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CO, GDZIE, KIEDY?
PIĄTKOWE KARAOKE Z MUZYKĄ
NA ŻYWO
Spółdzielnia Socjalna KUBA-BART zaprasza do Pira-Groty w każdy
wakacyjny piątek na karaoke z muzyką na żywo.
Jeśli lubicie muzykę na żywo albo Waszą pasją jest śpiew to idealnym
miejscem dla Was jest Pira Grota przy ul. Leszczyńskich 7, gdzie
w piątkowe popołudnia będziecie mogli miło i aktywnie spędzić czas.
Karaoke wraz z muzyką na żywo organizowane będzie w każdy
wakacyjny piątek od godziny 16:00.
Jak zapowiadają organizatorzy liczba miejsc siedzących jest
ograniczona, ale jeśli będzie Was więcej to znajdą dodatkowe miejsca.
Wstęp wolny!
Organizator: Spółdzielnia Socjalna Kuba-Bart.

WARSZTATY TANECZNE
W PARKU JONSTONA
W środowe popołudnia w Parku Jonstona odbywają się zajęcia
taneczne, podczas których seniorzy ze Stowarzyszenia „Wygraj
Siebie” zapraszają do wspólnego tańca i zabawy na świeżym
powietrzu.
Celem warsztatów jest gimnastyka, ćwiczenie pamięci, a także
uaktywnienie seniorów.
Zajęcia prowadzone w każdą środę o godzinie 18:00.
Choreografem i instruktorem warsztatów jest Karol Solnicki.
Organizator: Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”.

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

2

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

CATCÓWKA Z FUNDACJĄ CAT
Wakacje w pełni! - a jak wakacje to więcej
czasu i okazji do aktywnego spędzania czasu na
świeżym powietrzu!
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
zaprasza w każdy wtorek na orlik przy
"Ćwiczni" w godz. 17:00-18:30!
W razie pytań kontakt pod adresem mailowym
karolina@fundacja-cat.pl.
Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej.

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. Organizatorzy zapewniają, że ciekawych i oryginalnych
drobiazgów na jarmarku nie zabraknie. Jarmark odbędzie się 18 lipca
w godzinach 9:00-13:00 na leszczyńskim rynku.
Organizator: Stowarzyszenie Nowe – Stare Miasto.

LIPCOWE DYŻURY DORADCZE
W lipcu Stowarzyszenie Centrum PISOP ponownie zaprasza na dyżury
doradcze! Pracownicy organizacji są do Państwa dyspozycji
telefonicznie, mailowo oraz stacjonarnie w biurze w Lesznie.
W ramach tych spotkań doradczyni Centrum PISOP świadczy
doradztwo ogólne np. związane ze zmianami w statucie, bieżącym
funkcjonowaniem organizacji, władzami, poszukiwaniem konkursów,
konsultacją projektów itp.
Aby skorzystać z dyżurów doradczych należy zgłosić się do biura w Lesznie (Pl. Metziga 26/6) w następujące dni (środy):
15, 22 i 29 lipca w godz. 9:00-13:00 Zgłoszenia przyjmuje Beata Donaj pod adresem beata.donaj@pisop.org.pl lub
numerem telefonu 65 520 78 86.
Spotkania organizowane w ramach projektu „LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw
Społecznych” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Organizator: Stowarzyszenie Centrum PISOP.
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AKCJA – REAKCJA
Masz za dużo energii? Głowę pełną pomysłów? Chcesz zostać wolontariuszem
Fundacji CAT ale nie wiesz jak zacząć?
Spotkanie "Akcji-Reakcji" jest wydarzeniem, którego szukasz!
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej zaprasza wolontariuszy oraz kandydatów
na wolontariuszy na lipcowe spotkania, które odbędą się 16 i 30 lipca w godzinach
17:00 – 19:00 w przestrzeni miejskiej naprzeciwko 1LO i 4LO.
Szczegóły na stronie www.fundacja-cat.pl
Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej.

MONAR WZOWIŁ INDYWIDUALNE
PRZYJĘCIA PACJENTÓW
Stowarzyszenie „MONAR” – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień
w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 27 wznowiło indywidualne przyjęcia
pacjentów w placówce.
Poradnia czynna jest w poniedziałki od godz. 8:00 do 20:00 i od wtorku do piątku
w godz. 8:00 - 19:00.
Od 2020 r. przy Poradni funkcjonują:
• grupa wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w każdy poniedziałek w godz. 17:00 –
19:00,
• warsztaty dla młodzieży w wieku od 14 do 21 lat w każdy wtorek w godz. 17:00 – 19:00,
• zajęcia edukacyjno-informacyjne w ostatnią środę miesiąca w godz. 16:00 – 17:00,
• meeting AA w każdy czwartek w godz. 18:00 -19:00 Grupa dla osób współuzależnionych (rodzice, partnerki,
partnerzy, osoby bliskie) w ostatni piątek miesiąca w godz. 15:30 – 17:30.
Na terenie Poradni obowiązują wdrożone procedury zapobiegające zakażeniom COVID19, polegające na kontroli
temperatury ciała, stosowaniu zasad strefowania przestrzennego i czasowego, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa,
w tym zachowaniu odległości, dezynfekcji rąk i powierzchni. Pacjenci na terenie Placówki muszą obowiązkowo
zasłaniać usta i nos za pomocą maseczki lub elementu odzieży.

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

4

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

16 MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY JAZZOWE
3 sierpnia rozpoczną się 16 Międzynarodowe Warsztaty
Jazzowe organizowane przez Fundację Edukacyjną Pro
Musica.
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
Organizator: Fundacja Edukacyjna Pro Musica.

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW I MŁODZIEŻY
Młodzieżowe Centrum Profilaktyki Alternatywa zaprasza na spotkania indywidualne i rodzinne – dotyczące różnych
trudności i problemów młodzieży oraz rodziców nastolatków. Na spotkania należy umówić się telefonicznie pod nr tel.
65 529 74 94, kom. 601 564 336 lub mailem na adres: nasza@alternatywa.leszno.pl. Możliwe jest umówienie
konsultacji na wybrany dzień tygodnia – po uzgodnieniu telefonicznym.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 65 529 74 94 lub 697 983 437 w godzinach 08.0015.00, na stronie internetowej oraz na profilu placówki na facebooku. Przed zajęciami należy zapoznać się
z procedurami uczestniczenia w zajęciach. Uwaga! Każdy uczestnik zajęć musi mieć obowiązkowo wypełniony
i podpisany przez rodziców/opiekunów formularz uczestnictwa oraz maseczkę.
Organizator: Młodzieżowe Centrum Profilaktyki Alternatywa.
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WAKACYJNE WARSZTATY
W ALTERNATYWIE
Młodzieżowe Centrum Profilaktyki „Alternatywa” zaprasza na spotkania
wakacyjne. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się codziennie od poniedziałku
do czwartku.
PROGRAM WAKACJE 2020
Poniedziałki 11:00-13:00 GRUPA TWÓRCZEGO ROZWOJU – „GITARA I JA”
Jeśli chcesz nauczyć się gry na gitarze lub doskonalić swoje umiejętności
gry- zapraszamy!!! Zabierz swój instrument i przyłącz się do nas. Jeśli nie
posiadasz własnej gitary – użyczymy.
Wtorki 10:30-12:30 GRUPA POZNAJ SIEBIE I Z ELEMENTAMI PARATEATRU
Podczas zajęć poznasz swoje mocne strony, a także dowiesz się jak osiągnąć
sukcesy i być zadowolonym z życia. Nauczysz się rozwiązywać konflikty i radzić sobie z różnymi trudnościami. Poznasz
techniki radzenia sobie ze stresem, techniki odmawiania, nauczysz się autoprezentacji. Praca z ciałem – sposoby
wyrażanie siebie poprzez ruch, gest, mimikę… Wykorzystanie formy wyzwolenia emocji, rozwijającej spontaniczność
i zdolność twórczego myślenia. Przez 2h zajęcia z całą grupą, 1h w małych grupach.
13.00-15.00 GRUPA „POZNAJ SIEBIE” II
Podczas zajęć poznasz swoje mocne strony, a także dowiesz się jak osiągnąć sukcesy i być zadowolonym z życia.
Nauczysz się rozwiązywać konflikty i radzić sobie z różnymi trudnościami. Poznasz techniki radzenia sobie ze stresem,
techniki odmawiania, nauczysz się autoprezentacji oraz sposobów jak realizować swoje marzenia. akceptując siebie.
Przez 2h zajęcia z całą grupą, 1h w małych grupach.
Środy 17:30-19:30 GRUPA TWÓRCZEGO ROZWOJU O PROFILU KUGLARSKIM/ FIRE SHOW
Podczas zajęć masz okazję poznać podstawy i nauczyć się żonglowania piłkami, maczugami, obręczami; poznasz tricki
na takich sprzętach jak diabolo, flower stick, poi. Możesz uczestniczyć w zajęciach Fire Show – tańca z ogniem
i występować w niesamowitych spektaklach ogniowych (obejrzyj pokazy na facebooku).
Czwartki 11:00-13:00 GRUPA BĘBNIARSKA
Nauczysz się gry na bębnach afrykańskich, poczujesz klimat muzyki etnicznej, a także rytm i smak improwizacji.
13.30.-15:30 GRUPA FILMOWO – DZIENIKARSKO-FOTOGRAFICZNA
Jesteś kreatywny, masz ciekawe pomysły, interesujesz się sprawami innych i tym, co dzieje się wokół Ciebie, a do tego
lubisz pisać lub fotografować , chcesz przeżyć przygodę z filmem ?...Przyłącz się do nas i poznawaj tajniki
dziennikarstwa. Będziesz brał udział w: sondach ulicznych, wywiadach , reportażach, tworzeniu filmów…i wielu innych
działaniach wynikających także z Twoich pomysłów!
Organizator: Młodzieżowe Centrum Profilaktyki Alternatywa.
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SPACEREM PO WYSTAWACH
W lipcu Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka
w Lesznie zaprasza na wystawy.
W kilku przestrzeniach ekspozycyjnych czeka twórczość bardzo
różnorodna, tak pod względem estetyki, jak i technik wykonania.
Oto co zostało przygotowane:
LESZNO W CZASIE ZATRZYMANE (17 czerwca – 23 lipca, Stacja Biznes)
Wystawa będąca pokłosiem projektu „Leszno 1917-1922. Wolność w pięciu odsłonach”. Złożyło się na nią 50 fotografii
wykonanych w przededniu 100-lecia powrotu Leszna do Polski. Autorami są członkowie Leszczyńskiego Klubu
Fotograficznego.
http://mbpleszno.pl/_wystawa_Leszno_w_czasie_zatrzymane.html
KLIMATY LESZCZYŃSKIE (1-31 lipca, Biblioteka Ratuszowa)
Cykl 6 obrazów Jerzego Przyniczki, mieszkańca Leszna, który po raz pierwszy ma okazję zaistnieć
i pokazać swoje prace szerszemu gronu odbiorców. Tematem jest architektura naszego miasta.
http://mbpleszno.pl/Klimaty_leszczynskie.html
MISTRZ ILUSTRACJI (15 lipca – 23 sierpnia, Galeria Dworcowa, Hol Biblioteki Głównej, 27 lipca – 23 sierpnia, Stacja
Biznes)
W połowie miesiąca pokazane zostaną dzieła wybitne, które wielu z nas wprowadzały w świat przygód i emocji
literackich. W ramach cyklu „Mistrz Ilustracji” zaprezentowane zostaną prace Janusza Grabiańskiego, znakomitego
artysty, współtwórcy Polskiej Szkoły Ilustracji. Ekspozycji towarzyszyć będą działania edukacyjne.
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HISTORIA KOMIKSU W POLSCE I NA ŚWIECIE
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na cykl
pięciu wykładów poświęconych historii komiksu w Polsce i na świecie.
Spotkania rozpoczną się od definicji komiksu. Będzie można poznać
prekursorów komiksu „nowoczesnego”, jego narodziny i rozkwit.
Uczestnicy spotkań spojrzą na komiks i jego historię z trzech
perspektyw: amerykańskiej, europejskiej i polskiej.
Przedstawione zostaną sylwetki najważniejszych twórców, przede
wszystkim tych mało znanych w naszym kraju. Dokonana zostanie
analiza i wpływ komiksu na inne dziedziny sztuki oraz na współczesną
kulturę popularną.
Szczególna uwaga poświęcona zostanie komiksowi polskiemu. Będzie
można poznać odpowiedzi na pytanie, jak komiks polski postrzegany
jest za granicą, m.in. w ojczyźnie komiksu europejskiego (we Francji)
i czy istnieje polska szkoła komiksu.
Wykłady poprowadzi Piotr Machłajewski - kurator kilkudziesięciu
wystaw komiksu zrealizowanych w Polsce i za granicą (m.in. we
Francji, Włoszech i Japonii). Kurator projektu „Komiks polski na SoBD
w Paryżu” zrealizowanego z okazji stulecia komiksu polskiego
w grudniu 2019. Autor tekstów o komiksie, redaktor albumów i katalogów. Współautor książki „Histoire de la bande
dessinée polonaise” wydanej w 2019 przez Editions PLG. Aktualnie pracuje nad wystawami komiksu w Instytutach
Polskich, na festiwalu KomMissia w Moskwie oraz nad wystawą indywidualną Tadeusza Baranowskiego.
Organizator: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych.

PARKUJ Z FILMEM
W każdą sobotę lipca i sierpnia czynne będzie letnie kino w Parku
Leszczyńskich Satyryków za budynkiem Teatru Miejskiego. Dla
widzów przygotowano leżaki, można przynieść swoje koce, czy
krzesełka. Seanse są organizowane z zachowaniem dystansu
społecznego. Repertuar kina letniego na lipiec:
•

18 lipca, godz. 21:30 Złe mamuśki – komedia, USA, 2016
(1`41) Bodyguard zawodowiec – komedia/akcja, USA,
2017 (1`58)

•

25 lipca, godz. 21:30 Idol – dramat/komedia, USA, 2015 (1`46) Last Vegas – komedia, USA, 2013 (1`45).

Repertuar sierpniowy dostępny jest na stronie www.teatrmiejskileszno.pl
Organizator: Miasto Leszno oraz Teatr Miejski w Lesznie.
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CO, GDZIE, KIEDY? - SPORT
LATO Z MAPĄ 2020
Organizacja Orienteering Leszno zaprasza do udziału w letnim cyklu spacerów
z mapą. W lipcu oraz sierpniu udostępniane będą trasy do wykonania w Lesznie
i okolicach.
Spacer z mapą to świetna okazja do rodzinnej aktywności! Pierwsza mapka to lasek
przy SP13 w Lesznie. W terenie zostawiono punkty: plakietka z numerem oraz taśma
biało-czerwona. Zachęcamy do włączenia się do zabawy!
Organizator: Orienteering Leszno.

„WAKACYJNE PORANKI Z JOGĄ”
Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” zaprasza na „Wakacyjne poranki
z jogą”.
Zajęcia trwają godzinę, a ćwiczenia są dostosowane do możliwości
osób początkujących. Między ćwiczeniami uczestnicy mogą
skorzystać z 5-minutowych przerw na relaks.
Spotkania, jak co roku, poprowadzi Pani Agnieszka Sakowicz wykwalifikowana instruktorka jogi. 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 są organizowane przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie oraz w ramach projektu
współfinansowanego przez Miasto Leszno.
Organizator: Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”.
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„MARSZ Z KIJKAMI LUB BEZ”
W każdą niedzielę Fundacja Arena i Świat zaprasza na „Marsz z kijkami lub bez”.
Miejsce zbiórki: Leszno-Grzybowo – parking przy cmentarzu
Start: godz. 9:00 Planowana
Trasa: ok. 8km/2h
Organizator: Fundacja Arena i Świat.

PGE EKSTRALIGA
KS Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra
19 lipca odbędzie się mecz VI kolejki w ramach rozgrywek PGE
Ekstraligi, podczas którego na stadionie im. Alfreda Smoczyka KS
Unia Leszno zmierzy się z Falubazem Zielona Góra.
31 lipca odbędzie się mecz VIII kolejki w ramach rozgrywek PGE
Ekstraligi, podczas którego KS Unia Leszno zmierzy się z zespołem
Stali Gorzów. Spotkanie odbędzie się na stadionie im. Alfreda
Smoczyka.
Organizator: KS Unia Leszno.

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ
W sobotę 15 sierpnia Klub Piłkarski Polonia 1912 Leszno, w ramach rozgrywek IV Ligi
Piłki Nożnej rozegra mecz z zespołem Krobianki Krobia.
Spotkanie odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy 17 stycznia.
Organizator: Klub Piłkarski Polonia 1912 Leszno.
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ZACZNIJ NOWĄ, ZDROWĄ RUTYNĘ
Blisko Natury Blisko Siebie to inicjatywa która pozwoli nam spędzić czas w lesie, poznając piękno przyrody wokół
Leszna, nawiązując kontakt z samym sobą i grupą, która do nas dołączy.
Organizatorzy akcji raz w tygodniu, w sobotę rano, zapraszają na spacer do lasu, który połączony będzie z warsztatami
dotyczącymi dobrego samopoczucia, uważności, medytacji, pozytywnego myślenia, zdrowego stylu życia i zdrowych
relacji. W miarę rozwoju tej inicjatywy może pojawić się więcej pomysłów, zapraszamy więc do śledzenia inicjatywy
w mediach społecznościowych.
Miejsce spotkania: Nowy Świat, godz. 9:00
Czas trwania: ok. 1.5 godz.
Pierwszy warsztat - 18.07.2020: Poznaj inicjatywę Blisko Natury Blisko Siebie i ciesz się spokojem między drzewami.
Spędź miło poranek i otwórz się na proces.
Udział w warsztatach jest bezpłatny
Co zabrać ze sobą: Koc lub karimatę oraz otwarty umysł.
Więcej informacji: 660 278 683 lub www.facebook.com/bliskonaturybliskosiebie
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29. BALONOWY PUCHAR LESZNA
Rok 2020 przejdzie z pewnością do historii
zarówno świata, jak i sportu, w tym
również sportów lotniczych.
Pandemia COVID-19 sprawiła, że
praktycznie cała rywalizacja sportowa
została
sparaliżowana.
Odwołano
wszystkie najważniejsze imprezy, w tym
także te balonowe.
Przez
dłuższy
czas
organizatorzy
Balonowego Pucharu Leszna zastanawiali
się, co zrobić z kolejną, 29. edycją. Po
rozważeniu wszystkich za i przeciw
postanowili jednak nie odwoływać
zawodów. Dodatkowo z racji odwołania
imprez w Krośnie i Janowie nasze miasto
zostało także gospodarzem XXXVI
Balonowych Mistrzostw Polski.
29. Balonowy Puchar Leszna oraz XXXVI
Balonowe Mistrzostwa Polski odbędą się
w dniach 9-12 września.
Organizator: Leszczyński Klub Balonowy.
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BIEG DLA MIKOŁAJA
Odbędzie się 9 sierpnia w godzinach 5:00 - 19:00. Bieg ma
bardzo szczytny cel, ponieważ organizowany jest dla
9-letniego Mikołaja, który urodził się z Zespołem Downa oraz
innymi chorobami wrodzonymi.
Choroby współistniejące z jakimi zmaga się Mikołaj to ubytek
przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej serca.
Niedrożność dwunastnicy, nadciśnienie wewnątrzpłucne.
Pierwszy rok swojego niedługiego życia, spędził w szpitalu,
przeszedł 3 operacje. Mikołaj jest 9 letnim, wesołym chłopcem,
który pomału zaczyna pokonywać pierwsze, samodzielne,
niewielkie dystanse . Jest to niezmiernie dobra informacja,
która bardzo cieszy!
A to wszystko, dzięki regularnym rehabilitacjom, które Mikołaj
odbywa. Nadal jednak, jest to niewystarczające. Chłopiec, aby
mógł kontynuować naukę chodzenia, potrzebuje nowych
ortez. Przyczynią się one również do wyeliminowania
przepustów w kolanach oraz stopach.
Naprzeciw tej potrzebie wyszedł Pan Hubert Bosy- organizując
bieg dla Mikołajka. W biegu może wziąć udział każdy! Bieg nie
ma ograniczeń ani limitów!
Bieg odbędzie się 9 sierpnia w godzinach od 5:00 rano do 19:00 wieczorem. Starty odbywać się będą co pełną godzinę
z Nowego Świata (parking leśny). Limit na każdą godzinę to 7 osób.
Wpłaty na rzecz Mikołaja będzie można dokonać do oznakowanej puszki w dniu biegu.
Pętla ma 7200 m, można ją przebiec, przetruchtać czy przejść. Nie liczy się czas tylko cel jakim się będziemy kierować.
Organizator biegu, Pan Hubert planuje przebiec 102km czyli 102%.
Po ukończonym biegu każdy z uczestników otrzyma upominek.
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CO W TRAWIE PISZCZY?
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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.

Organizator: Tortura Leszno.
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WYDARZYŁO SIĘ
PODSUMOWNAIE PROJEKTU „POSTULATY MŁODEGO
LESZNA”
16 czerwca w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie odbyło się przełożone
z marca spotkanie z uczestnikami projektu „Postulaty Młodego
Leszna”, realizowanego przez Fundację Centrum Aktywności
Twórczej, podczas którego zaprezentowana została publikacja pn.
"Postulaty Młodego Leszna, czyli o polityce młodzieżowej
w Lesznie".
Na spotkaniu uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty uczestnictwa
Youthpass oraz podziękowania, a także na pamiątkę egzemplarz
publikacji w wersji wydrukowanej. Publikacja dostępna jest bezpłatnie do pobrania na stronach www.fundacja-cat.pl
oraz www.ngo.leszno.pl

SENIORZY ZATAŃCZYLI W PARKU
JONSTONA
1 i 8 lipca to były szalone popołudnia w Parku im. Jana Jonstona. Seniorzy
z Wrzosowego Zakątka w tym pięknym miejscu spotkali się na warsztatach
tanecznych.
Muzyka, radość, uśmiechnięte twarze przechodniów, podrygujące wokół dzieci,
to wszystko tworzyło wspaniała atmosferę. Zajęcia prowadził Karol Solnicki.
Film z tanecznych warsztatów można obejrzeć na stronie facebookowej stowarzyszenia. Zajęcia taneczne odbywają
się w każdą środę o godz. 18:00. Kolejne spotkanie już 22 lipca.

"AKCJA INTEGRACJA” – POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW
W czerwcu rozpoczęła się realizacja projektu skierowanego do cudzoziemców z Leszna i powiatu kościańskiego. Akcja
Integracja! ma na celu wzrost integracji imigrantów ze społecznością lokalną na obszarze Leszna oraz powiatu
kościańskiego poprzez przeprowadzenie działań wspierających proces ich asymilacji.
Wśród działań znajdują się: cykl otwartych lekcji języka polskiego połączonych z elementami kulturowymi, bezpłatne
porady świadczone przez mobilny infopunkt dla migrantów, integracyjny wieczorów z kulturą. Projekt „Akcja
Integracja” jest realizowany przez Fundację Cooperacja. Kontakt: fundacja.cooperacja@gmail.com, 603118624 lub
507176951.
Zachęcamy także do odwiedzania strony www.cooperacja.wordpress.com oraz profilu Fundacji na portalu
społecznościowym Facebook, gdzie na bieżąco będą zamieszczane informacje o działaniach.
---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TEL. 65 529 54 03 E-MAIL NGO@LESZNO.PL

18

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

18. URODZINY STOWARZYSZENIA ECHO
Nieustanną misją Stowarzyszenia "Echo" jest pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
a w szczególności rodzinom dotkniętym problemem bezrobocia, niepełnosprawności, niezaradności życiowej,
wielodzietności oraz samotnym matkom.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: działania edukacyjne, informacyjne, pomoc odzieżowa, żywnościowa.
Pomagają w wielu sferach życiowych, zawsze wyciągają pomocną dłoń do potrzebujących, nikogo nie zostawiają
w potrzebie. Stowarzyszenie pomaga również dzięki pomocy innym.
W swojej siedzibie na Alejach Zygmunta Krasińskiego przyjmują w dobrym stanie odzież, obuwie. W 2011 r. otrzymali
nagrodę od Prezydenta Miasta Leszna, za prace społeczną na rzecz innych. Jednak jak sami piszą na swoim
facebookowym profilu- największą nagrodą jest dla nich codzienny uśmiech ludzi.
19 czerwca 2020 r. Stowarzyszenie "Echo" obchodziło swoje wyjątkowe, 18 urodziny!
W związku z tym, przede wszystkim dziękujemy Wam za codzienne wypełnianie misji na rzecz osób potrzebujących.
Wasze dobro jest bezcenne!
Życzymy Wam przede wszystkim jak najwięcej uśmiechów, które są dla Was największą nagrodą, dalszej, owocnej
pracy, spełnienia podczas wykonywania misji społecznej, samych życzliwych ludzi na Waszej drodze oraz aby Wasza
praca zawsze przynosiła Wam satysfakcję.
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21 LITRÓW KRWI DLA KASI
KONWY
Z bardzo szerokim odzewem spotkała się akcja krwiodawstwa
dedykowana Kasi Konwie organizowana przez Miasto Leszno. Krew
chciało oddać aż 49 osób. Kwalifikację pomyślnie przeszło 46 z nich.
Dzięki temu udało się zebrać 20 700 ml krwi. Kolejka osób chętnych
oddać krew ustawiła się zanim krwiobus dotarł na Rynek.
Byli ludzie bardzo młodzi i ci trochę starsi. Kilka osób chciało oddać krew po raz pierwszy. Wszyscy deklarowali, że to
dla Kasi Konwy. W sumie uzbierano 20 700 ml krwi.
Od wypadku minął już ponad miesiąc, a Kasia i Rita ciągle „jadą” swój najważniejszy wyścig w życiu. Dziewczyny z całych
sił walczą o zdrowie.
Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz
częściową rekonstrukcję nosa i języka. Niedawno została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej i powoli jej organizm
podejmuje funkcje życiowe.
Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Przeszła skomplikowaną
operacje głowy oraz kręgosłupa. Czeka ją jeszcze operacja uda i biodra.
Dziś wiemy, że Kasia i Rita będą potrzebowały znacznie większych środków finansowych niż początkowo sądzono.
Wszystkie zebrane środki pieniężne zostaną przekazane po równo dla każdej z dziewczyn na specjalne konto
utworzone przez ich rodziny. Wpłat na zbiórkę publiczną można dokonać na stronie www.pomagam.pl/kasia_rita

WYDARZYŁO SIĘ - SPORT
BRĄZOWE TYGRYSY
Decyzją Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej trzecioligowa
drużyna UKS 9 Leszno kończy sezon z brązowymi medalami.
Za ostateczny został uznany wynik meczu o 3 miejsce rozegranego 7
marca pomiędzy UKS 9 Leszno a UKS Piątką Turek.
Tygrysy pokonały na wyjeździe siatkarzy z Turku w stosunku 3:0. Nie
jest jeszcze znany termin dekoracji drużyny.
Dwumecz o złoto rozegrały ekipy Enea Energetyk Poznań i MUKS Amber Kalisz. Tu dwukrotnie lepszy okazał się
Energetyk wygrywając oba mecze 3:2. Tym samym poznańska ekipa otrzymuje bezpośredni awans do 2 ligi.
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SEZON STARTOWY UKS
ACHILLES ROZPOCZĘTY
Podczas zawodów w Zielonej Górze sportową
rywalizację zainaugurowali zawodnicy konkurencji
rzutowych, (a dokładniej rzutu młotem) UKS Achilles
Leszno.
Zawodnicy ustanowili rekordy życiowe, a także zajęli
wysokie lokaty. To dobry prognostyk rozpoczynającego
się sezonu, a przecież dopiero się rozkręcają!!!
Zwyciężył w kategorii U16 Jakub Pracharczyk 41,91m(rekord życiowy), kolejne rekordy życiowe ustanowili - Adam
Nogała U18-37,93m, Olga Pokładecka U18-31,78m, Jagoda Wolna U16-29,87m, Maja Szerszeń U16-25,46m, Jan
Pracharczyk U14-19,22m. Mały falstart zaliczyły Monika Kuśpiel i Marysia Pracharczyk, ale już w najbliższą sobotę
powalczą o rekordy życiowe na mityngu w Środzie.
Gratulujemy zawodnikom i trenerom UKS Achilles.

KUYAVIA CUP 2020
Po długim okresie czasu bez zawodów w biegu na orientację, pojawiła
się impreza w Chomiąży Szlacheckiej.
Była to okazja do startu dla zawodników UKS Dąb Leszno. Zawody
przyciągnęły zawodników z całej Polski, którzy przez ograniczenia
w startach spowodowane pandemią koronawirusa byli bardzo
spragnieni startów.
W niemal każdej kategorii startowało ok. 30-40 osób, zwłaszcza w tych najmłodszych. Teren zawodów bardzo urokliwy,
aczkolwiek niełatwy. Szczegółowe wyniki oraz informacje dotyczące zawodów na stronie internetowej
www.kuyaviacup.pl.

POWRÓCIŁY „WAKACYJNE PORANKI Z JOGĄ”
W niedzielę 5 lipca na stadionie lekkoatletycznym odbyły się pierwsze w tym roku lipcowe „Wakacyjne poranki z jogą”.
W inauguracyjnych spotkaniu udział wzięło ok. 120 osób. Zajęcia trwały godzinę, a ćwiczenia były dostosowane do
możliwości osób początkujących. Między ćwiczeniami uczestnicy mogli skorzystać z 5-minutowych przerw na relaks.
Spotkanie, jak co roku, poprowadziła Pani Agnieszka Sakowicz - wykwalifikowana instruktorka jogi. Zajęcia zostały
zorganizowane przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie oraz w ramach projektu
współfinansowanego przez Miasto Leszno. Kolejne spotkanie, w ramach „Wakacyjnych poranków z joga” już
w najbliższą niedzielę 19 lipca
o godzinie 9:00.
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MŁODZICY Z SUKCESAMI W GOSTYNIU
W dniach 3-5 lipca na kręgielni w Gostyniu rozegrano
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, jedną z zaległych
imprez sezonu 2019/2020, zaliczaną do klasyfikacji sportu dzieci
i młodzieży.
Pomimo długiej przerwy w treningach ekipa "Polonii 1912"
Leszno złożona z 7 zawodników zaprezentowała się znakomicie.
Zwłaszcza młodziczki.
Indywidualnie zwyciężyła zawodniczka "Polonii" Maja Mielcarek.
Miejsce 3 zajęła Hania Leciejewska, a 5 była Kasia Nowakowska.
Wśród młodzików Krzysiu Kraczewski na pozycji 4.

Pary młodziczek to srebro dla Mielcarek i Leciejewskiej a w parach młodzików 4 pozycja Kraczewskiego z Przemkiem
Majerem.
W tandemach złoto dla "Polonii" wywalczyli Maja Mielcarek
z Krzysiem Kraczewskim a na 6 pozycji Kasia Nowakowska
z Przemkiem Majerem.
Ekipą młodzików "Polonii 1912" Leszno opiekowali się Adrian Szulc
i Ireneusz Kaczmarek.
Kolejne zaległe zawody sezonu 2019/2020 - Mistrzostwa Polski
juniorów młodszych ( U-18) odbędą się w połowie sierpnia
w Tucholi. Później też zaległe Mistrzostwa U-23 w Lesznie.
Gratulacje dla całej polonijnej reprezentacji młodzików.
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INICJATYWA DLA LESZNA
Ruszyła realizacja projektów, w ramach konkursu mikrodotacji Inicjatywa dla
Leszna. Celem Konkursu było wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i działań
związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w prace na
rzecz Miasta Leszna w obszarze pomocy społecznej poprzez zwiększenie liczby
inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju działań
związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace na rzecz
Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru
rewitalizacji.
Realizowane projekty:
1. Fundacja Jesienny Uśmiech - Kwiatowa metamorfoza mojego balkonu - aktywizacja osób starszych.
Projekt skierowany do leszczyńskich seniorów, którego celem jest aktywizować i zachęcić osoby starsze do dbałości
o swoje otoczenie. Jest to pewna forma zabawy, podczas której seniorzy wykorzystując swoją wyobraźnię
i wiedzę o roślinach ozdabiają własny balkon, werandę czy parapet okienny. Wykorzystują do tego celu rośliny
doniczkowe, w tym lawendę, którą otrzyma pierwszych 40 seniorów zgłoszonych do udziału w projekcie.
2. Stowarzyszenie Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego "Bliżej Siebie" - Leszczyński
Telefon Zaufania dla Seniorów.
Celem projektu jest pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz pomoc w realizacji potrzeb dnia codziennego
dla osób w wieku emerytalnym, samotnych, bezradnych życiowo.
Do dyspozycji uczestników projektu dostępne są 2 numery telefonów 2 razy w tygodniu:
•
•

poniedziałki od 17.00 do 19.00
piątki od 10.00 do 12.00.

3. Stowarzyszenie „Echo” – Pomagasz innym pomagasz sobie.
Projekt zakłada organizację 3 inicjatyw. Pierwsza z nich to organizacja Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca. W ramach tego
działania setka dzieci została obdarowana słodkimi upominkami.
Stowarzyszenie Echo w tym roku obchodziło 18-te urodziny, w związku z tym kolejna inicjatywa w ramach
projektu to dzień otwarty, który został zorganizowany w siedzibie Stowarzyszenia. Wszystkim
zainteresowanym przedstawiona została działalność Stowarzyszenia.
4. Spółdzielnia Socjalna Pod Skrzydłami – Razem damy radę.
W ramach projektu „Razem damy radę” Spółdzielnia podejmuje się realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
W ramach pomocy i wsparcia realizowane są także działania takie jak pomoc w poruszaniu się, utrzymywaniu porządku
w mieszkaniu, przygotowywaniu posiłków, wspólne spacery, zaopatrzenie w środki dezynfekujące, wsparcie
psychiczne poprzez rozmowy, czytanie książek, oglądanie filmów, spektakli.
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5. Spółdzielnia socjalna Kuba-Bart – Muzyczna odnowa.
Celem inicjatywy jest stworzenie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej atrakcji wakacyjnej w kompleksie
Pira-Grota oraz przez uczestniczenie w proponowanych zajęciach poprawienie ich stanu zdrowia. Weźmie w nich udział
łącznie 50 osób, będą to w głównej mierze mieszkańcy obszaru rewitalizacji miasta Leszna. Do udziału zaproszeni będą
przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni socjalnych.
6. Polski Związek Niewidomych w Lesznie Okręg Wielkopolski – "Niewidomy w walce z pandemią".
Poprzez realizację tego zadania Stowarzyszenie powróci do realizacji zadań statutowych i przy okazji warsztatów
turystyczno-edukacyjnych z Przewodnikiem po Lesznie szlakiem Króla Stanisława Leszczyńskiego oraz śladów XXI wieku
w mieście Leszno.
7. Stowarzyszenie Wygraj Siebie – Mimo wszystko damy radę.
Realizując projekt „Mimo wszystko damy radę” uczestnicy zaangażują się w tworzenie albumu opowiadającego
o historii życia seniorów w czasie pandemii. W ramach projektu odbędą się spotkania rozwijające umiejętności
piśmiennicze, które pozwolą na stworzenie opisów życia seniorów w tym wyjątkowym okresie w dowolnej formie
literackiej, które znajdą się we wspólnym albumie. Wykorzystane zostaną także zdjęcia wykonane podczas
wcześniejszego projektu „Zapach radości”.
8. Stowarzyszenie Katolickie Seniorów im. Jana Pawła II Klub Seniora w Lesznie „Przygoda z dietetykiem Zdrowa żywność to zdrowe życie seniorów”.
Celem projektu „Przygoda z dietetykiem” jest wsparcie osób w wieku emerytalnym, poszerzenie ich wiedzy o zdrowym
żywieniu, zapoznanie z możliwościami wykorzystania świeżych warzyw i owoców w codziennej diecie. Organizacja
warsztatów kulinarnych to pierwszy krok w kierunku powrotu do „normalnego” życia po okresie izolacji, wznowienie
bezpośrednich kontaktów międzyludzkich
9. Stowarzyszenie Instruktorów i Miłośników Survivalu Strzelectwa Sportowego i Wspinaczki Górskiej
SURVIVAL TEAM LESZNO – Silniejsi w sobie.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Zajęcia prowadzone będą w
małych grupach, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy warsztatów, bogatsi o tę wiedzę będą
pewniejsi siebie, staną się bardziej świadomymi obywatelami, gotowymi nieść pomoc potrzebującym.
10. Fundacja Sztuka – Maski.
Projekt łączy w sobie elementy inicjatywy ze sfery pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem
przeciwdziałania COVID-19, z elementami rozwoju życia kulturalnego. Dzięki inicjatywie mieszkańcy zwiększą także
swoją wiedzę z zakresu historii masek w kulturze na przestrzeni lat. Odnosząc się do historii i kultury – przedstawione
zostaną maski sprzed kilkuset lat oraz te, które obecnie nosimy w związku z pandemią koronawirusa.
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WIADOMOŚCI
PRZESUNIĘTE TERMINY
SPRAWOZDAŃ I CIT-8
Epidemia koronawirusa spowodowała przesunięcie terminów.
Przypominamy, jakie są nowe terminy sprawozdań finansowych
i CIT-8 w 2020 r. Sprawozdanie finansowe oraz deklaracja CIT-8
(ich sporządzenie, podpisanie, zatwierdzenie i wysłanie do
odpowiednich urzędów) to jedne z najpowszechniejszych
i najważniejszych obowiązków NGO-sów. Zwykle w połowie roku
macie je już za sobą.
Jednak w 2020 roku rozliczenie 2019 roku wygląda inaczej. Standardowe terminy przesunięto o 3 miesiące
(w przypadku sprawozdań finansowych) oraz o 2 lub 4 w przypadku CIT-8. A wszystko z powodu epidemii. Przesunięcie
terminów było oczekiwane i konieczne, ponieważ część działań, które są potrzebne do realizacji opisywanych
obowiązków, była bardzo utrudniona w sytuacji izolacji.
NGO NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – niewpisane w rejestrze przedsiębiorców KRS termin
przesunięty do 12.10.2020 r.
NGO PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ – wpisane w rejestrze przedsiębiorców KRS termin przesunięty do
15.10.2020 r.
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO - termin przesunięty do 15.10.2020 r. FUNDACJE termin do 31.12.2020 r.
źródło: www.ngo.pl
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DZIAŁANIA NGO-SÓW W CZASIE EPIDEMII. WYJAŚNIENIA
DEPARTAMENTU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Z początkiem czerwca weszło w życie rozporządzenie dotyczące "odmrażania" działań różnych podmiotów w czasie
epidemii. Portal ngo.pl zapytał Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, jakie zasady powinny stosować NGO-sy
przy najczęstszych i najbardziej standardowych działaniach, jak spotkania czy codzienna aktywność w siedzibie.
Wyjaśnienia Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Departament Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM –
w kwestii wskazania odpowiednich przepisów lub zaleceń sanitarnych, do których należy się stosować przy
prowadzeniu swojej działalności przez organizacje pozarządowe – wystąpił do Ministerstwa Zdrowia oraz do Głównego
Inspektoratu Sanitarnego o przekazanie stanowiska według właściwości.
Jak wskazano w przesłanych stanowiskach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zgodnie
z § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 964, ze zm.) „Do odwołania zakazuje się
organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019
r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym maksymalna liczba uczestników nie
może być większa niż 150 osób”. Uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m
między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 18 ust. 1.
W myśl natomiast § 15 ust. 9 rozporządzenia „Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1
imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób”. Uczestników takich spotkań
obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
Zatem organizowanie przez organizacje pozarządowe zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
– Prawo o zgromadzeniach oraz innych imprez, spotkań i zebrań jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem nieprzekraczania
150 uczestników i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
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Wśród pozostałych zasad bezpieczeństwa należy wymienić:
•

Częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem (zgodnie z instrukcją) i dezynfekowanie osuszonych dłoni
środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
• Zachowanie bezpiecznej odległości między stanowiskami pracy (minimum 1,5 metra).
• Zachowanie bezpiecznej odległości od innego rozmówcy, osoby postronnej, klienta (minimum 2 metry).
• Ograniczenie bezpośrednich rozmów blisko siebie, twarzą w twarz.
• Restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny oraz dobrych praktyk higienicznych
(w przypadku spożywania posiłków).
• Podczas kaszlu i kichania zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybsze usunięcie jej
do zamkniętego kosza i umycie rąk.
• Nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
• Jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń (nie zaleca się używania klimatyzacji).
• Śledzenie oraz stosowanie się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na rządowej stronie
internetowej https:/www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie internetowej Głównego Inspektoratu
Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci; https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczonena-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/.
Ponadto od dnia 6 czerwca 2020 r. dopuszczalne jest także organizowanie imprez, takich jak targi, wystawy, kongresy,
konferencje, spotkania, przy czym w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień,
spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo, warunkiem ich odbycia będzie udostępnienie ich widzom lub klientom
nie więcej niż połowy liczby miejsc w sali.
Warunkiem odbywania się imprezy będzie także, aby w miejscu spotkania znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na
4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi.
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NGO MOGĄ SKORZYSTAĆ
Z UMARZALNYCH
POŻYCZEK DO 5 TYS. ZŁ
Organizacje pozarządowe mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek
finansowanych z Funduszu Pracy. Kwota pożyczki to maksymalnie
5 tys. zł, jednak nie może ona przekroczyć 10 proc. przychodu za
poprzedni rok.
Z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy mogą skorzystać m.in. organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe i inne podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Warunki otrzymania bezzwrotnej pożyczki 5000 zł dla organizacji pozarządowej.
Pożyczka 5000 zł dla organizacji pozarządowych udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID19. Podstawowym warunkiem jej otrzymania jest prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej przed dniem
1 kwietnia 2020 r. Dodatkowe wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że dla spełnienia
tego wymogu wystarczy, by działalność gospodarcza lub statutowa nie była zawieszona w dniu 29 lutego 2020 r. lub
31 marca 2020 r. Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku
o udzielenie pożyczki.
Organizacja pozarządowa nie musi wykazywać żadnego spadku obrotów z działalności czy utraty dochodów.
Dodatkowo wprowadzone zostało kryterium przychodu. Organizacja pozarządowa nie otrzyma pożyczki 5000 zł
z urzędu pracy, jeśli jej przychód w poprzednim roku bilansowym przekroczył 100 000 złotych. Informacja o wysokości
przychodu przedstawiana jest w formie oświadczenia w samym wniosku o pożyczkę.
Wysokość pożyczki 5 tys. zł dla organizacji pozarządowych.
Maksymalna wysokość pożyczki dla organizacji pozarządowej to 5000 zł, jednak nie więcej niż 10% przychodów
w poprzednim roku bilansowym. Odmiennie zatem niż w przypadku mikropożyczki dla przedsiębiorców, wprowadzone
zostało dodatkowe kryterium ograniczające maksymalną wysokość pożyczki. Oznacza to, że pożyczkę w pełnej
wysokości 5000 zł, otrzymają organizacje pozarządowe, których przychód w poprzednim roku bilansowym mieścił się
w przedziale pomiędzy 50 000 zł a 100 000 zł.
Przykład: Stowarzyszenie osiągnęło w 2019 roku przychód w wysokości 32 000 zł. Maksymalna kwota pożyczki, o jaką
może się starać to stowarzyszenie wynosi 10% z 32 000 zł, czyli 3200 zł.
Warunek umorzenia pożyczki 5000 zł dla organizacji pozarządowych (NGO).
Aby pożyczka 5 tys. zł dla organizacji pozarządowej z Tarczy Antykryzysowej była bezzwrotna, należy spełnić jeden
warunek. Podobnie jak w przypadku mikropożyczki dla przedsiębiorców, warunkiem umorzenia pożyczki 5000 zł dla
organizacji pozarządowych (NGO) jest prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej przez okres 3 miesięcy
od dnia udzielenia pożyczki, przy czym za dzień udzielenia pożyczki uważa się dzień wypłaty środków.
Po spełnieniu tego warunku, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków.
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Wniosek o pożyczkę 5000 złotych z Tarczy Antykryzysowej – gdzie złożyć?
Wniosek o pożyczkę 5000 zł z Tarczy Antykryzysowej dla organizacji pozarządowej należy złożyć w Powiatowym
Urzędzie Pracy (PUP) w Lesznie, w terminie od 6 lipca br.
Wniosek o pożyczkę 5 tys. zł może zostać złożony elektronicznie lub też w formie papierowej na adres PUP w Lesznie.
Dużo szybszym i w naszej ocenie prostszym sposobem jest złożenie dokumentów elektronicznie. Umożliwia to portal
praca.gov.pl. Wniosek w tym przypadku podpisujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzony
profilem zaufanym ePUAP.
Na zakończenie procedury, zostanie wygenerowane automatycznie Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP).
Status wniosku można sprawdzić kontaktując się bezpośrednio z powiatowym urzędem pracy lub poprzez portal na
którym wniosek został złożony. Wszelkie pisma w sprawie wniosku złożonego elektronicznie, wnioskodawca będzie
otrzymywał na swoje konto w portalu. Informacje o otrzymaniu korespondencji zwrotnej z urzędu będą ponadto
przesyłane na adres e-mail wnioskodawcy.
Wnioskowana kwota pożyczki będzie w całości i niezwłocznie przelana na podany numer konta, w ciągu do dwóch dni
roboczych od podpisania umowy.
Podstawa prawna:
Art. 15 zzda Tarczy Antykryzysowej W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na
podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły
działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
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DORADZTWO W SPRAWIE POŻYCZEK Z FUNDUSZU PRACY
Biuro
Pełnomocnika
ds.
Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi
doradztwo dot. pożyczek dla organizacji
prowadzących działalność statutową oraz
gospodarczą.
Z
umarzalnych
pożyczek
finansowanych
z Funduszu Pracy mogą skorzystać m.in.
organizacje
pozarządowe,
stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie
socjalne, kluby sportowe i inne podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie.
Chcesz starać się o pożyczkę z Funduszu Pracy dla
organizacji
pozarządowych
prowadzących
działalność statutową lub/oraz gospodarczą, ale
nie jesteś pewien jak wypełnić wniosek?
Zapraszamy na doradztwo, podczas którego
pomożemy rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości!
W jaki sposób możesz otrzymać od nas pomoc?
•
•

zadzwoń do nas pod numer 65 529 54 03
bądź napisz na op@leszno.pl zadaj
nurtujące Cię pytania!
umów się telefonicznie (65 529 54 03)
i odwiedź nas w naszym biurze.
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DOTACJE I KONKURSY
KONKURS GRANTOWY „MOJA MAŁA OJCZYZNA”
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła IV edycję konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”.
Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego
w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności,
modernizacji.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
• Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
• Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
• Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,
• Zakup Sprzętu związanego z prowadzonym Projektem,
• Porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu,
• Zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie
zrealizowanego Projektu,
• Koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto, Koszt tablicy informacyjnej.
Jak to zrobić?
Złóż wniosek w generatorze na:fundacjabgk.pl Projekt powinien trwać od 1 do 6 miesięcy, czyli minimum 30 dni,
maksimum 183 dni, przy czym powinien zakładać cykl działań (nie chodzi o jednorazową akcję).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
• Fundacje,
• Stowarzyszenia,
• Biblioteki publiczne,
• Domy kultury,
• Jednostki samorządu terytorialnego,
• Koła gospodyń wiejskich.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
W 4 edycji programu wygra do 30 najlepiej ocenionych projektów, które zostaną dofinansowane na kwotę 30 000,00
zł brutto.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 10.06.2020 -31.07.2020 r. do godz. 13:00.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 04.01.2021 r. do 31.08.2021 r.
KONTAKT:
Opiekun projektu: Konrad Pytlakowski
tel. +48 601 649 771
e-mail: konrad.pytlakowski@fundacjabgk.pl
SZCZEGÓŁY NA STRONIE: www.fundacja.bgk.pl
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KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ
„Koalicje dla Niepodległej” to system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury i organizacji
pozarządowych, które zawrą koalicję z przynajmniej jednym z poniżej wymienionych podmiotów, w celu wspólnego
wykonania zadania.
Kwalifikujący się partnerzy:
• grupy nieformalne;
• grupy sąsiedzkie;
• amatorskie grupy i zespoły sportowe;
• amatorskie grupy i zespoły artystyczne i muzyczne;
• koła naukowe i koła zainteresowań;
• szkoły podstawowe, gimnazjalne,
• licealne (w tym klasy szkolne);
• spółdzielnie socjalne;
• ośrodki pomocy społecznej,
• centra pomocy rodzinie,
• domy samotnej matki,
• domy dziecka,
• schroniska dla nieletnich,
• zakłady poprawcze,
• domy/ośrodki opieki/seniora,
• świetlice środowiskowe,
• świetlice socjoterapeutyczne,
• młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• wspólnoty mieszkaniowe.
W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się lokalne inicjatywy na rzecz obchodów stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę. Dofinansowane zostaną inicjatywy zakładające współpracę mieszkańców oraz grup
nieformalnych podejmowane na poziomie lokalnym.
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań:
• dotyczących obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę;
• angażujących uczestników w realizację zadania;
• skierowanych do lokalnej społeczności;
• rozwijających różne umiejętności uczestników, zawierających komponent praktycznego wykorzystania
nabytych umiejętności;
• rozwijających wiedzę historyczną i obywatelską uczestników;
• o charakterze integracyjnym, opartych na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych
Rezultatami kwalifikujących się zadań mogą być: teksty prasowe, koncerty, nagrania muzyczne, instalacje,), murale,
spektakle (teatralne, muzyczne i inne), oznakowanie miejsc pamięci, wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych
i historycznych, plenery, panele dyskusyjne, wykłady, rekonstrukcje wydarzeń historycznych, muzea społeczne,
wydawnictwa (opracowanie rocznicowe, album, śpiewnik niepodległościowy, książka drukowana, e-book, audiobook,
książka w formacie Daisy, gra planszowa lub karciana), film, audycja radiowa lub telewizyjna.
Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie www.niepodlegla.gov.pl
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SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO
Chcąc przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego, a także
szerokorozumianej gospodarki Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanawia wesprzeć organizację obozów
sportowych dla dzieci i młodzieży.
CEL KONKURSU: Promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości
uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości jak: fair play,
współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy
historycznej o bohaterach-sportowcach, a także przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze
zdrowia indywidualnego i społecznego.
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu. Dofinansowanie może być
przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny
(Organizator nie może osiągnąć dochodu). Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu
w takich kategoriach jak:
•
•
•
•

transport,
wyżywienie,
zakwaterowanie,
ubezpieczenie.

Wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania jeśli już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie
ze środków Ministerstwa Sportu.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się
w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.
Każdy obóz powinien: mieć charakter sportowy, trwać co najmniej 10 dni, realizować w każdym dniu co najmniej
2 godziny zajęć sportowych, mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się wyłącznie
na terenie Polski, być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną, być zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej
działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj.: związki stowarzyszeń,
stowarzyszenia, fundacje.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 3 lipca do 31 października 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków.
KONTAKT: www.fundacjalotto.pl/kontakt
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FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
DZIAŁAJ DALEJ
W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią
koronawirusa oferowane jest wsparcie finansowe dla organizacji
społecznych, które prowadzą działania w obszarach
priorytetowych
Fundacji:
ochrony
praw
człowieka
i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet
i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności
i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony
praw zwierząt.
CEL KONKURSU: O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach
priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w
działaniu, a które w związku z pandemią: starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe
potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania, mają trudności z finansowaniem działań
statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania, są zagrożone
utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych: koszty
projektowe, koszty pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej
źródło dochodu dla organizacji), koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.), zakup
środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej
i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń,
pomoc prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania
w obszarach priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie
Demokracja w Działaniu a które w związku z pandemią: starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć
na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania, mają trudności z finansowaniem działań
statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania, są zagrożone
utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 30 listopada
2020. Informacja o dofinansowaniu przekazana zostanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.
CZAS REALIZACJI ZADANIA: Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku,
w uzasadnionych wypadkach możliwe będzie pokrycie kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.
Więcej informacji na stronie: www.batory.org.pl
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WSPARCIE FINANSOWE
ORGANIZACJI
TURYSTYCZNEJ LESZNO-REGION
W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa w Polsce wielu
przedsiębiorców z sektora branży turystycznej znalazło się
w trudnej sytuacji. Organizacja Turystyczna Leszno-Region
proponuje pomoc w postaci wsparcia finansowego dla podmiotów
zajmujących się turystyką w Lesznie i Regionie Leszczyńskim.
Wsparcie ma na celu utrzymanie, rozwój i promocję oferty
turystyczno-rekreacyjnej na terenie działalności Organizacji
Turystycznej Leszno-Region.
Warunkami otrzymania wsparcia finansowego są:
•

•

złożenie wniosku o dofinansowanie ze wskazaniem wysokości potrzebnego wsparcia finansowego oraz celu
na jaki wsparcie zostanie przeznaczone (tj. promocja obiektu lub działalności, rozwój infrastruktury
rekreacyjnej i turystycznej, zakup sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, odnowienie lub znakowanie obiektów
turystycznych, kreowanie nowych form turystyki i produktów turystycznych, działania na rzecz rozwoju
turystyki).
złożenie deklaracji przystąpienia do Organizacji Turystycznej Leszno-Region na okres min. 3 lat (pierwszy rok
przynależności będzie zwolniony z opłat członkowskich),

Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie sektora branży turystycznej to 50.000 złotych, jednak maksymalne
dofinansowanie dla podmiotu ubiegającego się o wsparcie to 4.000 zł. Za ocenę złożonych wniosków oraz podział
kwoty wsparcia odpowiedzialny będzie Zarząd Organizacji Turystycznej Leszno-Region.
Termin składania wniosków: 31.07.2020r.
Sposób składania wniosków:
•
•

elektronicznie na adres e-mail:region@leszno.pl,
pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Centrum Informacji Turystycznej, ul. Słowiańska 24, 64-100 Leszno.

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są poniżej. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przypuszczał,
że zbliżający się początek sezonu turystycznego zostanie przełożony na wciąż nieznany nam termin, a cała branża
będzie walczyć o przetrwanie. Wsparcie finansowe Organizacji Turystycznej Leszno-Region to rozwiązanie, które mamy
nadzieję pomoże zminimalizować negatywne skutki pandemii.
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LESZNO W SIECI
#LESZNOSEEUNOW - JESTEŚMY GOTOWI
NA PRZYJĘCIE TURYSTÓW
Akcja #LESZNOseeUnow to kontynuacja kampanii #LESZNOseeUsoon, zainicjowana przez Centrum Informacji
Turystycznej. Akcja narodziła się wraz z pojawieniem się pandemii koronawirusa w Polsce i ma na celu przypominać
mieszkańcom o atrakcyjności Leszna, promować najciekawsze miejsca, zabytki oraz atrakcje turystyczne. Turystów
natomiast zachęcić do odwiedzin miasta. W ramach kampanii udostępniane są on-line informacje, zdjęcia oraz filmy
promocyjne oznaczone hashtagiem #LESZNOseeUnow.
Po zniesieniu wielu restrykcji, w tym dotyczących hotelarstwa, gastronomii i turystyki, bezpiecznego podróżowania
i otwarcia granic – miasto jest przygotowane na przyjęcie gości. Organizatorzy akcji promują atrakcje i formy spędzenia
wolnego czasu, które są bezpieczne z punktu widzenia epidemicznego.
Akcja otwarta jest dla innych podmiotów, które mogą się do niej przyłączyć.
Jednocześnie zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej gdzie będzie można uzyskać informacje jak spędzić czas
wolny w Lesznie i okolicy, zaopatrzymy w materiały promocyjne, powiemy jak dojechać i gdzie zjeść. Zachęcamy też
do skorzystania ze sklepu oraz sklepiku on-line z pamiątkami.
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WYSTARTOWALIŚMY Z AKCJĄ #OCZAMIMIESZKAŃCÓW
Dwa tygodnie temu poprosiliśmy mieszkańców o przesyłanie zdjęć związanych z Lesznem. Fenomenem
indywidualności jest to, że każdy człowiek ma swoje unikatowe spojrzenie na świat. Dziesięć osób może przyglądać się
jednemu przedmiotowi/widokowi, ale jeżeli poprosimy te osoby o opisanie tego co widzą, opis nigdy nie będzie
dosłownie taki sam. Tak samo jest z wykonywaniem zdjęć. Wiele osób może wykonać zdjęcie, jednak perspektywa
każdego człowieka będzie wyjątkowa, indywidualna.
Jesteśmy bardzo ciekawi, jaka jest Wasza perspektywa, dlatego dwa tygodnie temu poprosiliśmy o przesyłanie
wykonanych przez Was zdjęć związanych z Lesznem. Otrzymaliśmy nieco ponad 70 zdjęć, bardzo dziękujemy! Zdjęcia
są przepiękne! Równocześnie informujemy, że nadal czekamy na Wasze zdjęcia. Fotografie możecie przesyłać przez
cały okres wakacji!
Zdjęcia, które już otrzymaliśmy, umieściliśmy w naszej galerii, którą znajdziecie na stronie www.ngo.leszno.pl. Galerię
zdjęć znajdziecie również na naszym facebookowym fanpage oraz na instagramie.
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WARTO WYBRAĆ SIĘ NA STARÓWKĘ
Leszczyńska starówka pięknieje w oczach! Zachęcamy do spaceru!
Na przestrzeni ostatnich lat, miasto zmieniło się nie do poznania.
Oprócz wielu remontów, pojawiły się także liczne instalacje. Na
deptaku, rok temu pojawiły się unikatowe lampiony a ulicę Bracką
oraz Wróblewskiego zdobią parasolki w różnych kolorach. Spacerując
po starówce i okolicy, oprócz podziwiania jej uroków warto również
zwrócić uwagę, że działa na niej wiele leszczyńskich organizacji
pozarządowych.
Wśród nich wymienić można:
• Fundację Centrum Aktywności Twórczej, Eurodesk Leszno,
• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku,
• Stowarzyszenie ECHO,
• Stowarzyszenie Krokus,
• Fundacja Edukacyjna ADJ,
• Stowarzyszenie MCP "Alternatywa" Leszno,
• PCK Leszno Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi (SIMy),
• Fundacja ODZEW, Fundacja Prodeste - filia Leszno,
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie Jest Piękne",
• Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum okręgowego w Lesznie,
• Stowarzyszenie "Pierwiastek RADości",
• Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne,
• Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury,
• Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. R. Maciejewskiego,
• Fundacja StrefaPL,
• Stowarzyszenie "Wygraj Siebie",
• Fundacja Jesienny Uśmiech,
• Spółdzielnia Socjalna OMNES,
• Stowarzyszenie Nowe Stare Miasto,
• Leszczyńskie Centrum Wolontariatu,
• Centrum PISOP,
• Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Bliżej Siebie,
• Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności,
• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie,
• Fundacja Zdrowa Natura,
• Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka",
• Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych w Lesznie, Okręg Wielkopolski,
• Leszczyńskie Stowarzyszenie Osób z Chorobami Alzheimera i Parkinsona,
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Leszno,
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym SPON,
• Spółdzielnię Socjalną Vita,
• Spółdzielnię Socjalną Kuba Bart, która prowadzi na ul. Leszczyńskich Pira Grota Leszno.
Jesteśmy dumni, że mieszkamy w tak pięknym mieście! Jeżeli kiedyś przyjdzie Wam się zastanowić, czy spędzić godzinę
przed telewizorem, czy wyjść na spacer, my podpowiadamy- koniecznie wyjdźcie zwiedzić naszą leszczyńską starówkę!
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KTO, CO? NGO
Współcześnie można zaobserwować wzrost zainteresowania mieszkańców społeczności lokalnych tworzeniem
organizacji pozarządowych.
Tzw. „Trzeci Sektor" przejmuje znaczną część zadań publicznych realizowanych głównie przez jednostki samorządu
terytorialnego, a w szczególności gminy. Organizacje pozarządowe mogą być tworzone w różnych formach prawnych,
przede wszystkim jednak występują jako: stowarzyszenia czy też fundacje.
Zapraszamy Was na cykl „Kto i co? NGO”, podczas którego przedstawiamy Wam podstawowe informacje dotyczące
funkcjonowania sektora pozarządowego.
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W ramach cyklu „Kto, co? NGO” przygotowaliśmy dla Was zabawę. Jeżeli znacie odpowiedź na pytanie co oznacza
skrót NGO napiszcie do nas na adres ngo@leszno.pl lub op@leszno.pl i podajcie prawidłową odpowiedź. Dla
pierwszych dwóch, które podadzą prawidłową odpowiedź przygotowaliśmy zestaw gadżetów LeszczyńskieNGO.
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#GASZYNCHALLENGE- WYZWANIE WYKONANE!
Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności wykonało
zadanie oraz nominowało nas do wykonania
#gaszynchallenge, oczywiście przyjęliśmy wyzwanie!
Skąd tak w ogóle wzięła się akcja?
Wszystko zaczęło się w Gaszynie, 4 miesiące temu, czyli
jeszcze przed pandemią. Rodzice chorego na SMA
(rdzeniowy zanik mięśni) Wojtka Howisa, zaczęli
załamywać ręce, ponieważ stracili nadzieję, iż uda im się uzbierać ponad 9 milionów złotych na kluczowy lek w leczeniu
synka.
Pojawiła się jednak osoba, której los Wojtusia nie był obojętny- strażak z Gaszyna. Wyszedł On przed dom, nagrał
krótkie wideo na którym wykonał pompki, wpłacił kwotę na zbiórkę, wrzucił filmik w sieć i nominował 5 kolejnych
osób, które miały podjąć się zadania.
Challenge okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ nabrał rozmachu i efektem kuli śnieżnej rozrósł się na całą Polskę
a nawet dotarł do Niemiec! A co najważniejsze?! W niedługim czasie, cel został osiągnięty!
Na czym dokładnie polega challenge?
Osoby nominowane wykonują 10 pompek uwieczniając aktywność wideorejestratoerm (bądź przysiady- jeżeli ich stan
fizyczny nie pozwala na wykonanie pompek), wpłacają (minimum 5 zł- osoby, które wykonały pompki, minimum 10 złosoby, które nie wykonały pompek) na dziecko dotknięte chorobą SMA (poprzez stronę www.siepomaga.pl) wrzucają
wideo do sieci (najczęściej na portal społecznościowy Facebook) i nominują minimum 3 kolejne osoby do podjęcia
wyzwania.
My również zostaliśmy nominowani do wzięcia udziału w wyzwaniu!
Oczywiście wzięliśmy w nim udział a efekty tego, możecie zobaczyć poniżej oraz na naszych portalach
społecznościowych.
Ponieważ zbiórka dla Wojtka została zakończona (zebrano całą sumę, a nawet nieco ponad!) zachowując pomocowy
charakter challenge, pieniądze zdecydowaliśmy się przelać dla 6-miesięcznej Sandry Wolniak z Krotoszyna, która
zmaga się z chorobą SMA.
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ROCZNICA POWROTU LESZNA DO MACIERZY
17 stycznia 1920 roku to bardzo ważna data dla naszego Miasta. "Zgoda i jedność dla dobra prawdziwej dla Leszna
ojczyzny niech na zawsze tu zapanuje" te słowa z odezwy generała Józefa Dowbora-Muśnickiego wygłoszonej do
mieszkańców 100 lat temu nie tracą na aktualności.
Wojska niemieckie opuściły Leszno 17 stycznia 1920 roku, o godzinie 8:30. Na leszczyńskim ryku odbył się ostatni
przegląd wojsk niemieckich a następnie wymarsz w kierunku Wschowy. Zaraz po odejściu wojsk niemieckich ludność
polska rozpoczęła przygotowania do przyjęcia wojsk polskich.
Na wieży ratuszowej umieszczono godło narodowe oraz przesunięto o godzinę wskazówki zegara ratuszowego, by czas
miejski zrównać z czasem obowiązującym w Polsce. Wkrótce na rynek wjechał pierwszy patrol dwóch ułanów,
jednocześnie I Kompania 9 Pułku Strzelców Wielkopolskich zaczęła obejmować koszary przy dawnej ulicy Ogrodowej.
Ulice którą wkraczał pułk została nazwana Niepodległości, a ulica którą wkraczał patrol na rynek do tej pory nazywa
się Wolności. Ulica którą wymaszerowały wojska niemieckie nazywa się 17 stycznia.
Główne uroczystości powrotu Leszna do macierzy odbyły się 18 stycznia w niedzielę na które przybyli dowódca Frontu
Wielkopolskiego gen broni Józef Dowbór-Muśnicki ze sztabem, wojewoda poznański dr Witold Celichowski i szef misji
alianckiej pułkownik Marquet.

WIERSZE DLA UCZCZENIA 100. ROCZNICY
POWROTU LESZNA DO MACIERZY
Członkini Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” pani Krystyna Przewłocka napisała dwa wiersze upamiętniające 100. rocznicę
powrotu Leszna do Macierzy.
W pierwszym wierszu "Ciepło o naszym kochanym Lesznie", autorka przekazuje myśli członków stowarzyszenia.
Kolejny wiersz „Jubileuszowa laurka dla mieszkańców Leszna” powstał w odpowiedzi na naszą inicjatywę, w ramach
której zachęcaliśmy przedstawicieli leszczyńskich organizacji pozarządowych do złożenia życzeń dla Miasta Leszna.
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Seniorzy ze Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” zatańczyli pod biało-czerwonymi parasolkami taniec z flagami.
Grupa taneczna „Wygrani” zadedykowała ten taniec wszystkim mieszkańcom z okazji 100. rocznicy Powrotu Leszna do
Macierzy.

LOGOTYP DLA UCZCZENIA ROCZNICY
17 stycznia 1920 roku nasze miasto wróciło
w granice Polski i przez cały rok 2020 chcemy
świętować tę okrągłą, ważną rocznicę.
W związku z trwającą rocznicą 100-lecia
powrotu Leszna do macierzy zachęcamy do
stosowania logotypu w różnych materiałach
promocyjno-informacyjnych, na nośnikach
reklamowych, odzieży sportowej i banerach.
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KROPLA WODY DLA AUSTRALII
AKCJA ZAKOŃCZONA SUKCESEM!
Zakończyła się wielka akcja społeczna Kropla wody dla Australii. Akcja rozpoczęła się z inicjatywy Prezesa Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Rafał Zalesiński, współpomysłodawcą akcji był także Pan Tomasz Janowicz,
Wiceprezes Tęczy. Dużym wsparciem oraz zaangażowaniem wykazała się również Fundacja Arena i Świat.
Podczas akcji pomocowej w Lesznie, zorganizowanych zostało 40 różnych wydarzeń (sportowe i kulturalne, mecze,
koncerty, wystawy, kiermasze i licytacje).
Finalnie udało się zebrać 34.980 zł (około 12.725 AUD). Zebrana kwota została przekazana Zoos Victoria w Melbourne
w Australii, ze wskazaniem na rzecz pomocy zwierzętom poszkodowanym w pożarach, które trawiły Australię na
przełomie 2019 i 2020 roku. Akcja odbywała się pod Patronatem Prezydenta Miasta Leszna Łukasz Borowiak.
Dziękujemy organizatorom i wszystkim zaangażowanym partnerom społecznym, biznesowym i mieszkańcom,
pokazaliśmy, że jesteśmy jedną, wielką, globalną rodziną!
Więcej informacji na naszej stronie www.ngo.leszno.pl
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JEST NAS CORAZ WIĘCEJ
REAKTYWOWAŁO SIĘ STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ III LO
W lipcu reaktywowało się Stowarzyszenie Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.
Celami Stowarzyszenia są: wspieranie wyróżniających się uczniów poprzez fundowanie stypendiów, rozwój wymiany
krajowej i zagranicznej uczniów oraz organizowanie współpracy na polu nauki, kultury i sportu, promowanie III Liceum
Ogólnokształcącego w Lesznie i wartości tworzących tradycje szkoły.
Stowarzyszenie podejmuje również działania na rzecz podnoszenia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów
i nauczycieli, a także działania w celu poprawy kultury fizycznej uczniów poprzez rozszerzenie bazy sportowej.
Stowarzyszenie nieodpłatnie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej, nauki, edukacji i oświaty.

FUNDACJA ADJ
Fundacja ADJ to grupa entuzjastów, która wierzy, że każdy wiek jest dobry na rozwój i edukację. Misją organizacji jest
zapewnienie możliwości rozwijania pasji i talentów każdemu i w każdym wieku.
Działania Fundacji:
Półkolonie letnie i zimowe w całości prowadzone w języku angielskim przez lektorów języka obcego, stosując zasadę
“total immersion” czyli całkowitego zanurzenia w języku obcym. Dzięki temu dzieci mogą poczuć się jak na
zagranicznym kursie.
Warsztaty dla dorosłych mają na celu wyposażenie rodziców w cenne narzędzia wychowawcze i rozwojowe niezbędne
w zmieniającym się postępie technologicznym i światopoglądowym np. Cykl szkoleń z kontroli rodzicielskiej połączony
jest z warsztatami tak, aby zapewnić jak najbardziej szczelną i optymalną kontrolę dostosowaną do wieku dziecka.
Warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży to 3 godzinne spotkania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 612 lat z podziałem na grupy wiekowe. Warsztaty są okazją do poznania nie tylko polskich tradycji, ale też innych krajów.

Fundacja Edukacyjna ADJ
ul. Jana Pawła II 9
64-100 Leszno
email: biuro@adj-fundacja.pl
tel: 661-405-760
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KARTA RATUJĄCA ŻYCIE ICE

CZYM JEST KARTA ICE?
Więcej informacji znajdziesz na:
ICE to skrót od angielskiego zwrotu „in case of emergency”, czyli tłumacząc na język polski - „w razie wypadku”.
http://ngo.leszno.pl/Karta_ratujaca_zycie_ICE_Karta jest zbiorem informacji, które każdy z nas powinien nosić ze sobą w łatwo dostępnym miejscu, tak aby w razie
odbierz_i_nos_przy_sobie.html

wypadku można było skontaktować się z naszymi bliskimi lub dowiedzieć się ważnych informacji związanych z naszym
zdrowiem. Karta jest zazwyczaj niewielkich rozmiarów, wielkością przypomina np. dowód osobisty, czy kartę płatniczą,
więc bez problemów zmieści się w portfelu, torebce, czy kieszeni. Do informacji zawartych na karcie wyróżnić można:
Leszczyńskie
NGO.
dane osobowe posiadacza karty, grupę krwi, informacja o chorobach, uczuleniach, przyjmowanych lekach, informacje
kontaktowe do bliskich osób, a także dodatkowe informacje tj. np. numery telefonów alarmowych.
Przeprowadzając kampanię Świadomość Niepełnosprawności, Miasto Leszno przygotowało specjalne karty ICE, które
trafiają do mieszkańców miasta.
Aby zostać posiadaczem karty, należy zgłosić się do Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi (Al. Jana Pawła II 21a 64-100 Leszno, kontakt: Tel. 65 547 68 40/65 529 54 03, godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 7:30 -15:30).
Liczba kart jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiego zgłaszania się i odbioru. Pamiętajmy, że nasze życie
i zdrowie jest bezcenne. Warto posiadać kartę ICE w podróżach,
jak i codziennym życiu. To mała rzecz, która może bardzo wiele
ułatwić i pomóc.
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WAKACJE LESZCZYŃSKICH NGO
W ostatnim czasie leszczyńskie kluby karate wybrały się na obozy sportowe. Zawodnicy Klub Karate Satori pojechali do
Łężyc, natomiast karatecy Shinto Karate Leszno odpoczywali w Łazach. Zachęcamy do obejrzenia kilku zdjęć z obozów
sportowych naszych klubów.
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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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