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CO W TRAWIE PISZCZY?
„SERCE DLA LESZNA 2020”
„Serce dla Leszna 2020” pod takim tytułem Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” realizuje projekt, którego głównym celem
jest uszycie 300 serc – poduszek biało - czerwonych. Szycie poduszek, wypełniane, pakowanie odbywać się będzie na
otwartych spotkaniach w Stacji Biznes, Bibliotece Ratuszowej i Klubie Seniora „Wrzosowy Zakątek” przy ulicy
Leszczyńskich 20.
„Przez realizację zadania chcemy w 2020 roku aktywnie uczestniczyć w obchodach 100 -lecia powrotu Leszna do
macierzy”- podkreśla prezeska stowarzyszenia Teresa Rękosiewicz
Są to otwarte spotkania, w których każdy może
uczestniczyć.
Jak
podkreślają
seniorzy
ze
Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” uszycie takiej poduszki
nie jest może skomplikowane, szyje się ją według
konkretnego szablonu.
Udział w spotkaniach będzie bezpłatny.
Najbliższe spotkania:
•

9 kwietnia Biblioteka Ratuszowa, Rynek 1 –
godzina 16:00

Kolejne:
•
•
•

8 maja Stacja Biznes, pl. Metziga 1 – godzina
16:00
4 czerwca Biblioteka Ratuszowa, Rynek 1 –
godzina 16:00
3 lipca Klub Seniora „Wrzosowy Zakątek”, ul.
Leszczyńskich 20 – godzina 16:00

W zeszłym roku stowarzyszenie szyło poduszki
wspomagające rehabilitację kobiet po mastektomii. W
tym roku szyje poduszki biało- czerwone. W styczniu
członkowie organizacji wraz z prezydentem Łukaszem
Borowiakiem rozdawali już mieszkańcom. Rozdanych
zostało 100 poduszek na 100-lecia powrotu Leszna do
macierzy.
"Zainteresowanie poduszkami jest spore. Ludzie na ulicy pytają mnie gdzie można taką poduszkę kupić. Takie poduszki
rozdajemy za darmo, będziemy je rozdawać w maju oraz we wrześniu w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno"
- poinformowała Teresa Rękosiewicz, prezeska Stowarzyszenia "Wygraj Siebie
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WYDARZYŁO SIĘ
SŁODKIE SERDUSZKA ROZDANE MIESZKAŃCOM
W ramach kampanii "Zakochaj się w Lesznie jak MY" i przypadających na
dzień 14 lutego Walentynek, wręczaliśmy mieszkańcom Leszna pyszne
ciasteczka, serduszka oraz kartki z życzeniami.
Po godzinie 14.00 na leszczyńskiej starówce Prezydent Miasta Leszna Łukasz
Borowiak wraz z pracownikami Biura Pełnomocnika ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi oraz członkiniami Stowarzyszenia "Wygraj
Siebie" wręczali mieszkańcom Leszna pyszne ciasteczka, serduszka oraz
kartki z życzeniami.
Akcja odbyła się w ramach kampanii "Zakochaj się w Lesznie jak MY", która była prowadzona od 14 do 28 lutego na
stronie www.ngo.leszno.pl oraz portalach społecznościowych Leszczyńskie NGO.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, a ciasteczka oraz poduszki w kształcie
serduszek wywołały wiele uśmiechów. Podczas trwania kampanii w mediach społecznościowych leszczyńskiego NGO
odbywały się konkursy i zabawy, które zachęcały mieszkańców do spojrzenia na Leszno z nieco innej strony,
zastanowienia się za co kochamy miasto i dlaczego jest ono miejscem, w którym warto zostać na dłużej.

TANECZNO-PLASTYCZNE ZAJĘCIA W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
W środę 19 lutego wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat” odbyli zajęcia taneczno-plastyczne
w Szkole Podstawowej nr 4.
Zajęcia taneczne były okazją do przypomnienia starych układów, a także do
nauczenia się czegoś nowego. Podczas zajęć plastycznych uczestnicy mogli puścić wodzę fantazji i według własnego
pomysłu stworzyć z przygotowanych materiałów narzędzie każdego podróżnika i odkrywcy - lornetki.
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AKCJA PĄCZKI DO RĄCZKI
W czwartek 20 lutego odbyła się akcja „Pączki do Rączki”. Celem akcji
było zebranie pieniędzy dla trzech chłopców, którzy wymagają leczenia
i rehabilitacji.
Pączki można było nabyć w placówkach oświatowych, instytucjach oraz
firmach na terenie powiatu leszczyńskiego, górowskiego, a także
gostyńskiego. Koszt pączka to dar od serca.
Tegoroczna edycja okazała się ogromnym sukcesem organizatorów oraz wszystkich, którzy włączyli się do akcji.
Na rzecz trójki chłopców sprzedanych zostało 35 tysięcy pączków w prawie 100 placówkach.
Dzięki hojności mieszkańców Leszna i regionu każdy z chłopców otrzyma ponad 16 tysięcy złotych, które przeznaczone
zostaną na dalsze leczenie i rehabilitację.
Organizatorem akcji była Szkoła Podstawowa nr 5 w Lesznie.

ZAGRALI DLA STASIA
21 lutego 2020 roku w auli Państwowej Wyższej
w Lesznie odbył się koncert charytatywny „Gramy dla Stasia”.

Szkoły

Zawodowej

Koncert zorganizowano dla chorego na nowotwór Stanisława Maćkowskiego, który
jest uczniem III klasy w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. Kilka lat
temu u Stasia zdiagnozowano nowotwór złośliwy prawej nerki.
Po intensywnym leczeniu wydawało się, że wygrał walkę z chorobą. Niestety rok temu rak wrócił. Obecnie wymaga
stałej opieki i rehabilitacji. Leki, opatrunki, cykle rehabilitacji czy nawet transport to tylko część wydatków, które ponosi
jego rodzina. Oprócz czterogodzinnego grania, podczas koncertu zorganizowano kawiarenkę
z kawą i ciastem, loterię fantową oraz wystawę obrazów uczniów „Złota natura”.
Tuż przed występem Joanny Dudkowskiej, gwiazdy wieczoru, wśród posiadaczy
wejściówek rozlosowano atrakcyjne nagrody, m.in.: ekspres do kawy
i zegarek. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, pracowników oraz
uczniów ZSET udało się zorganizować wydarzenie, w którym udział wzięło ok. 500
osób. O sukcesie imprezy niech świadczy fakt, że w dzień koncertu nie można było
już dostać na niego wejściówek. Podczas imprezy zebrano kwotę 24 891,95 zł.
By pomóc Stasiowi, szkoła zainicjowała również inne działania.
Na portalu pomagam.pl uruchomiono zbiórkę pieniędzy, której limit ustalono do kwoty 30 000, zł, na Facebooku działa
grupa „Licytujemy dla Stacha”, gdzie można licytować przedmioty i usługi lub samemu wystawić coś na licytację.
Wszystkie pozyskane w ten sposób środki zasilą konto Stasia.
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WYDARZYŁO SIĘ - SPORT
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI ZAKOŃCZONE!
Wysokie miejsca zajęli zawodnicy UKS Achilles Leszno podczas Halowych
Mistrzostw Polski, które odbywały się w Toruniu.
Z zawodników leszczyńskiego klubu najbliżej medalu była Ewelina
Maciejewska, która w konkurencji trójskoku z wynikiem 11,97 m pobiła swój
rekord życiowy, co pozwoliło jej na zajęcie 4 miejsca.
Bardzo dużą niespodziankę sprawił Jan Czternasty, który debiutował na
dystansie 200m U18 i awansował do ścisłego finału zajmując VI miejsce
ustanawiając rekord życiowy 23,08s.
Serdeczne gratulacje dla zawodników.

ZAWODNICY KK INARI Z WIZYTA U PREZYDENTA
20 lutego zawodnicy Leszczyńskiego Klub Karate INARI gościli u Prezydenta Miasta Leszna. Podczas spotkania pan
Prezydent podziękował i pogratulował zawodnikom sukcesów, którymi były wywalczone medale podczas
Mistrzostwach Polski Karate JKA, które odbyły się w Grodzisku Mazowieckim.
W konkurencji kata chłopców Mistrzem Polski został Miron Łąkowski. Drugie miejsce i tytuł Wicemistrza Polski w karate
JKA w konkurencji kata chłopców 14-15 lat zdobył Jakub Tęgi.
Jakub wystartował także w konkurencji kumite chłopców 14-15 lat open, w której zdobył tytuł II Wicemistrza.
Wicemistrzem Polski w karate JKA w konkurencji kata mężczyzn +18 lat został Aleksander Panicz.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy pomyślności w osiąganiu dalszych sukcesów.
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II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ

Przez dwa dni 22 i 23 lutego w hali na Zatorzu ponad 350 dziewcząt i chłopców rywalizowało w drugiej edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Mini Piłki Siatkowej zorganizowanego przez UKS 9 Leszno.
Turniej obejmował rywalizację czwórek czyli dzieci z rocznika 2007, trójek (2008), dwójek (2009 rok). Turniej został
uroczyście otwarty przez wiceprezydenta Piotra Jóźwiaka i dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 9 Dorotę Cegielską.
Do Leszna przyjechały zespoły z różnych stron Polski. Organizatora - UKS 9 Leszno reprezentowało 8 zespołów.
Najlepiej poradzili sobie chłopcy grający w kategorii trójek i czwórek. Oba zespoły UKS 9 Leszno zajęły 2 miejsca.
Drużyna dwójek uplasowała się na 4 pozycji. Czwórka dziewcząt zajęła 3 miejsce, trójki 15 i 17 oraz dwójki 7 i 14.

MŁODZIEŻOWE KULANIE W PUCHARZE WRONEK
22 lutego we Wronkach odbył się młodzieżowy turniej o Puchar
Wronek, w którym kilka dobrych występów zaliczyli kręglarze
Polonii 1912 Leszno.
W kategorii młodziczek zwyciężyła Weronika Gbiorczyk.
Na 4 miejscu po ataku z miejsca siódmego uplasowała się Maja
Mielcarek. Wśród juniorów młodszych drugie miejsce zajął
Mateusz Kraczewski, a na 7 miejscu zawody zakończył Antoni
Nowacki. Wśród chłopców na 4 miejscu sklasyfikowany został Piotr
Tomaszewski.
W sumie "Polonię" w turnieju wronieckim reprezentowało 14
młodych
zawodników
pod
opieką
Adriana
Szulca
i Ireneusza Kaczmarka.
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ZWYCIĘSTWO PIŁKARZY RĘCZNYCH
Ważne zwycięstwo w weekend 22-23 lutego odnieśli piłkarze ręczni MKS Realu Astromalu
Leszno.
W meczu rozgrywanym w Hali „Trzynastka” leszczynianie pokonali drużynę MKS Wieluń
w stosunku 24:22.
Pierwsza cześć spotkania była niezwykle wyrównana, a oba zespoły grały niezwykle
konsekwentnie i dokładnie.
Po 30 minutach na tablicy wyników widniał wynik 15:12. Drugą część spotkania lepiej
rozpoczęli leszczynianie i już po kilku minutach powiększyli swoją przewagę nad zespołem
z Wielunia do 5 bramek. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 24:22.

43. SAMOCHODOWY RAJD „YETI”
1 marca 2020 Automobilklub Leszczyński zorganizował I rundę Rajdowych
Popularnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu pod nazwą "Rajd Yeti".
Podczas wydarzenia uczestnicy mogli się sprawdzić w kilkunastu próbach
sprawnościowych, w których liczyła się przede wszystkim szybkość, ale
i precyzja jazdy.
Tryumfatorami 43. Rajdu Yeti okazali się Jacek Tarazewicz i Krzysztof Bakowski.

TURNIEJ RZUCANKI W LESZNIE
W sobotę 29 lutego odbyła się trzecia odsłona Ogólnopolskiego Turnieju Mini Piłki Siatkowej.
Tym razem w rzucance siatkarskiej rywalizowała setka dzieci, dziewczęta i chłopcy w wieku 10-8 lat. Do Leszna
z różnych zakątków Polski przyjechali młodzi adepci siatkówki, którzy w turnieju rzucanki reprezentowali swoje kluby.
Organizatorem drugiej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Mini Piłki Siatkowej było Stowarzyszenie UKS 9 Leszno, które
reprezentowała 24-osobowa grupa młodych sportowców.
Wszystkie dzieci wyjechały z Leszna z pamiątkowym dyplomem, medalem oraz nagrodą. Najlepsi otrzymali puchary.
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ZOSTAW SWÓJ 1% W LESZNIE
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do
otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Jak przekazać swój 1% podatku?
1.
2.
3.
4.
5.

0000224658
0000277339
0000510810
0000399979
0000548026

6.

0000153535

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

0000076552
0000133582
0000466115
0000212272
0000065247
0000588215
0000270261
0000420287
0000070363
0000034807
0000055194
0000031247
0000055622
0000028529
0000074145
0000385915

23. 0000309320
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

0000270261
0000270261
0000270261
0000270261
0000270261
0000270261
0000270261
0000270261
0000270261

CARITAS POZNAŃSKA, cel szczegółowy DOM DZIECKA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W LESZNIE
FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA "PODAJ DALEJ"
FUNDACJA DELHAN UŚMIECH W BARWACH TĘCZY
FUNDACJA JESIENNY UŚMIECH
FUNDACJA LONDON POLISH SOCIETY
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. JANA
AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE
FUNDACJA "ODZEW"
FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ
FUNDACJA STREFAPL
FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI IM. ZBIGNIEWA GORZELAŃCZYKA
INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY LESZNO, cel szczegółowy: IKS Leszno
KATOLICKA FUNDACJA "ROZRADUJ SIĘ W PANU"
KLUB PIŁKARSKI POLONIA 1912 LESZNO, cel szczegółowy: KP POLONIA 1912 LESZNO 6348
LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA
LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM"
LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE
LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA"
LIONS CLUB LESZNO 2000
MIEJSKI KLUB PŁYWACKI ASTROMAL-LESZNO
MKS REAL ASTROMAL LESZNO, cel szczegółowy: MKS REAL ASTROMAL
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH, cel szczegółowy: Koło Leszno
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO
W LESZNIE
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 5 LESZNO 8755
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 6 LESZNO 8487
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 7 LESZNO 8108
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 8 LESZNO 8102
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 10 LESZNO 6223
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 12 LESZNO 6299
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 13 LESZNO 6298
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 15 LESZNO 8169
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 18 LESZNO 8060
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33. 0000270261 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 19 LESZNO 9039
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W
34. 0000270261
LESZNIE, cel szczegółowy: PM 21 LESZNO 8044
35. 0000103857 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH, cel szczegółowy: Koło Terenowe w Lesznie
36. 0000024646 RUCH TRZEŹWOŚCIOWY W LESZNIE
37. 0000078144 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE
38. 0000614310 STOWARZYSZENIE KATOLICKIE SENIORÓW IM. JANA PAWŁA II
39. 0000348075 STOWARZYSZENIE "KOLORY"
40. 0000379351 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ŻYCIE JEST PIĘKNE"
41. 0000034219 STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI
42. 0000068839 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI IM. JANUSZA KORCZAKA
43. 0000578402 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM - NASZ ŚWIAT"
STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM.
44. 0000296593
GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" I GARNIZONU LESZNO
45. 0000056976 STOWARZYSZENIE "PRZYJACIEL SZKOŁY" W LESZNIE
46. 0000306349 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE
47. 0000330978 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. ROMANA
48. 0000219986
MACIEJEWSKIEGO W LESZNIE
STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ "MŁODA POLONIA ASTROMAL", cel
49. 0000270261
szczegółowy: MŁODA POLONIA 1041
50. 0000270261 STOWARZYSZENIE SPORTOWE CRC LESZNO, cel szczegółowy KLUB CRC LESZNO 8241
51. 0000427837 STOWARZYSZENIE WYGRAJ SIEBIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W LESZNIE, cel szczegółowy SP NR 1
52. 0000270261
LESZNO 2011
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO, cel szczegółowy SP NR
53. 0000270261
12 LESZNO 2054
54. 0000044643 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W
55. 0000213545
LESZNIE
56. 0000299087 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE
57. 0000197334 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ACHILLES" LESZNO, cel szczegółowy: UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "ACHILLES" LESZNO
58. 0000270261 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY LESZNO, cel szczegółowy: FOOTBALL
ACADEMY LESZNO 8920
59. 0000270261 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "JEDYNKA" PRZY SP NR 1 W LESZNIE, cel szczegółowy: UKS
JEDYNKA LESZNO 4290
*Lista OPP opracowana została w oparciu o wykaz opublikowany na stronie https://www.niw.gov.pl –
zaktualizowany w dniu 11 marca 2020 roku.
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EMERYCIE TY TEŻ MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1% PODATKU!
Jesteś na emeryturze lub rencie? Ty również możesz przekazać
swój 1% podatku wybranej przez siebie Organizacji Pożytku
Publicznego składając PIT-OP.
Czym jest PIT-OP?
PIT-OP jest to formularz oświadczenia o przekazaniu 1% podatku
dla wybranej OPP, który jest składany przez emeryta. Pit OP to
również prosty sposób na przekazanie 1% dla osób, które
rozliczane są przez organy rentowe.
Oświadczenie PIT – OP złożyć można jeśli:
•
•
•

jesteś emerytem lub rencistą;
dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT- 40A za 2019 r.
nie uzyskałeś w 2019 r. innych dochodów, które powinieneś wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu
PIT-37 albo PIT-36.

Dlaczego warto złożyć oświadczenie PIT-OP?
Składając krótkie oświadczenie PIT-OP możesz oszczędzić czas, a także zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów
w zeznaniu rocznym, które wynikać mogą z przepisywania danych z informacji PIT- 40A od organu rentowego czy
błędów rachunkowych. W oświadczeniu PIT-OP wskazujesz tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tej
OPP, której chcesz przekazać 1% swojego podatku. I tyle — resztę za ciebie zrobi urząd skarbowy.
Kiedy złożyć oświadczenie PIT-OP?
Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r.
Jak złożyć PIT – OP?
PIT-OP możesz złożyć elektronicznie – wypełniając w internecie, a także w formie papierowej wysyłając pocztą
tradycyjną lub dostarczając osobiście w Urzędzie Skarbowym.
Formularze w wersji interaktywnego pliku oraz w formie do druku dostępne są na stronie www.podatki.gov.pl

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

10

11

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

Jak przekazać 1% podatku na rzecz wybranej OPP w usłudze Twój e-PIT ?
Wypełnione zeznania podatkowe są dostępne na stronie www.podatki.gov.pl od 15 lutego 2020 roku.
W rozliczeniu można dokonywać zmian wg schematu zamieszczonego na poniższym plakacie.
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ŚWIADOMOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Dzień Kolorowej Skarpetki
- Załóż kolorowe skarpetki! Światowy Dzień Zespołu Downa
21 marca jest kolorowy nie tylko z powodu pierwszego dnia wiosny! To właśnie w tym
dniu obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa.
Miasto Leszno oraz leszczyńskie NGO zachęcają do udziału w akcji poprzez założenie tego
dnia kolorowych skarpetek „nie do pary” jako wyraz radości, tolerancji i solidarności z
osobami z Zespołem Downa.
Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna. Przypada on na 21. dzień 3. miesiąca w roku
ponieważ to właśnie dodatkowy, trzeci, chromosom w 21. parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w
ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej. Stąd też inna nazwa tego zaburzenia - trisomia
21.
Światowy Dzień Zespołu Downa jest świętem ustanowionym w 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Down
Syndrome International (DSI), mając na celu budowanie świadomości na temat tego, czym jest Zespół Downa, a także
tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje
Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Zespół Downa jest odmiennością biologiczną człowieka, którego natura wyposażyła w dodatkową informację
genetyczną zawartą w chromosomie 21. To ona właśnie modyfikuje rozwój i kształtuje cechy wyróżniające daną osobę
pośród innych ludzi. W efekcie dochodzi do zmian tempa rozwoju danej osoby. Najdotkliwiej odczuwanym przez osoby
z Zespołem Downa zaburzeniem jest osłabienie procesu zapamiętywania i zaburzenie mowy. Nazwa tej wady
genetycznej pochodzi od nazwiska angielskiego lekarza Johna Langdona Downa, który w 1866 r. pierwszy opisał
podobieństwo grupy osób z odmiennym rozwojem, które nie były ze sobą spokrewnione.
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"Zaświeć się na niebiesko" dla autyzmu
2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Autyzmu. Obchodom
towarzyszy ogólnoświatowa akcja „Na niebiesko dla Autyzmu" (Light It
Up Blue).
Każdego roku w dniu obchodów wiele firm i instytucji na całym świecie
i w Polsce włącza niebieską iluminację na swoich budynkach,
w witrynach bądź innych obiektach.

W Lesznie w ubiegłych latach na niebiesko oświetlany był Ratusz, w zeszłym
roku na niebiesko swój budynek oświetlił również MPWIK.
Od paru lat Miasto Leszno wspólnie z leszczyńskimi organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami
podejmuje wiele działań mających na celu zwrócenie uwagi mieszkańców, na
to iż są wśród nas osoby autystyczne. Osoby te potrzebują zrozumienia,
akceptacji i pomocy ze względu na swoje problemy z interakcją społeczną,
komunikowaniem się i często trudnymi zachowaniami. Osoby z autyzmem
i Zespołem Aspergera – jak każdy z nas – pragną przyjaźni, miłości, potrzebują
wyjść z domu do ludzi.
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O autyzmie
Obecnie autyzm definiuje się jako zaburzenie neurorozwojowe. Nie jest to choroba psychiczna, ale zaburzenie
wpływające w istotny sposób na życie społeczne i rodzinne osoby nim dotkniętej.
Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu. Wśród osób
autystycznych są osoby głęboko niepełnosprawne, niemówiące, bardzo słabo funkcjonujące społecznie, ale także lepiej
funkcjonujące, posługujące się mową, posiadające pewien stopień umiejętności społecznych, a czasem wyróżniają
się ponadprzeciętnym poziomem niektórych sprawności intelektualnych, dlatego w literaturze światowej używa się
określenia „spektrum zaburzeń autystycznych” (z ang. Autism Spectrum Disorder, w skrócie ASD). Cztery razy częściej
autyzm występuje u chłopców niż u dziewczynek.

Dane:
Według danych Autism Europe ponad 5 mln osób w Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem.
W Stanach Zjednoczonych podaje się, że jedno na 68 urodzonych dzieci jest dotkniętych tym rodzajem
niepełnosprawności.
Nie ma dokładnych danych, co do liczby osób z autyzmem w Polsce. Jednak przyjmując dane z badań
epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach można ocenić, iż w Polsce osób tych może być co najmniej
60 tysięcy w tym około 10 tys. dorosłych.
W dniu 2 kwietnia każdy może wyrazić swą solidarność z osobami z autyzmem:
•
•
•
•

oświetlić budynek na niebiesko;
zorganizować "Niebieski Dzień" w szkole;
nałożyć ubranie w kolorze niebieskim;
dodać niebieską żarówkę lub puzzla do swego profilu na facebook’u lub strony www.

Zacznijmy edukację od najmłodszych. Dzięki wiedzy i świadomości możemy wspólnie budować zrozumienie
i akceptację dla osób z autyzmem.
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Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnościami
Stereotypy myślowe, mity społeczne i uprzedzenia
tworzone są przez ludzi w celu uproszczenia
otaczającej ich rzeczywistości, brak zastanowienia
i analizy przyczynia się do powstawania
krzywdzącego, zafałszowanego obrazu osób
z niepełnosprawnościami.
Często nie posiadając dostatecznych informacji na dany
temat swoje przekonania opieramy na wiedzy potocznej
i występujących w społeczeństwie stereotypach. Zdarza się
także, że chcąc pomóc osobie z niepełnosprawnością
postępujemy zgodnie z zasadami, które wydają się nam
słuszne, a w rzeczywistości jest nieco inaczej.
Na stronie www.ngo.leszno.pl dostępna jest broszura,
w której przedstawionych zostało kilka mitów
i stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami,
które funkcjonują w świadomości wielu ludzi.
Najważniejszym zadaniem stającym przed społeczeństwem jest
rzetelne opiniowanie na podstawie konkretnej, rzeczywistej
wiedzy, otwarcie się na komunikację i lepsze poznanie
środowiska osób z niepełnosprawnościami, a także wyzbycie się
negatywnej imaginacji obrazu tych osób. Konkluzja jest taka, że
istnieją stereotypy, które wyostrzone przyczyniają się do
powstawania uprzedzeń, są ich źródłem i motywacją. Istnieją
również czynniki, które mogą spowodować zmianę stereotypów
bądź uprzedzeń i przyczynić się do ich redukcji bądź modyfikacji.
Ważne,
abyśmy
widzieli człowieka,
a nie
jego
niepełnosprawność.
Przygotowana broszura ma ułatwić zrozumienie niektórych
kwestii i pomóc w przełamywaniu stereotypowego myślenia
o niepełnosprawności i osobach nią dotkniętych. Normalizacja
życia osób z niepełnosprawnością wymaga zrozumienia, że
różnorodność ludzkiego gatunku jest naturalną częścią jego
obrazu. Człowiek z niepełnosprawnością zwykle robi to samo co
wszyscy, chociaż nie zawsze w ten sam sposób co większość. Każdy, bez względu na stopień sprawności, ma przecież
ten ulubiony, preferowany przez siebie sposób wykonywania codziennych obowiązków.
Chcąc zrozumieć, kim jest osoba z niepełnosprawnością, nie trzeba od razu tracić sprawności. Czasem wystarczy
zmienić perspektywę patrzenia z owianej mitami na opartą na rzetelnej informacji. Kontaktom z osobami
niepełnosprawnymi często towarzyszy lęk przed popełnieniem jakiejś niezręczności. Niekiedy jest on tak silny, że nie
pozwala na nawiązanie naturalnych relacji. Faktem jest, że w Polsce żyje ponad 5 mln ludzi z niepełnosprawnością,
a liczba ta stale rośnie. Mitem – że jednostka niewiele może zdziałać na drodze do normalizacji. Broszura przeznaczona
jest dla tych osób, które pragną uczynić świat bliższym, bo znanym i rozumianym.
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ZAKOCHAJ SIĘ W LESZNIE JAK MY
ZAKOŃCZYŁA SIĘ 4 EDYCJA
KAMPANII „ZAKOCHAJ SIĘ
W LESZNIE JAK MY”
Przez połowę lutego (14.02- 29.02) prowadziliśmy kampanię 'Zakochaj się w Lesznie jak MY'. Nadrzędnym celem było
zachęcenie mieszkańców do podzielenia się doświadczeniem oraz opinią na temat tego, za co kochają Leszno.

Mieszkańcy mogli pochwalić się swoim miastem, oraz zachęcić tym sposobem innych do odkrywania tego, co cenne
w naszej lokalnej ojczyźnie. Kolejnym celem, który przyświecał kampanii, było poszerzenie wiedzy na temat Leszna.
W związku z tym, mieszkańcom również przyszło się zmierzyć z pytaniami nt. miasta czy quizami. Kampania była
prowadzona na naszych portalach społecznościowych, głównie na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej
www.ngo.leszno.pl.

Osobami biorącymi udział byli mieszkańcy Leszna, oraz osoby, które były zainteresowane poszerzeniem wiedzy nt.
Leszna. Zadania oraz zabawy były urozmaicone tak, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Niektóre zabawy były
niewymagające, a w innych trzeba było wykazać się spostrzegawczością, znajomością historii czy umiejętnością
wyszukiwania informacji.

Łącznie opublikowaliśmy 15 zabaw w których nagrodziliśmy 15 osób. Nagrodami były zestawy gadżetów z logiem
leszczyńskiego NGO.

Dziękujemy wszystkim za udział w zabawach!

#zak

chajsięwleszniejakMY2
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WĄŻNE KOMUNIKATY
Dzień Europy i Targi NGO
W imieniu organizatorów: Miasta Leszna oraz Fundacji Centrum Aktywności
Twórczej informujemy, iż w 2020 roku wydarzenie pn. „Dzień Europy i Targi
Organizacji Pozarządowych” nie będzie organizowane.
W związku z remontem leszczyńskiego Ratusza, nie jest możliwa
organizacja wydarzenia w dotychczasowej formie.
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GDZIE SZUKAC INFORMACJI O FUNDUSZACH!!
Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe działają w wielu dziedzinach ważnych dla społeczeństwa.
Fundusze europejskie, samorządowe oferują pomoc na naprawdę szeroką skalę
i są istotnym wsparciem dla ngo-sów.
Aby ułatwić organizacjom pozarządowym szukanie źródeł finansowania na naszej stronie w zakładce FUNDUSZE
zamieszczona jest BAZA KONKURSÓW
Gdzie można skorzystać z doradztwa w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji?
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla organizacji
trzeciego sektora w zakresie:
•
•
•
•

poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, środki unijne,
programy Unii Europejskiej i inne);
konsultacji założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet);
pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych;
tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
KONTAKT:
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miasta Leszna
Al. Jana Pawła II 21 a
Tel. 65 529 54 03
Stowarzyszenie Centrum PISOP
Stowarzyszenie oferuje szeroki zakres wsparcia: od udzielania informacji dotyczących tworzenia fundacji i
stowarzyszeń czy zdobywania funduszy na działalność, poprzez szkolenia i doradztwo z tworzenia, realizowania i
rozliczania projektów, aż po ofertę usług specjalistycznych m.in. prawnych, księgowych, promocyjnych.
Działalność Centrum PISOP została pogrupowana w następujących obszarach:
•
•
•
•

Aktywizacja społeczności -przedsięwzięcia skierowane na animowanie lokalnych społeczności
Przedsiębiorczość społeczna -działania nastawione na zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości społecznej
Współpraca -działania nastawione na inicjowanie partnerstw międzyinstytucjonalnych i wewnątrz
sektorowych
Działalność gospodarcza -świadczenie odpłatnych usług bazujących na doświadczeniu organizacji

KONTAKT:
Centrum PISOP Leszno
Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno
tel. 65 520 78 86, 534 202 744
e-mail: pisop@pisop.org.pl
Strona internetowa tutaj
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Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Punkt informacyjny na bieżąco prowadzi doradztwo dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób fizycznych
szkół, przedsiębiorstw. Obszar oddziaływania to Miasto Leszno oraz powiaty: leszczyński, rawicki, kościański i
gostyński.
Informacja w zasięgu ręki!
•
•
•
•
•
•

jakie rodzaje wsparcia oferują Fundusze Europejskie,
czy pomysł ma szanse na dofinansowanie,
kiedy i gdzie będą ogłaszane konkursy,
jakie są zasady ubiegania się o wsparcie ,
jak prawidłowo rozliczyć otrzymane środki,
w jakich projektach realizowanych z Funduszy Europejskich możesz wziąć udział (szkolenia, kursy itp.)

Usługi świadczone w Punkcie są bezpłatne.
Szczegóły można znaleźć na:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Starostwo Powiatowe w Lesznie
ul. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno (pokój 114, I piętro, pokój 13, parter)
tel. 65 525 69 66, 65 529 68 06
e-mail: leszno.fe@wielkopolskie.pl

Inne źródła informacji na temat konkursów grantowych, środków unijnych i innych funduszy dla instytucji, np:
•
•
•
•
•

Eurodesk: www.eurodesk.pl
Portal NGO.pl: www.ngo.pl
Konkursy dla NGO: www.facebook.com/konkursyNGO
Program Erasmus +: www.erasmusplus.org.pl
Program Europa dla obywateli: www.europadlaobywateli.pl
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System Informowania o Funduszach Europejskich w Internecie
Na Portalu Funduszy Europejskich znajdują się przekierowania do stron wszystkich instytucji zajmujących się
zarządzaniem środkami UE. Serwisy poszczególnych programów dostępne są pod następującymi adresami:
•

Portal Funduszy Europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl

•

Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-20 – www.pois.gov.pl

•

Serwis Programu Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl

•

Serwis Programu Polska Cyfrowa –www.polskacyfrowa.gov.pl

•

Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl

•

Serwis Programu Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl

•

Serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-20 – www.popt.gov.pl

•

Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-20 –www.ewt.gov.pl
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DOTACJE I KONKURSY
MINISTER OBRONY NARODOWEJ OGŁOSIŁ
OTWARTY KONKURS OFERT
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom 1920 r.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Cele zadań konkursowych są następujące:
• upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku;
• upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 oraz jej znaczeniu dla Polski, Europy i Świata;
• kształtowanie postaw patriotycznych społeczeństwa w oparciu o tradycje orężne wojny polsko-bolszewickiej
1919-1921 i bohaterskie postawy jej uczestników;
• upamiętnienie bohaterów, w tym żołnierzy, ochotników oraz całego społeczeństwa zaangażowanych
w obronę Ojczyzny w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
•
•

•
•
•

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 ww. zadań przeznaczono kwotę w wysokości do 2 000 000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Oferty należy składać do dnia 23 marca 2020 r. Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofertnr-ew-052020wddekid
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PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ
Minister Sportu ogłosił Program: Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020.
Wniosek inwestycyjny należy złożyć do 3 kwietnia 2020 r.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań
inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na
ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach
niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy:
• Budowa, przebudowa lub remont szkolnej infrastruktury sportowej.
• Modernizacja infrastruktury sportowej, służącej klubom sportowym.
• Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:
• jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
• stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31
grudnia 2016 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od
tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku
oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału
między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
• spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu
terytorialnego.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Wstępna wysokość środków finansowych przeznaczonych na Program wynosi 200 mln zł. Dofinansowanie może
wynieść do 33%, 50%, 70% lub 80% wydatków kwalifikowanych. Wykaz % dofinansowania oraz obowiązujące
ograniczenia kwotowe można znaleźć w Decyzji nr 8 Ministra Sportu z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia
programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020".
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 16 marca do 3 kwietnia 2020 r.
Szczegółowe
informacje
można
uzyskać
na
stronie
https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska---edycja-2020

internetowej
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KONKURS DOTACYJNY
W PROGRAMIE AKTYWNI
OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY
Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia
Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia
Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na
projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2014-2021.
Celem programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie
grup zagrożonych wykluczeniem.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
•
•
•

Obszar 1 – angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne;
Obszar 2 – ochrona praw człowieka i równe traktowanie;
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce: stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), fundacje, związki
stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, a także kościelne osoby prawne, które
spełniają poniższe warunki:
• w momencie składania wniosku wstępnego są zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy,
• do 31 marca 2020 r. będą miały sporządzone sprawozdanie finansowe lub - jeśli nie są zobowiązane do
sporządzania sprawozdania finansowego - zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za ostatni rok
bilansowy,
• są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych
i podmiotów komercyjnych,
• nie działają w celu osiągnięcia zysku,
• działają na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na rzecz swoich członków, działają w interesie publicznym
oraz kierują się wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka,
• nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie podlegają
zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym
charakterze, nie zalegają z płatnością zobowiązań publiczno-prawnych wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,
• żaden z członków organu zarządzającego organizacji nie został skazany za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 10 455 000 EUR.
Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:
• Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: 4 500 000 EUR
• Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2 985 000 EUR,
• Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR.
Można ubiegać się na małe i duże dotacje.
Małe dotacje: minimalna kwota dotacji:
• minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,
• maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,
• wymagany wkład własny – 10% kosztów całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju
instytucjonalnego; może być w całości wniesiony w postaci pracy wolontariuszy.
Duże dotacje:
• minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,
• maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,
• wymagany wkład własny – 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju instytucjonalnego,
z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej.
Zarówno w przypadku małych jak i dużych dotacji realizacja projektów może trwać od 8 do 24 miesięcy. Może się
rozpocząć najwcześniej 1 października 2020 r. i musi się zakończyć do 30 listopada 2022 r.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
•
•

wnioski wstępne do 31 marca 2020 r. do godziny 12.00 w południe,
wnioski pełne: od 1 czerwca od godz. 12.00 w południe do 31 lipca 2020 r. do godziny 12.00 w południe.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin dostępne są pod adresem: http://aktywniobywatele.org.pl/dlawnioskodawcow/konkurs-na-projekty-tematyczne/
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„EDUKACJA MUZYCZNA – KONURS WNIOSKÓW”
Komisja Europejska ogłosiła konkurs wniosków na realizację zadania „Edukacja muzyczna” w ramach działania
pilotażowego Music Moves Europe.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
W ramach konkursu planowane jest wsparcie co najmniej 8 innowacyjnych programów w zakresie edukacji muzycznej
i uczenia się, adresowanych do dzieci w wieku szkolnym (6-14 lat) poprzez współpracę sektora muzyki i edukacji w
dziedzinie kultury/sztuki.
Głównym celem naboru jest wsparcie i wzmacnianie włączania społecznego poprzez umożliwienie dzieciom dostępu
do edukacji muzycznej i uczenia się, które inaczej nie miałyby takiej szansy. Włączanie społeczne zakłada zapewnienie
niezbędnego wsparcia dla wszystkich uczących się, adekwatnego do ich potrzeb, łącznie z zapewnieniem wsparcia
osobom w trudnej sytuacji życiowej z nieuprzywilejowanych środowisk, ze środowiska migrantów lub ze specjalnymi
potrzebami.
Działania możliwe do realizacji w ramach projektu:
•
•
•

organizacja wspólnych narzędzi edukacyjnych takich jak: warsztaty, szkoły letnie bądź obozy
użycie narzędzi audiowizualnych lub cyfrowych
przygotowanie i udział w wydarzeniach muzycznych, w ramach między innymi, projektu społecznego, występu,
parady lub festiwalu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Konkurs jest adresowany do publicznych lub prywatnych podmiotów działających dla zysku lub non-profit,
posiadających osobowość prawną (krajowe, regionalne lub lokalne władze publiczne; szkoły podstawowe i średnie;
szkoły muzyczne, konserwatoria, organizatorzy wydarzeń muzycznych i festiwali; reprezentanci organizacji z sektora
edukacyjnego oraz muzycznego), posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji, znajomość sektora
muzycznego oraz wiedzę i możliwości organizacji innowacyjnych projektów o europejskim zasięgu, mających siedzibę
w krajach uprawnionych do udziału w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Na dofinansowanie projektów w naborze przewidziano 300 000 euro. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 30 000
euro. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Termin składania wniosków upływa 6 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 czasu brukselskiego.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: https://kreatywna-europa.eu/nabor-wnioskow-w-ramachinicjatywy-music-moves-europe-dzialanie-edukacja-muzyczna/ oraz https://ec.europa.eu/programmes/creativeeurope/content/music-education-and-learning_en
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KONKURS W RAMACH PO WER 4.2 NA PROGRAMY
MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ
Celem konkursu jest umożliwienie podniesienia lub nabycia kompetencji zawodowych przez osoby na co dzień
pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
prowadzące zajęcia z tymi osobami, jak również przez osoby pracujące z rodzinami przeżywającymi trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz realizujące wsparcie w ramach systemu pieczy zastępczej, a
tym samym mające realny wpływ na zmianę postaw dzieci i młodzieży.
Wsparcie można uzyskać na programy mobilności ponadnarodowej dla osób, które zajmują się pracą o charakterze
wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym lub rehabilitacyjnym z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi
wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub realizujące zadania w obszarze wspierania
rodziny lub pieczy zastępczej.
Liczba uczestników projektu obejmuje minimum 30 osób. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące.
O dofinansowanie mogą ubiegać się:
•
administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie nadzorowane lub im
podległe,
•
instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej,
•
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
•
szkoły i placówki systemu oświaty,
•
uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstwa,
•
podmioty ekonomii społecznej,
•
partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
•
organizacje pozarządowe,
•
federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
•
ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
•
jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.
Dany podmiot może wystąpić w złożonym wniosku o dofinansowanie tylko raz: jako wnioskodawca albo partner
krajowy.
Projekty mobilności ponadnarodowej są realizowane w partnerstwie ponadnarodowym z jednym lub większą liczbą
partnerów z innych państw członkowskich UE.
Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania przyznanego wnioskodawcom
to 9 700 000 PLN. Wartość projektu nie może przekraczać wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) to 97%,
a minimalny poziom wkładu własnego wynosi 3%. Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać
elektronicznie od 23 marca do 30 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.
Pytania odnośnie konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej konkurs.mobilnosc@mfipr.gov.pl lub
dzwoniąc pod numer telefonu 22 273 79 70, 22 273 84 49.
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WIEM JAK W BANKU. KONKURS
PAP DLA NAUCZYCIELI
I UCZNIÓW
Polska Agencja Prasowa SA. zaprasza uczniów i nauczycieli do konkursu
„Wiem jak w banku” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.
Do wygrania nagrody pieniężne – w sumie ponad
10 tys. zł.
Celem konkursu „Wiem jak w banku” jest zachęcenie uczniów oraz
dorosłych pracujących z dziećmi (nauczycieli, animatorów i innych) do
poszerzenia wiedzy na temat roli i zadań Narodowego Banku Polskiego.
Uczestnikami Konkursu mogą być:
•
uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
•
uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
•
dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele, wychowawcy, animatorzy itp.
Konkurs przebiega w trzech kategoriach:
•
uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych - uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
•
dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele, wychowawcy, animatorzy itp.
W przypadku kategorii dla uczniów prace konkursowe mogą mieć formę pisemną, filmu (nie dłuższy niż 10 minut),
audycji, prezentacji, gry terenowej, gry planszowej, aplikacji, plakatu, wystawy informacyjnej w szkolnej gablocie.
W przypadku kategorii dla dorosłych prace konkursowe powinny mieć formę umożliwiającą jej wykorzystanie w czasie
zajęć z dziećmi i młodzieżą, np. scenariusz lekcji, autorskie materiały dydaktyczne. Do Konkursu można zgłaszać prace
indywidualne i grupowe.
Prace konkursowe będą przyjmowane do 30 kwietnia 2020 r. (w przypadku prac nadsyłanych pocztą decyduje data
stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do Organizatora do 8 maja do północy).
Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres samorzad@pap.pl lub drogą pocztową na adres: Polska Agencja
Prasowa, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs. Wiem jak w banku”.
Do prac zgłaszanych do Konkursu należy dołączyć podpisane przez zgłaszającego oświadczenie o udzieleniu praw,
materiały przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględniane w ocenie prac konkursowych. W przypadku zgłoszenia
pracy osoby, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie powinien podpisać przedstawiciel ustawowy autora pracy.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.samorzad.pap.pl.
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KONKURS GRANTOWY ZIELONA ŁAWECZKA
ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt
grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli
(zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach
powyżej 10 tys. mieszkańców.
Celem Konkursu jest umożliwienie przemiany terenów na
osiedlach w zielone zakątki, mini ogrody z ławeczką. Pozwoli to
ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do
odpoczynku i spotkań. Angażując mieszkańców Organizator chce
pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami - wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.
Konkurs grantowy ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji między Zespołami Sąsiedzkimi z całej Polski. Przedmiotem
Konkursu jest wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki złożony z mieszkańców osiedla mini ogrodu
z „zieloną ławką”. Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna przestrzeń może być
miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich.
Wnioski mogą składać grupy sąsiedzkie, mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty
mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale
jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do
pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz
organizatorem konkursu.
W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe w postaci grantów i ławek parkowych za najlepsze
przesłane projekty. Wartość pojedynczego grantu wynosi maksymalnie 1650 zł brutto, składające się z nagrody
pieniężnej (o wartości 1200 zł brutto) i ławki parkowej (o wartości 450 zł brutto).
Należy zarejestrować zespół oraz przesłać projekt do 17 maja 2020r.
Okres realizacji projektu od czerwca 2020 do 30 września 2020.
Więcej informacji na stronie: https://zielonalaweczka.pl/index.php?m=new
Kontakt:
Tel: 507 006 579 w godz. od 09.00 do 15.00
E-mail: laweczka@fundacjabos.pl
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KONKURS NA SZKOLENIE MŁODZIEZY UZDOLNIONEJ
SPORTOWO W OŚRODKACH DZIAŁAJĄCYCH ZE
WSPARCIEM JST
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”.
Cele 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.
Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
• 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.
Na realizację Programu w 2020 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 26 000 000 zł.
Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie decyzji do 30 czerwca 2020 r.
Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl
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REGRANTING
W kwietniu Prezydent Miasta Leszna ogłosi otwarty konkurs ofert na operatora regrantingu,
w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych:
1) wspieranie przedsięwzięć integrujących środowisko lokalne poprzez wspomaganie działalności organizacji
pozarządowych w tym zakresie,
2) organizacja przedsięwzięć nakierowanych na wzrost aktywności społecznej mieszkańców,
3) promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy oraz
wzmocnienia postaw obywatelskich,
4) wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji ich pracy,
5) budowanie tożsamości organizacji pozarządowych,
6) współorganizowanie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji i efektywności pracy osób
zaangażowanych w realizację zadń publicznych.
Śledźcie naszą stronę www.ngo.leszno.pl, nasz profil na Facebooku Leszczyńskie NGO oraz ogłoszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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JAK NAWIĄZAĆ PARTNERSTWO Z MIASTEM
Przedmiotem współpracy miasta Leszna i organizacji pozarządowych jest umożliwienie organizacjom pozarządowym
realizacji zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie w celu
zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Leszna.
Jedną z form współpracy jest ta w zakresie realizacji zdań publicznych w tym przygotowanie i realizacja projektów
partnerskich finansowanych ze środków zewnętrznych.
W przypadku, gdy z inicjatywą występuje Miasto Leszno ogłasza ono nabór na partnerów m.in. na stronie internetowej
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w celu umożliwienia
potencjalnym partnerom zapoznania się z inicjatywą i zgłoszenia zamiaru wspólnego działania,
Inicjatorem partnerstwa może być organizacja pozarządowa, Miasto Leszno może przystąpić do partnerstwa
zainicjowanego przez organizacje; decyzję o przystąpieniu do takiego partnerstwa podejmuje Prezydent po
rozpatrzeniu zasadności udziału Miasta w partnerstwie; organizacje ubiegające się o partnerstwo z Miastem Leszno
składają do Prezydenta szczegółową ofertę współpracy opisującą projekt, w tym wzajemne prawa i obowiązki stron.
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PROJEKTY PARTNERSKIE
WYJĄTKOWE WYDARZENIE DLA MŁODZIEŻY
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej zaprasza
młodzież z Leszna i okolic do Biblioteki Ratuszowej
w Lesznie na spotkanie, podczas którego odbędą się
Kafejka Wolontariacka oraz ostatnie spotkanie „Leżaków
Obywatelskich” odbywających się w ramach „Postulatów
Młodego Leszna”.
Projekt „Postulaty Młodego Leszna” powstał w ramach
projektu partnerskiego Miasta Leszna z Fundacją Centrum
Aktywności Twórczej w Lesznie i realizowany jest
w terminie od października 2019 r. do 26 marca 2020 r.
W projekcie uczestniczą młodzi ludzie w wieku 14 – 19 lat
zainteresowani sprawami młodzieżowymi, lubiący działać
w grupie, chcący rozwinąć swoje kompetencje liderskie,
osobowościowe, a także chcący zagłębić się
w tematy związane z polityką na rzecz młodych ludzi.
Podczas realizacji projektu uczestnicy brali udział
w pracach warsztatowych, wykonywali diagnozy
społeczne, a także uczestniczyli w dyskusjach
z zaproszonymi ekspertami i lokalnymi politykami.
Spotkanie 26 marca będzie okazją do podsumowania
projektu „Postulaty Młodego Leszna”, a także szansą na
zaprezentowanie publikacji „Polityka Młodzieżowa
w Lesznie”, która jest jednym z rezultatów projektu.
Projekt współfinansowany przez Miasto Leszno.
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WIADOMOŚCI
SZUKASZ WOLONTARIUSZY – ZAJRZYJ TUTAJ!
Czujesz czasem, że zadania w organizacji cię zasypują? Brakuje Ci czasem rąk do pracy?
Nie martw się: część z nich możesz zlecić (bezpłatnie) wolontariuszom
zarejestrowanym na TuDu.org.pl! Już ponad 2100 e-wolontariuszy czeka na
TuDu.org.pl na zadania od twojej organizacji!
Promocja, Facebook, fundraising, pisanie, projektowanie – dowiedz się,
w jakich zadaniach pomagają e-wolontariusze TuDu.org.pl!
Wolontariusze czekają – nie musisz ich szukać!
Kiedy realizujemy projekt społeczny, nowe zadania mnożą się bardzo szybko.
I równie szybko zaczyna brakować rąk do pracy. Byłoby wspaniale, gdyby część tych zadań można było delegować poza
organizację! Szukanie wolontariuszy to jednak trudne i czasochłonne zadanie. Chyba, że… korzystasz z TuDu, w którym
wolontariusze czekają ciebie!
TuDu.org.pl – co to takiego?
TuDu to internetowa społeczność e-wolontariuszy – osób, które pomogą Twojej organizacji przez Internet w różnych
zadaniach, najlepiej takich, które zajmą do 3 godzin pracy. Co ważne, TuDu to nie jest zwykła tablica ogłoszeń: na TuDu
nie tylko zamieścisz zadanie, ale także odbierzesz rozwiązanie i wystawisz wolontariuszom ocenę. Z TuDu nie musisz
już używać maila, telefonu, czy organizować spotkań z wolontariuszami, bo cała współpraca odbywa się online, na
TuDu. Po prostu: zamieszczasz na TuDu zadanie i odbierasz na TuDu rozwiązanie. Wszystko w jednym miejscu!
W jakich zadaniach pomagają e-wolontariusze TuDu?
Między innymi w zadaniach związanych z:
• PROMOCJĄ, np. napisanie informacji prasowej i treści do newslettera, przygotowywanie „paczki prasowej”
(press pack), konsultowanie pomysłu na materiały promocyjne, czy na hasło reklamowe.
• FACEBOOKIEM, np. pisanie postów, czy wyszukiwanie multimediów do postów.
• FUNDRAISINGIEM, np. opracowanie oferty dla potencjalnych partnerów darczyńców, przygotowanie bazy
potencjalnych darczyńców/partnerów czy wyszukiwanie możliwych źródeł finansowania.
• PISANIEM, np. artykułów, wykonaniem tłumaczenia, czy korektą tekstu.
• GRAFIKĄ, np. zaprojektowaniem logotypu, ulotki, czy plakatu.
• MULTIMEDIAMI, np. przycięcie filmiku, montaż fotocastu ze zdjęć, przygotowanie animacji.
• STRONAMI WWW, np. stworzenie prostej strony na WordPress/ Joomla/ innym CMS.
• WYSZUKIWANIEM INFORMACJI, np. szukanie pomysłów na to, gdzie promować projekt.
E-wolontariusze TuDu pomogą ci we wszystkim, co da się zrobić przez Internet w czasie do 3h.
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Jak zacząć?
Wejdź na TuDu.org.pl i załóż bezpłatne konto dla twojej organizacji. Po zalogowaniu od razu możesz zacząć tworzyć
zadania dla e-wolontariuszy. W formularzu dodawania zadania na TuDu.org.pl znajdziesz przykładowe treści ponad 30
różnych zadań – możesz je skopiować i wkleić na TuDu, podstawiając swoje dane. Do twojej dyspozycji jest również
zespół moderatorów TuDu, którzy chętnie wesprą cię na wszystkich etapach korzystania z platformy.
Co zyskujesz?
• Zyskujesz czas
• Nie musisz szukać wolontariuszy – oni już tu na ciebie czekają.
• Nie musisz używać maila, telefonu, czy organizować spotkań – cała współpraca odbywa się online, na TuDu.
• Po prostu: zamieszczasz na TuDu zadanie i odbierasz na TuDu rozwiązanie. Wszystko w jednym miejscu.
Do dzieła! Zacznij działać na TuDu już dziś! Korzystanie z TuDu jest bardzo proste! BEZPŁATNE!!!
Szczegóły: TuDu.org.pl

ZANANE SĄ OFICJALNE WYNIKI 28. FINAŁU WOŚP.
POBITY ZOSTAŁ KOLEJNY REKORD
W trakcie konferencji prasowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak poinformował, że podczas 28.
Finału WOŚP zebrano 186 133 610 zł 66 gr. Oznacza to, że pobity został kolejny rekord.
Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Wiatr w żagle”, a celem akcji była zbiórka pieniędzy na zakup
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.
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TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Od 1 marca 2020 roku Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111,
prowadzony od 11 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, działa całą
dobę.
Linia uzupełnia istotną lukę w polskim systemie pomocy dzieciom, które nie
mają dostępu do profesjonalnej opieki w swoim otoczeniu. Dzwoniąc pod
116 111 młodzi ludzie znajdą wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu.
Każdego dnia konsultanci Telefonu Zaufania 116 111 odbierają około 300 połączeń od młodych ludzi. Aż 130 z nich
dotyczy problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, takich jak: depresja, niska samoocena, stres, napięcie,
niepokój i lęki, a także zaburzenia odżywiania, samotność i smutek.
Wśród tych telefonów są też połączenia od dzieci, które okaleczają się, mają myśli samobójcze czy planują odebrać
sobie życie. Miesięcznie konsultanci podejmują około 40 interwencji kryzysowych. To najpilniejsze przypadki,
wymagające natychmiastowej reakcji odpowiednich służb w celu ratowania zdrowia i życia dzieci kontaktujących się
z Telefonem 116 111. To średnio 1,5 interwencji dziennie!
Telefon to czasem ostatnia deska ratunku.
Większość dzieci nie ma dostępu do profesjonalnej pomocy w swoim otoczeniu. Aż w 44% polskich szkół brakuje
psychologa bądź pedagoga szkolnego. Publicznych poradni jest za mało. W całej Polsce przyjmuje zaledwie 441
psychiatrów dziecięcych, a wizyta u tego typu specjalisty to nawet kilkanaście miesięcy oczekiwania. Tymczasem 67%
dzieci w wieku 11-17 lat, które szukały pomocy w trudnych sytuacjach życiowych wskazuje, że wybrało pomoc Telefonu
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, który prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
Wspieraj Telefon, by mógł pomagać dzieciom przez całą dobę.
Z początkiem marca 2020 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchamia całodobowe działanie Telefonu Zaufania 116
111. Jest to możliwe dzięki sponsorom – głównie Kulczyk Foundation i Fundacji Drzewo i Jutro – indywidualnym
darczyńcom, w tym zbiórce Szymona Hołowni. Hojne wsparcie Dominiki Kulczyk długofalowo zapewnia działanie linii
116 111 nocą. Inne zebrane środki pozwalają na działanie Telefonu w trybie 24-godzinnym jedynie do końca tego roku.
Numer jest bezpłatny, ale koszty jego utrzymania bardzo wysokie, na które składają się m.in.: infrastruktura,
wynagrodzenia, opieka merytoryczna i szkolenia zespołu, superwizja oraz bieżący monitoring pracy. Wszystko na
najwyższym poziomie, według międzynarodowych standardów, aby zapewnić najwyższą jakość świadczonej pomocy
na rzecz najmłodszych.
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży można wesprzeć przekazując 1% podatku na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom
Siłę. KRS 0000 20 44 26. Pomóc można również przekazując jednorazową wpłatę na stronie wspierajtelefon.pl lub
decydując się na regularne, comiesięczne wsparcie. Więcej informacji na stronie: wspierajtelefon.pl
Źródło: www.fdds.pl
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„MIESZKASZ W LESZNIE WYGRYWASZ”
Miasto Leszno ogłosiło konkurs dla osób, które zgłoszą się do Urzędu Skarbowego i zaktualizują dane podatnika
podając jako miejsce zamieszkania Leszno.
Aktualizując dane i podając Leszno jako miejsce swojego zamieszkania nie przekazujesz w całości swojego podatku
dochodowego PIT do Skarbu Państwa, a jego spora cześć zostanie przekazana do budżetu gminy, w której mieszka
podatnik. W 2019 roku w Lesznie była to kwota ponad 110 mln zł.
Biorąc udział w konkursie możesz:
• wygrać atrakcyjne nagrody: rower, hulajnogę elektryczną, laptop oraz udział w różnych atrakcjach w Lesznie.
• poprawić jakość swojego życia poprzez zainwestowanie w utrzymanie zieleni, ochronę środowiska, drogi
i ścieżki rowerowe, kulturę i sport, edukację dzieci i młodzieży itp.
Jak to zrobić:
1) zaktualizować Twoje miejsce zamieszkania w Urzędzie Skarbowym na formularzu ZAP-3,
2) złożyć poprawnie zeznanie podatkowe PIT za rok 2019 w Urzędzie Skarbowym w Lesznie, wpisując swój adres
zamieszkania w Lesznie,
3) wypełnić formularz konkursowy, a w nim zaproponować hasło promocyjne dla kolejnych akcji dotyczących
rozliczania podatku PIT,
4) jeżeli komisja konkursowa wybierze Twoją pracę: potwierdzić, że złożyłeś ZAP-3 jak w pkt. 1) i PIT jak w pkt. 2),
5) cieszyć się nagrodą!
Zgłoszenia w konkursie należy składać w terminie od 1 do 15 maja w Urzędzie Miasta Leszna,
ul. Kazimierza Karasia 15, lub poprzez adres mailowy promo@leszno.pl.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.leszno.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt
z Wydziałem Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, tel. 65 529 46 45, murbaniak@leszno.pl.
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AKCJA - KROPLA WODY DLA AUSTRALII
22 marca obchodzić będziemy Światowy Dzień Wody, którego głównym celem jest uświadomienie ludziom wpływu
prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. W tym dniu zakończona i podsumowania
zostanie także akcja „Kropla wody dla Australii”, której inicjatorem i pomysłodawcą jest Prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Rafał Zalesiński, a współpomysłodawcą akcji jest Pan Tomasz Janowicz,
Wiceprezes Tęczy Leszno.
W ramach akcji powstała specjalna strona na FB (dostępna pod adresem www.facebook.com/kroplawodydlaaustralii),
na której publikowane są bieżące informacje z Australii oraz inicjatywy podejmowane w naszym mieście w zakresie
możliwej pomocy.
Obecnie do 22 marca można wziąć udział w licytacji obrazów malowanych farbą akrylową autorstwa pani Małgorzaty
El Chehny. Regulamin oraz szczegóły dotyczące licytacji znajdą Państwo na fanpagu akcji „Kropla wody dla Australii”.
W czerwcu z inicjatywy organizatorów i pomysłodawców akcji zostanie także zorganizowany eko-piknik. Szczegóły
wkrótce.
Akcję wesprzeć można poprzez:
•
•
•
•

Wpłatę na zbiórkę publiczną, którą uruchomiono w ramach akcji: https://zrzutka.pl/z/kroplawodydlaaustralii
Wpłatę na specjalnie uruchomione subkonto Fundacji Arena i Świat: Dane do przelewu: mBank 52 1140 2004
0000 3302 7960 4690 Fundacja Arena i Świat Leszno, ul. Jasna 7b.
Udział w inicjatywach organizowanych w ramach akcji, w planach są koncerty czy publiczne zbiórki pieniędzy.
Promowanie akcji na swoich portalach społecznościowych, wśród znajomych czy poprzez udostępnianie strony
fb Kropla wody dla Australi Zapraszamy serdecznie do obserwowania i polubienia oficjalnej strony akcji oraz
aktywnego włączania się w pomoc dla Australii!
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LESZCZYNIAK PROMUJE AKCJĘ „ZOSTAW SWÓJ 1% W LESZNIE”
Trwa okres składania deklaracji podatkowych. Jednocześnie jest to okres, w którym można przekazać 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego. Podczas rozliczania się
z Urzędem Skarbowym warto pamiętać o organizacjach pożytku publicznego działających na terenie miasta
i pozostawić swój 1% w Lesznie.
Leszczyńskie organizacje pozarządowe uprawnione do korzystania z odpisu 1% podatku aktywnie działają w obszarach
zdrowia, kultury i sportu, przeciwdziałają bezrobociu, a także dbają o poprawę bezpieczeństwa publicznego. W swoich
działaniach organizacje obejmują wsparciem dzieci, seniorów, osoby niepełnosprawne i chorujące, a także osoby
wykluczone społecznie. Pomagają w rozwijaniu zainteresowań, zarażają pasją i chęcią do działania, a także integrują
lokalną społeczność.
O kampanii oraz o tym, że warto wspierać nasze
organizacje pozarządowe przeczytać można również
w najnowszym wydaniu Leszczyniaka
Firma MTL Media, wydawca miesięcznika Leszczyniak
niejednokrotnie już angażowała się w działania
społeczne.
Tym
razem
w
ramach
działań
podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności włączyła
się bezpłatnie w promocję kampanii" Zostaw swój 1% w
Lesznie" oraz organizacji pożytku publicznego
uprawnionych do otrzymania 1% podatku.
Udział firmy w życiu społeczności lokalnej jest
zauważalny. Na co dzień wspierają nie tylko fundacje,
stowarzyszenia czy kluby sportowe, ale również promują
wolontariat i
sami bardzo
często
pracują
wolontarystycznie. Firma MTL Media z roku na rok stara
się budować społeczną odpowiedzialność "swojego"
biznesu i w swoich działaniach dobrowolnie uwzględnia
interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje
z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności
z pracownikami. Inwestuje w zasoby ludzkie, w ochronę
środowiska, relacje z otoczeniem i informuje o tych
działaniach mieszkańców, co niewątpliwie wpływa na jej
zrównoważony rozwój społeczny i ekonomiczny.
Społeczna odpowiedzialność biznesu nie musi oznaczać wielkich, medialnych akcji. Czasem wystarczy oddolna
inicjatywa i lokalne działania, których efekty widoczne są na bieżąco i w bliskim sąsiedztwie. Na takie rozwiązania
stawia właśnie MTL Media.
W imieniu swoim, jak i leszczyńskich organizacji pozarządowych dziękujemy za promocję kampanii "Zostaw swój
1% w Lesznie".
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DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY !!
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY
Szanowni Państwo serdecznie dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety dla organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w okresie od 6 do 17 lutego.
Celem zbierania informacji było zaktualizowanie bazy danych leszczyńskich organizacji pozarządowych, ocena
współpracy oraz pozyskanie danych o potencjale kadrowym sektora leszczyńskich organizacji pozarządowych i innych
podmiotów, działających, lub chcących w przyszłości działać na rzecz społeczności lokalnych.
Dziękujemy za przedstawienie szczerych opinii, które będziemy mogli wykorzystać do poprawienia jakości naszej
współpracy.
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COŚ DLA NAJMŁODSZYCH
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miasta Leszna
Al. Jana Pawła II 21a,
64-100 Leszno
tel. 65 529 54 03, e-mail: ngo@leszno.pl

polub nasz profil na Facebooku☺ /LeszczyńskieNGO

śledź nasz profil na Twitterze/LeszczyńskieNGO

oglądaj filmiki na naszym kanale naYouTube/LeszczyńskieNGO

obserwujesz nasz profil na Instagramie /LeszczyńskieNGO
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Notatki:
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