraj Siebie" (Teresa Rękosiewicz)

Specjalistyczne poradnictwo dla osób, rodzin w
trudnych sytuacjach życiowych

Uniwersytet Trzeciego Wieku (Teresa Krawczyk), Leszczyńskie
Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka" (Mieczysława von
Ossowska)

Pomoc socjalna, materialna
i żywnościowa

Stowarzyszenie Centrum PISOP (Anna Paulina Matczuk),
Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"
(Mieczysława von Ossowska)

Specjalistyczne wsparcie dla osób niesłyszących i
niedosłyszących

Uniwersytet Trzeciego Wieku (Teresa Krawczyk), Leszczyńskie
Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka" (Mieczysława von
Ossowska)

Działania w zakresie rehabilitacji społecznej,
przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu osób
z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Centrum PISOP
(Mikołaj Kostaniak),
Stowarzyszenia "Kolory" (Joanna Ossowska)

Pomoc dla kobiet z dziećmi
w mieszkaniach wspomaganych treningowych

Spółdzielnia Socjalna "Omnes" (Mariusz Musielak),
Stowarzyszenie "Wgraj Siebie" (Teresa Rękosiewicz)

Działania na rzecz osób paliatywnie chorych i ich
rodzin, opiekunów

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (Dominika Lizurej),
Stowarzyszenie "Echo" (Hanna Hendrysiak)
Spółdzielnia Socjalna "Omnes" (Mariusz Musielak),
Stowarzyszenie "Wgraj Siebie"(Teresa Rękosiewicz)

Zajęcia usprawniające dla osób
z niepełnosprawnościami służące ich
usamodzielnianiu

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku (Maria Zielony),
Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych-Terenowy Ośrodek
Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących (Hanna
Misiak-Gała)
BRAK OFERT

Działania na rzecz osób przewlekle chorych i
niesamodzielnych wymagających codziennej opieki
i wsparcia

Spółdzielnia Socjalna "Omnes"
(Mariusz Musielak),
Stowarzyszenie "Wgraj Siebie" (Teresa Rękosiewicz)

Działania profilaktyczne mające na celu zapobiegania
powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych

Stowarzyszenie Centrum PISOP (Anna Paulina Matczuk),
Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"
(Mieczysława von Ossowska)
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Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne (Bogumiła
Wujczak), Fundacja Zdrowa Natura (Robert Roszczak)

Prowadzanie klubów abstynenckich
Prowadzenie działalności aktywizującej osoby
uzależnione od alkoholu
Działania profilaktyczno-terapeutyczne
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
alkoholowym
z uwzględnieniem zajęć sportowych rekreacyjnych i
kulturalnych

2.

Biuro ds. Uzależnień

Realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla
młodzieży z grup ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz
wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających
warunków wychowawczych, świadczenie pomocy
dla młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego

Centrum PISOP Leszno (Anna Matczuk),
Stowarzyszenie KOLORY (Joanna Ossowska)

Prowadzenie Leszczyńskiego Biura Wolontariatu
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej
i używającej narkotyków, prowadzenie spotkań z
młodzieżą
Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży metodą harcerską
Wspieranie działań kulturalnych na rzecz edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży
3.

Wydział Kultury
i Sportu

Wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska
lokalnego

Towarzystwo Przyjaciół Lwowa (Wiesław Marusza), Leszczyńskie
Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” (Mieczysława Von
Ossowska)

Wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych

4.

Wydział Promocji
i Rozwoju

Zadania z zakresu rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami Leszna i
zagranicznych gmin

Stowarzyszenie "Echo" (Hanna Hendrysiak), Stowarzyszenie
"Kolory" (Joanna Ossowska), Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku (Maria Zielony)

5.

Biuro Prawne

Zadania w sferze pożytku publicznego
w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego

Stowarzyszenie Wygraj siebie (Teresa Rękosiewicz),
Stowarzyszenie KOLORY (Joanna Ossowska),

6.

Biuro Pełnomocnika
Prezydenta Miasta
ds. Współpracy
z Organizacjami
Pozarządowymi

Zadania z obszaru działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz wspomagania rozwoju
wspólnot
i społeczności lokalnych

Stowarzyszenie Wygraj siebie (Teresa Rękosiewicz),
Fundacja Dudziarz.eu (Michał Umławski)
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Podstawą kontaktu z organizacjami pozarządowymi jest strona www.ngo.leszno.pl, gdzie na bieżąco zamieszczane są
informacje związane z funkcjonowaniem Trzeciego Sektora w Lesznie, a także odnoszące się do współpracy Miasta
Leszna z organizacjami pozarządowymi. Strona prowadzona jest z myślą o leszczyńskich organizacjach pozarządowych
– fundacjach, stowarzyszeniach, klubach sportowych, spółdzielniach socjalnych oraz innych podmiotach
zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście. Można na niej znaleźć m.in. ogłoszenia
o otwartych konkursach ofert, informacje o konkursach grantowych czy ciekawych inicjatywach realizowanych przez
organizacje pozarządowe lub na ich rzecz. Na stronie można znaleźć również najważniejsze przepisy prawne dotyczące
organizacji pozarządowych oraz przydatne linki do stron poświęconych zagadnieniom związanym z trzecim sektorem.
Dodatkowo na stronie jest miejsce tzw. „tablica ogłoszeń” służące wymianie ofert zarówno dla organizacji jak i dla
wolontariuszy oraz osób chcących zostać wolontariuszami.
W zakładce tej organizacje pozarządowe, instytucje i przedsiębiorstwa mogą umieszczać oferty współpracy.
Dodatkowo strona wzbogacana jest o media tj. galerię zdjęć oraz filmy. Witryna ngo.leszno.pl cieszy się sporym
zainteresowaniem mieszkańców Leszna, ale i okolicznych miejscowości i większych miast, o czym świadczą statystyki
odwiedzin strony.

2018

2019

www.leszno.pl

(nowa strona
www.ngo.leszno.pl)

www.ngo.leszno.pl

45 824
odsłon

69 361
odsłon

109 528
odsłon

2015

2016

2017

www.leszno.pl

www.leszno.pl

28 731
odsłon

36 947
odsłon

Na portalu społecznościowym Facebook pn. Leszczyńskie NGO systematycznie dokonywane są wpisy o wydarzeniach,
działaniach, inicjatywach podejmowanych przez przedstawicieli leszczyńskich organizacji pozarządowych. Przez stronę
na FB informowaliśmy również o konkursach ofert, możliwych zewnętrznych źródłach dofinansowania, szkoleniach online i wielu innych przydatnych organizacjom pozarządowym zagadnieniach. Stale rozbudowywane są galerie zdjęć.
Opublikowano ponad 1506 postów, średnio 28 -30 w tygodniu. Na koniec roku liczba polubień strony wyniosła 3850
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WAKACJE CZAS START!
Czerwiec to ważny miesiąc dla wszystkich uczniów. W tym miesiącu kończy się rok szkolny i zaczynają wakacje!
Z tej okazji życzymy Wam, by ten letni okres był dla Was jak najlepszy, pełen energii i radości, szalonych wypadów oraz
niezapomnianych wycieczek w miejsca, w których jeszcze nie byliście. Pamiętajcie również o bezpieczeństwie
i rozwadze, która jest bardzo ważna podczas wakacyjnego odpoczynku!
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23 CZERWCA - DZIEŃ OJCA
Ma już ponad 100 lat, ale w Polsce obchodzimy go dopiero od 1965 roku. Dziś Dzień Ojca!
Dzień Ojca obchodzi się w wielu krajach na świecie. W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest już od kilkudziesięciu lat,
a święto to jest coraz bardziej znane. Po raz pierwszy polscy ojcowie świętowali w 1965 roku. Od tego momentu,
corocznie 23 czerwca składamy wszystkim ojcom życzenia dziękując za ojcowską radę, opiekę i trud włożony
w wychowanie.
W tym szczególnym dniu składamy serdeczne życzenia, wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim Ojcom.
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W OSTATNIM CZASIE ODESZLI OD NAS
BĘDZIE NAM WAS BRAKOWAŁO
W sobotę, 9 maja w godzinach wieczornych zmarła Małgorzata
Piasecka miłośniczka, trenerka i propagatorka tańca
z pomponami. W minionych latach odnosiła sukcesy z grupą
tancerek z Wijewa Alebabki 40+. Kolejne edycje konkursów tańca
z pomponami w Święciechowie, zawody cheerleaders
w leszczyńskim Trapezie, a także wielu sukcesów różnych formacji
to tylko część tego, co pozostawiła nam po sobie Małgosia
Piasecka.
Była ambitnym trenerem, ale starała się zajmować miejsce w cieniu swoich zawodniczek. W kwietniu w Starostwie
Powiatowym w Lesznie, odebrała dofinansowanie do nowych strojów swoich tancerek. Będzie im ciężko bez swojej
trenerki i przyjaciółki.

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł od nas człowiek
szlachetnego czynu Robert Roszczak. Robert był prezesem
Fundacji „Zdrowa Natura”, pasjonatą zdrowego stylu życia, osobą
czynnie działającą społecznie. Do końca sumiennie wypełniał
swoją społeczną misję.
Kiedy nastał trudny czas pandemii, bez zastanowienia niósł pomoc
leszczyńskim seniorom. Angażując się w wiele akcji społecznych,
okazywał ogrom empatii, zaangażowania oraz bezinteresowności,
był człowiekiem dobrej woli. Sam również wychodził z ciekawymi,
kreatywnymi pomysłami, które przyczyniły się do budowania
społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście. Uczestniczył we wszystkim naszych wydarzeniach i zawsze służył
dobrym słowem. Był szczerze zaangażowany w przedsięwzięcia organizowane zarówno przez samorząd, jak i inne
organizacje pozarządowe.
Jeszcze niedawno gościliśmy Roberta w naszym biurze, wspólnie planując nadchodzące wydarzenia i akcje. Robert
odwiedzał nas bardzo często i zawsze zarażał nas ogromem pozytywnej energii, a na Jego twarzy nieustannie gościł
serdeczny uśmiech. W zeszłym tygodniu do nas zadzwonił, niestety była to nasza ostatnia rozmowa .... Odszedł od nas
nie tylko oddany społecznik, kolega, nieodżałowany przyjaciel, ale wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń.
Choć długo nie będziemy mogli pogodzić się z tą stratą i trudno będzie nam nauczyć się mówić o Robercie w czasie
przeszłym, to na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Robert! Bardzo będzie nam Ciebie brakowało!
Nigdy nie ma dobrego momentu na pożegnanie. Zatrzymajmy się dziś na chwilę, powspominajmy…..i otulmy Roberta
myślami.
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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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