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CO SŁYCHAĆ W LESZCZYŃSKIM TRZECIM SEKTORZE?
SZKOLENIE ONLINE „JAK AKTYWNIE
ANGAŻOWAĆ WOLONTARIUSZY?
ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE
WOLONTARIATU”
Leszczyńskie Centrum Wolontariatu zaprasza opiekunów wolontariuszy,
opiekunów klubów wolontariackich, koordynatorów szkolnych grup
wolontariackich oraz mentorów do udziału w szkoleniu ONLINE pt. "Jak
aktywnie angażować wolontariuszy?
Aspekty formalno-prawne wolontariatu." Podczas szkolenia omówione
zostaną następujące tematy: czym jest wolontariat, kto może być
wolontariuszem, aspekty prawne wolontariatu, potrzebne dokumenty,
m.in. porozumienie wolontariackie.
Szkolenie ONLINE przeprowadzi Pani Beata Donaj z Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych.
Szkolenie ONLINE odbędzie się 16 kwietnia 2020 roku w godz. 10:00-12:00 za pośrednictwem komunikatora ZOOM.
Zapisy na spotkanie za pośrednictwem formularza online: https://forms.gle/zbYZ39szCNUdeZEh7 Po zakwalifikowaniu
do udziału w szkoleniu uczestnicy otrzymają instrukcję objaśniającą w jaki sposób zainstalować komunikator ZOOM
oraz jak z niego korzystać.
Współorganizatorami szkolenia są Fundacja Centrum Aktywności Twórczej oraz Centrum PISOP. Działalność
Leszczyńskiego Centrum Wolontariatu współfinansowana jest przez Miasto Leszno.
Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej.
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WARSZTAT DLA RODZICÓW „JAK
ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM O
ROZSĄDNYM UŻYWANIU
KOMPUTERA”
Czas nauczania w domu, to czas, kiedy dzieci spędzają wiele godzin przy
komputerach. Zastanawiamy się, gdzie jest granica pomiędzy
rozsądnym używaniem komputera, jako narzędzia do pracy, nauki
i zabawy, a kiedy pojawia się nadużywanie?
Jak kontrolować, czy dziecko robi lekcje, czy gra? Jak zmobilizować dzieci
do nauki? Co innego mogą robić dzieci, skoro nie można wyjść na dwór,
iść na rower, spotkać się z kolegami? Czy komputer to jedyna
alternatywa dla nudy? Na te pytania Centrum Profilaktyki Akademia
Zdrowia w Lesznie prowadzone przez Fundację strefaPL spróbuje
znaleźć odpowiedzi.
Spotkania odbywają się w małych grupach od 5 do 8 osób.
Warsztaty realizowane są w ramach grupy wsparcia dla rodziców, prowadzonej w ramach projektów
współfinansowanych przez Krajowe Biura Zapobiegania Narkomanii i Ministra Zdrowia.
Więcej szczegółów pod numerem telefonu 609 601 969
Organizator: Fundacja StrefaPL.
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LIVE DLA MŁODZIEZY: HYGGE I LAGOM –
O SPOSOBACH NA SZCZĘŚCIE
Nastolatku, potrzebujesz trochę przerwy od zadań szkolnych online, a jednocześnie zastanawiasz się jak być bardziej
szczęśliwym?
Zajrzyj na transmisję ONLINE Fundacji StrefaPL, a dowiesz się:
- czym jest lagom, hygge i mindfulness;
- dlaczego Duńczycy są uważani za najszczęśliwszy naród na świecie;
- czym jest trening uważności i dlaczego może być przydatny szczególnie w obecnej sytuacji;
- czy istnieje przepis na ,,szczęśliwe życie".
Dołącz do Grupy Twórczego Rozwoju i przyjdź na live.
Wydarzenie odbędzie się 16.04 na godz. 18.00 po transmisji możliwość konsultacji. Link do grupy:
www.facebook.com/groups/642654596559185. Więcej informacji pod nr tel. 609 601 969

Organizator: Fundacja StrefaPL.
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WEBINARIUM – STATUS ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO – DLA KOGO
I JAK GO UZYSKAĆ?
Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza na webinarium pt. Status
Organizacji Pożytku Publicznego – dla kogo i jak go uzyskać?
Wydarzenie odbędzie się we wtorek 21 kwietnia o godzinie 11:00.
Aby uczestniczyć w webinarium należy się wcześniej zapisać. Więcej
informacji na facebooku stowarzyszenia.
Organizator: Stowarzyszenie Centrum PISOP.
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KULTURA
DARMOWE EBOOKI – GDZIE ZNALEŹĆ?
Na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Stanisława Grochowiaka znajdą Państwo informację, gdzie szukać
ebooków i audiobooków w czasie, kiedy biblioteka jest zamknięta.
Ponadczasowa klasyka, nowości, bestsellery - dzięki tym
propozycjom książek z pewnością nikomu nie zabraknie. Oto
wykaz stron internetowych, z których bezpłatnie pobrać można
publikacje: www.mbpleszno.pl/Czytajmy.html
Do fascynującego świata literatury biblioteka zaprasza również
najmłodszych czytelników, którzy znajdą twórcze i bardzo
inspirujące pomysły na dłużące się chwile. Wszystko w oparciu
o książki pachnące przygodą, wypełnione zabawą i smakujące
domowymi wypiekami. Z pomocą przychodzą autorzy oraz cały rynek wydawniczy. Nie ma szans, aby ktoś się nudził.
Przekonajcie się o tym sami: www.mbpleszno.pl.

NASZE MIASTO – WYSTAWA
WIRTUALNA
W marcu w podziemiach biblioteki otwarta została wystawa „Nasze
miasto”, która jest kolejną odsłoną obchodów 100-lecia powrotu Leszna do
Macierzy.
Niebanalne prace w monochromatycznych kolorach, których autorami są
członkowie sekcji malarskiej UTW, przyciągnęły do „Lochów” biblioteki
wielu zwiedzających.
Na blisko 20 płótnach uwiecznione zostały obiekty architektoniczne
Leszna, zarówno te najbardziej charakterystyczne jak barokowoklasycystyczny ratusz czy XIII-wieczna synagoga, a także inne nie mniej
warte uwagi.
W efekcie powstała niebanalna wystawa, będąca opowieścią twórców o
Lesznie, jego wielokulturowości i historii. Nad całością przedsięwzięcia
czuwał Włodzimierz Pietrzyk, instruktor sekcji. Wystawa online dostępna
pod linkiem poniżej: www.youtu.be/lSWW5jfn3Ho
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GRAM WIĘC CZYTAM
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
przygotowała propozycję dla fanów szeroko pojętej fantastyki, a więc
tego nurtu w kulturze i literaturze, który od lat cieszy się niesłabnącą
popularnością i skupia bardzo zaangażowanych odbiorców.
Biblioteka zaprasza osoby w wieku 10-24 lat do udziału
w ogólnopolskim konkursie „Gram, więc czytam”. Odbywa się on pod
patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Cel jest jasny popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jego dodatkową
aspiracją jest budowanie motywacji do rozwoju kreatywności,
twórczości i przedsiębiorczości.
Do wygrania między innymi czytnik Kindle, dron czy gogle VR. Zadanie
uczestników polega na stworzeniu własnej koncepcji gry planszowej lub
karcianej na bazie świata i fabuły z serii fantasy „Kroniki Dwuświata”.
Autorem książek jest Paweł Kopijer, którego niedawno gościliśmy na
spotkaniu autorskim w Lesznie.
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział? Tego można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową biblioteki
www.mbpleszno.pl

PUZZLE Z WIDOKAMI LESZNA
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka przygotowała dla Państwa zestaw puzzli online z widokami
dawnego Leszna.
Wszystkie układanki powstały na podstawie pocztówek znajdujących się w zbiorach Działu Informacyjno Bibliograficznego Biblioteki.
To doskonała rozrywka dla całej rodziny, ale też zajęcie bardzo rozwijające. Warto w wolnej chwili poukładać je, aby
przekonać się, jak kiedyś wyglądało nasze miasto. A może zabawa zachęci do poszukiwania dalszych informacji na
temat wyłaniających się z kawałków obrazków?
Puzzle mają różny poziom trudności, są prostsze i bardziej skomplikowane. Aby wziąć udział w zabawie wystarczy wejść
na stronę internetową biblioteki www.mbpleszno.pl i wybrać sobie odpowiedni obrazek.
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WIRTUALNA PODRÓŻ PO MUZEACH
Wciąż trwająca kwarantanna doprowadza do momentu, w którym
dotychczas wykonywane zajęcia zaczynają być dla nas żmudne
i monotonne.
Dla naszego bezpieczeństwa oraz zdrowia o podróżach
w najbliższym czasie, musimy niestety zapomnieć. Jednak XXI wiek
daje nam takie możliwości, gdzie zwiedzać możemy bez
wychodzenia z domu.
Twoim marzeniem jest zwiedzić Paryski Luwr, Metropolitan Museum
of Art w Nowym Jorku, a może przepełnione polską historią Muzeum
Powstania Warszawskiego?
Nic nie stoi na przeszkodzie! Poniżej przedstawiamy 10 muzeów, w których możecie odbyć wirtualny spacer po
najbardziej obleganych wystawach.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muzeum Powstania Warszawskiego,
Luwr, Paryż,
Muzeum Brytyjskie, Londyn
Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork
Rijksmuseum, Amsterdam
Muzeum Salvadora Dalí,
National Gallery of Art,
Muzeum Muncha w Oslo,
Muzeum Królowej Zofii, Madryt,
Uffizi Gallery, Florencja

Korzystajmy z dobrodziejstw dzisiejszych czasów! Szczegóły na stronie www.ngo.leszno.pl

POSŁUCHAJ REPERTUARU ZESPOŁU CANTUS
Stowarzyszenie Zespołu Wokalnego „Cantus” z Leszna dzieli się
swoim repertuarem, który jest dopasowany do danego dnia
Wielkiego Tygodnia. Zachęcamy do słuchania śpiewanych przez
Zespól Cantus utworów.
Począwszy od poniedziałku, dzielą się swoim repertuarem, który
jest dopasowany do danego dnia Wielkiego Tygodnia.
Utworów
możecie
posłuchać na oficjalnym
profilu
społecznościowym Stowarzyszenia Zespołu Wokalnego „Cantus”.
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SPORT
BĄDŹ AKTYWNY I TRENUJ W SIECI!
6 kwietnia przypadał Światowy Dzień Sportu, a jak wiemy sport to zdrowie!
Sport nie tylko wpływa pozytywnie na kondycję fizyczną, ale i kształtuje charakter. Nawet osoby, które jedynie
obserwują zmagania sportowców mają frajdę. Światowy Dzień Sportu to dobra okazja, by podkreślić znaczenie sportu
w dzisiejszym świecie.
Właśnie z tej okazji zachęcamy mieszkańców Leszna do udziału w treningach online, które organizują leszczyńskie kluby
sportowe i kluby fitness. Warto zatem poświęcić chwilę czasu i zrobić coś dla siebie!
Oto lista leszczyńskich klubów, gdzie możecie znaleźć darmowe porady żywieniowe i treningi online:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joker Leszno Fitness & Siłownia
Dragon Gym & Squash
4 steps to be fit
Dawid Mazur
Transformers - Trening & Dieta
Active Life Studio Treningu Personalnego
Capoeira Leszno
Shinto Karate Leszno
Leszczyński Klub Karate INARI
David Tran Van

Przypominamy, że jeżeli organizujecie jakieś wydarzenie, doradztwo lub trening online prześlijcie do nas informację
o organizowanym wydarzeniu wraz z grafiką.
Prześlij do nas informację o organizowanym
wydarzeniu wraz z grafiką na adres mailowy
ngo@leszno.pl i dotrzyj z informacją do większego
grona osób.
W treści maila podaj:
•
•
•
•
•

nazwę wydarzenia i organizatorów,
datę,
godzinę rozpoczęcia,
kilka zdań o wydarzeniu,
plakat promocyjny.

Informację o wydarzeniu umieścimy w kalendarzu
imprez na stronie www.ngo.leszno.pl oraz w mediach
społecznościowych LeszczyńskieNGO.
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AKTYWNY SENIOR W DOMU
Na czas pandemii COVID-19 Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz Ministerstwo Zdrowia
opracowały program profilaktyczny „Aktywny senior w domu”.
Rekomendacje zapewniające bezpieczeństwo przed zakażeniem koronawirusem
wpływają na ograniczenie aktywności wśród osób starszych. Ta grupa osób jest
szczególnie narażona na ciężki przebieg zakażania ze względu na mniej wydolny układ
odpornościowy oraz liczne choroby towarzyszące.
Wiele osób starszych przed pandemią prowadziło aktywny tryb życia, a zaprzestanie
wychodzenia na świeże powietrze spowodowało znacznie zmniejszenie codziennego
wysiłku fizycznego. Regularne ćwiczenia pomagają wzmocnić naturalną odporność organizmu, układ mięśniowoszkieletowy oraz sercowo-naczyniowy.
„Aktywny senior w domu” to bezpłatny program profilaktyczny ukierunkowany dla osób starszych pozostających
w domu. Seria filmów z prostymi do wykonania ćwiczeniami będzie publikowana każdego dnia na stronie
www.fizjoterapiaporusza.pl oraz na kanale Ministerstwa Zdrowia na www.youtube.com. Do każdego ćwiczenia
pojawią się komentarze ekspertów odnośnie tempa oraz liczby powtórzeń do wykonania, a także zachowania
właściwej postawy ciała.
Zestawy ćwiczeniowe opracowali fizjoterapeuci, którzy na co dzień współpracują z pacjentami geriatrycznymi,
kardiologicznymi i neurologicznymi. Do wykonywania ćwiczeń nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. Wystarczy mieć
wygodne buty, nieśliską podłogę i wygodny, elastyczny sportowy strój. Przydać może się zwykłe krzesło. Regularne
ćwiczenia powinny stanowić niezbędny punkt każdego dnia nie tylko podczas epidemii.
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WYDARZYŁO SIĘ
POLA NADZIEI ZAKWITŁY W LESZNIE
Leszczyńskie Amazonki w ramach ubiegłorocznej edycji akcji
Aktywne Obywatelskie Leszno wspólnie z Prezydentem Miasta
Leszna, mieszkańcami, młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego
i Zespołu Szkół nr 4 oraz pracownikami Miejskiego Zakładu Zieleni
i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a także
urzędnikami posadziły cebulki żonkili, które teraz pięknie zakwitły.
Kwiaty te symbolizują nadzieję w walce z chorobą nowotworową.
Akcja ta przypominać ma nam o ludziach cierpiących, oczekujących
naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego
świata.
Akcja „Pola nadziei”, to nie tylko sadzenie żonkili, to również akcja edukacyjno-szkoleniowa, ponieważ leszczyńskie
Amazonki cyklicznie w szkołach prowadzą warsztaty oraz angażują się w wiele akcji społecznych. Członkinie organizacji
są bardzo aktywne i wzajemnie się wspierają.
W obliczu choroby to bardzo istotne, by mieć kogoś z kim można porozmawiać. Taka osoba w trudnych chwilach
wyciągnie pomocną dłoń, wysłucha i podzieli się swoimi doświadczeniami. Leszczyńskie Amazonki to wspaniałe i silne
kobiety.

GODZINA DLA ZIEMI
Od 13 lat w ostatnią sobotę marca odbywa się finał największej ekologicznej
akcji na świecie. Godzina dla Ziemi WWF w tym roku, jak i cały świat – jest inna.
Jednak i tym razem Fundacja WWF zachęca do symbolicznego zgaszenia
światła w geście solidarności z ideą ochrony naszej planety.
W tym roku finał Godziny dla Ziemi WWF ma nieco inny charakter. Uwaga
skupia się wokół pandemii koronawirusa i solidarności zarówno
z pracownikami ochrony zdrowia, jak wszystkimi dotkniętymi pośrednio
i bezpośrednio COVID-19.
To również czas refleksji nad naszą relacją ze środowiskiem, zarówno w aspekcie nielegalnego handlu dziką fauną
i florą, który mógł leżeć u podstaw obecnej sytuacji, jak i tej relacji z poziomu nam bliższego, krajowego – toczącej się
wciąż dyskusji o ingerencji człowieka w naturę. Nasz wpływ na środowisko jest niepodważalny, a konsekwencje
w krótszym lub dłuższym horyzoncie czasowym dotykają nas samych.
Co roku Godzina dla Ziemi WWF poświęcona jest ważnym problemom nurtującym nasze środowisko. Ta edycja
szczególnie, ponieważ Fundacja WWF Polska zwraca tym razem uwagę na trudny temat przerywania nurtów rzek przez
tamy i zapory. Kampania „Nie tamuj rzek, niech płyną” ma na celu uświadomić Polakom, że tamy wbrew powszechnej
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opinii - nie chronią nas przed suszami i powodziami, a wręcz odwrotnie - pogłębiają problem. Na stronie
godzinadlaziemi.pl dostępne są informacje o tamach i ich szkodliwym wpływie na środowisko.
Finał Godziny dla Ziemi WWF wypadł 28 marca, o godzinie 20:30. W ubiegłym roku w działania włączyło się aż 188
państw na całym świecie. W Polsce światła zgasiło 98 miast. Tegoroczna edycja odbyła się głównie w domach, choć są
miasta, instytucje czy obiekty handlowe, które postanowiły także i w tym trudnym okresie dołączyć do inicjatywy.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
7 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku to święto miało szczególny charakter. Wszyscy
widzimy, z jak wielką determinacją i odwagą pracownicy służby zdrowia walczą z pandemią. Koronawirus zmienił życie
nas wszystkich w ciągu zaledwie kilku tygodni.
Większość z nas stara się chronić swoje zdrowie poddając się ograniczeniom wprowadzonym na czas pandemii.
To wyjątkowy, trudny czas dla wszystkich, a szczególnie dla pracowników służby zdrowia. Lekarze, pielęgniarki,
położne, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, farmaceuci, kierowcy karetek, pracownicy administracyjni oraz
wszyscy nie wymienieni, którzy służą pomocą w każdym miejscu i w każdym czasie, aby zapewnić nam bezpieczeństwo
są bohaterami dzisiejszych dni.
To oni codziennie walczą o nasze życie i zdrowie, często narażając swoje własne. To tytaniczny wysiłek. Od kilkunastu
dni robią wszystko, co mogą, aby ratować życie i zdrowie pacjentów. Są przemęczeni, ale nie poddają się w tej walce.
Od nas wymagają tak naprawdę niewiele i apelują o pozostawianie w domach, a ratownicy o mówienie prawdy (akcja
#NieKłamMedyka). W tym roku Światowy Dzień Zdrowia przypada w bardzo trudnym dla nas wszystkich momencie.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy wdzięczni Wam wszystkim, którzy pracujecie przez całą dobę, narażając się na
niebezpieczeństwo, aby walczyć z niszczycielską siłą tej pandemii.
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KORONAWIRUS - WSPARCIE W CZASIE PANDEMII
WSPARCIE W CZASIE KORONAWIRUSA
URUCHOMIONO SPECJALNE NUMERY TELEFONÓW
•

Urząd Miasta Leszna uruchomił specjalny numer telefonu 661 427 969, pod którym mieszkańcy Leszna mogą
uzyskać informacje o sposobie załatwiania różnych urzędowych spraw, co jest utrudnione z uwagi na brak
bezpośredniej obsługi interesariuszy.
Numer 661 427 969 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 20.00.
Wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Leszna pracują od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30, a z pracownikami można się kontaktować telefonicznie
i mailowo. Szczegółowa lista danych znajduje się na stronie: https://leszno.pl/wydzialy_urzedu.html.
Więcej informacji na stronie www.leszno.pl oraz www.ngo.leszno.pl

•

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Rodzinie
również
uruchomił
specjalny
numer
telefonu
695 276 780, pod którym można uzyskać informację o zasadach funkcjonowania MOPR
i innych jednostek pomocowych oraz załatwianiu spraw w czasie pandemii koronawirusa COVID-19.
Numer 695 276 780 funkcjonuje w następujących godzinach:
Poniedziałek 17.00 - 20.30
Wtorek, Środa, Czwartek 15.30 - 20.30
Piątek 14.00 - 20.30
Więcej informacji na stronie internetowej: www.moprleszno.pl

Ponadto MOPR w związku z potrzebą i koniecznością objęcia pomocą osób lub rodzin poddanych kwarantannie,
zaprasza wolontariuszy do współpracy. Pomoc dla tych, co pozostają w kwarantannie obejmować będzie np. zakup
artykułów spożywczych i higienicznych, zakup leków, wyrzucenie śmieci, załatwienie pilnych spraw, których nie można
załatwić w innym terminie i w inny sposób. Wolontariusze będą „kojarzeni” z konkretnymi osobami/rodzinami. Chętne
osoby mogą się zgłaszać telefoniczne do MOPR pod numerem 65 52538 76, podając swoje imię i nazwisko oraz numer
telefonu do kontaktu.

POMOC FINANSOWA
1. Urząd Miasta Leszna
Program wsparcia skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, ale też ludzi kultury i klubów sportowych.
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Na jaką pomoc mogę liczyć leszczyńskie firmy?
Prowadzący działalność w lokalach komunalnych mogą skorzystać z 80-procentowej ulgi za wynajem za jeden miesiąc
- kwiecień lub maj.
Miasto oferuje także odroczenia o 3 miesiące - marzec, kwiecień i maj płatności podatków od nieruchomości
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od środków transportu. Każdy wniosek podatnika będzie
rozpatrywany indywidualnie. Możliwe będą również rozłożenia płatności na raty, odroczenia płatności zaległości, czy
nawet ich umorzenie.
Spółka Leszczyńskie Centrum Biznesu otrzyma dodatkowo 400.000 zł na pokrycie strat z tytułu niższych czynszów od
swoich najemców oraz na pożyczki do 20.000 zł małym i mikro przedsiębiorcom. 100.000 zł z budżetu miasta trafi do
Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych do Gostynia, z którego korzystają także firmy w Leszna.
Rodzice będą zwolnieni z opłat za przedszkola miejskie, które są zamknięte od 16 marca. Samorząd dołoży pieniędzy
klubom sportowym na szkolenie dzieci i młodzieży. To program „sportowe fair-play”.
W sumie na ten cel przeznaczonych będzie od 360.000 do 460.000 zł.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Pomoc przedsiębiorcom w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej oferuje Powiatowy Urząd Pracy. Są to pożyczki
5000 zł, dofinansowanie do wynagrodzeń, dofinansowanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla
organizacji pozarządowych zatrudniających pracowników. Na ten cel przekazane zostały pieniądze - 900.000 zł
planowane początkowo na inne działania. Dodatkowo dyrektor PUP i miasto wystąpiły o kolejne 12 mln zł.
POMOC PSYCHOLOGICZNA

1. Centrum Profilaktyki „Akademia Zdrowia” w Lesznie oferuje telefoniczną pomoc psychologiczną.
Psychologiczną pomoc przez telefon uzyskać można bez skierowania, bez kolejek, bezpłatnie! Pomoc uzyskać
można pod telefonem: 663 519 564. Psychologowie pełniący dyżur: Pani Dominika Tomczyk - Walkowiak tel.
730 394 351 oraz Pani Dagmara Derwich Grzegorzewska tel. 695 933 132.
2. Poradnia Rodzinna prowadzona przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Krokus świadczy również
bezpłatne konsultacje telefoniczne z psychologiem i pedagogiem. Aby otrzymać pomoc wystarczy zadzwonić
pod numer 506 968 164.
3. Stowarzyszenie „MONAR” Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień - porady oraz konsultacje
telefoniczne w godzinach od 8:00 do 16:00 tel. 607 828 243, 697 628 834, 532 340 855 lub e-mail
monarleszno@gmail.com.
4. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie na czas pandemii koronawirusa udziela pomocy i
wsparcia telefonicznie, mailowo i przez skype.
- poniedziałek godz. 14.00 - 19.00 dyżur psychologa pod tel. 730 394 351 oraz skype (prosimy o wcześniejszy
kontakt tel. w celu umówienia się na rozmowę przez skype)
- wtorek i czwartek godz. 8.30 - 14.00 dyżur psychologa/pedagoga pod tel. 665 123 640 oraz skype (prosimy
o wcześniejszy kontakt tel. w celu umówienia się na rozmowę).
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Ponadto pracownicy codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 - 20.00 pełnią dyżury
w prowadzonym przez TKOPD - Ośrodku Interwencyjno - Readaptacyjnym.
Kontakt tel. 65 529 98 65, mail: centrum@tkopd.leszno.pl oraz skype (prośba o wcześniejszy kontakt tel. w
celu umówienia się na rozmowę przez skype).
- dyżur prawny w kwietniu jest zaplanowany na 8 i 22 kwietnia od godziny 14.00 do 16.00.

5. Leszczyńskie Stowarzyszenie „ KLUB ABSTYNENTÓW” - Porady oraz konsultacje telefoniczne 605 296 868
6. Stowarzyszenie RUCH TRZEŹWOŚCIOWY - Porady oraz konsultacje telefoniczne 512 451 681
7. Stowarzyszenie Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Bliżej Siebie” Porady
terapeutyczne odbywają się on-line poprzez telekonferencje, Messengera lub Skype po wcześniejszym
ustaleniu telefonicznym tel. 608 621 779. Czynne od poniedziałku do piątku od 10:00 do 13:00 oraz od 17:0019:00
8. Młodzieżowe Centrum Profilaktyki ALTERNATYWA – Poradnictwo dla młodzieży od 8:00 do 16:00 pod nr tel.
697 983 437 lub e-mail: nasza@alternatywa.leszno.pl
POMOC PRAWNA
1. Urząd Miasta Leszna
Porady prawne będą udzielane jedynie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail).
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej proszone są o przygotowanie stosownego zapytania
(z uwzględnieniem przedstawienia stanu faktycznego) w formie e-mail i przesłania je na adres brzezniczak@leszno.pl.
Wzór
wniosku
oraz
lista
jednostek
nieodpłatnego
poradnictwa
dostępny
www.leszno.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna lub pod adresem e-mail brzezniczak@leszno.pl.

na

stronie

2. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka również świadczy usługi prawne.
Osoby zainteresowane bezpłatną pomocą prawną proszone są o kontakt telefoniczny 65 529 98 65
w celu umówienia się na termin - osobom zostanie przekazany bezpośredni numer telefonu do prawnika z którym
będą kontaktowały się w wyznaczonym terminie i godzinie.
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POMOC RZECZOWA
1. Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności
Stowarzyszenie oferuje pomoc seniorom w postaci dowiezienia do domu najpotrzebniejszych produktów
żywnościowych. Potrzebę bezpłatnego dowiezienia żywności należy zgłosić telefonicznie pod numerem: 517 604
284 bądź 518 215 289 (produkty również są bezpłatne).
2. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Lesznie
Organizacji, która może przyczynić się do rozwiązań kryzysowych w rozwijającej się sytuacji zagrożenia epidemią.
W miarę możliwości będą dostarczać żywność osobom potrzebującym, które znajdują się w okresie kwarantanny.
Ośrodki Pomocy Społecznej/ Miejskie Ośrodki Pomocy rodzinie w całej Polsce będą weryfikować sytuacje lokalne.
Gdy zostanie ustalone, iż w danej rodzinie potrzebna jest pomoc, osoby te mogą kontaktować się ze
stowarzyszeniem. W razie potrzeby do pomocy zostaną włączone służby mundurowe: policja, wojsko, straż
pożarna itp. Osoba z którą należy się kontaktować: Maria Wawrzyniak 667 843 768.
3. Fundacja Jesienny Uśmiech
Fundacja Jesienny Uśmiech dziennie przygotowuje 50 maseczek, które są rozdawane wśród seniorów oraz osób
bezdomnych. Nie jest prowadzona sprzedaż maseczek. (kontakt Prezes Tadeusz Muszyński 607 757 979).
POMOC DLA OBCOKRAJOWCÓW
1. Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
Osoby z zagranicy przebywające na terenie miasta Leszna mogą zgłosić się o pomoc do Fundacji Centrum
Aktywności Twórczej, mającej swoją siedzibę przy ulicy Więziennej 3, 64-100 Leszno. Kontaktować się można
poprzez nr: 888 496 548.

INNA POMOC
1. Grupa na Facebooku „Widzialna ręka”
Widzialna ręka jest to spontaniczna grupa samopomocowa, która została stworzona na potrzeby kryzysu
pandemicznego.
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Grupa została stworzona oddolnie i układa się w sieć współpracy międzymiastowej i wsparcia osób zagrożonych. Dzisiaj
grupa liczy około 90 tysięcy użytkowników. Osoby zrzeszone w grupie oferują między innymi: wyjście z psem, pomoc
w zrobieniu zakupów, porady prawne, czy rozmowy telefoniczne.
Jedną z inicjatyw grupy jest „Niewidzialne spotkanie z Widzialną Ręką” - to cykl rozmów z inicjatorami działań. Podczas
spotkań odbywają się rozmowy dotyczące zagadnień związanych z organizacją życia w czasach pandemii. Poruszane
są tematy: pracownicze, medyczne, a także społeczne.
Grupa „Widzialna ręka” działa również w Lesznie.
Link: https://www.facebook.com/groups/676703903066956/
1. Grupa na Facebooku „Oddajesz- pomagasz”
Celem jest wzajemna, bezinteresowna pomoc. Grupa działa na co dzień, nie wyłącznie w czasach pandemii. Na grupie
można opublikować post ze zdjęciami rzeczy/przedmiotów które nie są już nam potrzebne, a mogą przydać się innym.
Jeżeli jest się osobą w potrzebie, również można napisać post/wiadomość do administratora z opisem czego się
potrzebuje.
Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/524918924513829/about/
ZALECENIA
Na podstawie informacji publikowanych na stronach rządowych przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych
zaleceń.
Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min.
60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
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Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do
zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie
alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli
kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.
Zachowaj bezpieczną odległość
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Zachowaj co najmniej 2 metry odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają
gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub
kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że
możesz wdychać wirusa.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust
zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną
na stronie www.gov.pl/
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową
(wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus
influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu
podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do
zdrowia, jeśli to możliwe.
Chroń siebie i innych przed zachorowaniem
Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.
Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu
Sanitarnego www.gis.gov.pl/ m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami
podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami postępowania z osobami
podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.
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Maseczki
Od 16 kwietnia wprowadzony zostaje obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych w celu zapobieżenia
rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki
zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć
rozprzestrzenianie się niektórych chorób
układu oddechowego. Jednak stosowanie
samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania
infekcji
i powinno być połączone ze stosowaniem
innych środków zapobiegawczych, w tym
higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu
czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu
z innymi ludźmi (co najmniej 2 metry
odległości).
Pamiętaj! To bardzo ważne, żeby wszyscy bez
wyjątku stosowali się do zasad obecnie
obowiązujących. Jeżeli nie musisz wychodzić,
zostań w domu. Tylko razem pokonamy
zagrożenie.
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Pomagaj mądrze
– poradnik leszczyńskiego aktywisty

W czasie pandemii koronowirusa mieszkańcy Leszna bardzo chętnie mobilizują się i są gotowi, by pomagać innym.
Pomagamy indywidualnie, działamy grupowo. Potrzebujących wspiera nie tylko samorząd, ale również organizacje
pozarządowe, instytucje, przedsiębiorcy, a także sami mieszkańcy.
W internecie kwitną grupy pomocowe, na klatkach schodowych mieszkańcy wywieszają kartki z propozycjami pomocy,
prężnie działają wolontariusze w organizacjach pozarządowych. Skrzyknęli się lokalni restauratorzy, kibice, studenci
i nauczyciele. Wszyscy chcą i pomagają. Szyją, robią zakupy, dostarczają żywność i środki do dezynfekcji.
Lokalnych pomocników nie brakuje
Pamiętajmy jednak, aby nasze pomaganie było „mądre”.
1. Chcąc pomagać zastanów się, czy mimo chęci niesienia pomocy, nie zaszkodzisz samemu sobie i najbliższym?
2. Nie szukaj daleko osoby, której możesz pomóc. Przemyśl, czy w pobliżu nie mieszka ktoś komu przydałaby się
pomocna dłoń. Wspieraj osoby starsze i samotne.
3. Użytkownicy Internetu mogą pomóc starszym i samotnym chociażby poprzez wyszukanie informacji gdzie
mogą skorzystać np. z wsparcia psychologa, zgłosić potrzebę dostarczenia żywności, czy obejrzeć transmisję
mszy św. Ważne jest by korzystać z pewnych źródeł, by nie szerzyć fake newsów.
4. Jeśli chcesz pomóc możesz dołączyć również do grupy na facebooku PomagaMY- Widzialna ręka pomocy
Leszno.
5. Jeśli nie możesz się z kimś spotkać osobiście, pamiętaj że telefon jest na ten czas świetnym rozwiązaniem,
a pozostanie w domu nie oznacza izolacji.
6. Pamiętaj, jeśli pomagasz zadbaj o odpowiedni strój: maseczka, rękawiczki, płyn do dezynfekcji.
7. Leszczyńscy aktywiści! Wasza energia i dobre serce pcha was w różne miejsca, ale pamiętajcie, że wiele spraw
da się załatwić zdalnie. To działa.
8. Zostańcie w domu, wiele instytucji, pracuje i chętnie pomoże w sprawach, które są teraz ważne, ale nie
najważniejsze. Najważniejsze jest zdrowie!
9. Urząd Miasta Leszna uruchomił specjalny numer telefonu 661 427 969, pod którym możecie uzyskać
informacje o sposobie załatwiania różnych urzędowych spraw. Numer 661 427 969 jest czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach od 15.30 do 20.00. Wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Leszna pracują,
a z pracownikami można się kontaktować telefonicznie i mailowo. Szczegółowa lista danych znajduje się na
stronie: https://leszno.pl/wydzialy_urzedu.html.
10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie również uruchomił specjalny numer telefonu 695 276 780, pod którym
można uzyskać informację o zasadach funkcjonowania MOPR i innych jednostek pomocowych oraz załatwianiu
spraw w czasie pandemii koronawirusa COVID-19. Numer 695 276 780 funkcjonuje w następujących
godzinach: Poniedziałek 17.00 - 20.30 Wtorek, Środa, Czwartek 15.30 - 20.30 Piątek 14.00 - 20.30.
11. Pomagają też organizacje pozarządowe – szczegółowe informacje dotyczące wsparcia zarówno w zakresie
doradztwa telefonicznego, wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, jak i w dostarczeniu żywności znajdują się na stronie www.ngo.leszno.pl
12. Jeśli chcesz pomóc w szyciu maseczek – dołącz do grupy na facebooku – Leszno szyje maseczki ochronne oraz
do Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności.
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13. Wspieraj lokalnie – pamiętaj o firmach i sklepikach obok ciebie – zamawiaj i kupuj u nich
14. Dołącz do akcji Leszno posiłki z dostawa do domu i jeśli masz ochotę zjeść coś ze swojej ulubionej restauracji
- zamów przez telefon, a ona bezpiecznie dostarczy posiłek do twojego domu – wykaz punktów
gastronomicznych znajdziesz na stronie: www.biznes.leszno.pl
15. Jesteś przedsiębiorcą włącz się do akcji Leszno dba o swoich – szczegóły na fanpage Stacji Biznes
16. Dbaj o swoją kondycję psychiczną – możesz skorzystać ze wsparcia leszczyńskich organizacji pozarządowych
– numery telefonów do specjalistów znajdziesz na stronie www.ngo.leszno.pl.
17. W miarę możliwości dbaj o kondycję fizyczną. Wiele klubów sportowych oraz fitness prowadzi treningi online
ich wykaz znajdziesz na naszej stronie www.ngo.leszno.pl.
18. Ograniczaj wyjścia do minimum i stosuj się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

MOŻESZ RÓWNIEŻ POMÓC UDOSTĘPNIAJĄC TE INFORMACJE!
➢ Na swojej stronie internetowej
➢ Profilu społecznościowym
➢ Wysyłając mailem do rodzinnych, przyjaciół i znajomych

Dziękujemy

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.ngo.leszno.pl oraz portalu
społecznościowym Facebook LESZCZYŃSKIE NGO

ORGANIZACJE SZYJĄ MASECZKI
Szycie maseczek ochronnych to w okresie epidemii jedna z form pomocy. W tę akcję postanowiły również włączyć się
leszczyńskie organizacje pozarządowe.

Leszczyński Bank Żywności – szyje i prowadzi sprzedaż – maseczki można zakupić w cenie 5zł, w siedzibie
Stowarzyszenia przy ul. Słowiańskiej 59. w godzinach od 7:00 do 19:00 (kontakt Prezes Katarzyna Jaśkowiak 518 215
289);
Fundacja Jesienny Uśmiech dziennie przygotowuje 50 maseczek, które są rozdawane wśród seniorów oraz osób
bezdomnych, maseczki można nabyć w siedzibie Fundacji przy ul. Sienkiewicza 9 w godzinach otwarcia tj. 8:0016:00. Nie jest prowadzona sprzedaż maseczek. (kontakt Prezes Tadeusz Muszyński 607 757 979);
Maseczki ochronne szyje też Zespół Szkół nr 2 i przekazuje je do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie;
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Stowarzyszenie ‘Wygraj Siebie” przekazało materiały do szycia maseczek do firmy krawieckiej „Tasiemka – usługi
krawieckie”, która przekazuje je do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, maseczki można również zakupić
w siedzibie firmy przy ul. Korcza 4 w godz. 14:00-17:00 w cenie 7zł.
Na portalu facebookowym „Leszno szyje maseczki” można również znaleźć informacje dotyczące oferty sprzedażowej.
W ofercie dostępne są maseczki bawełniane, wielokrotnego użytku. Prać można je w 60 i więcej stopniach. Zamówienia
można składać pod nr tel. 669518647 lub 791259235. Koszt jednej maseczki to 5 zł. Na terenie Leszna odbiór osobisty.
ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH
Z pomocy skorzystać mogą osoby odbywające kwarantannę,
w trudnej sytuacji, oraz seniorzy.
W Lesznie dwie organizacje wspierają akcje żywnościowe:
Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Lesznie z siedzibą przy ul.
Wilkońskiego 36 oraz Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności
które, swoją siedzibę ma przy ul. Słowiańskiej 59.
Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Lesznie jest jedną z organizacji, która może przyczynić się do rozwiązań
kryzysowych w rozwijającej się sytuacji zagrożenia epidemią.
W miarę możliwości będą dostarczać żywność osobom potrzebującym, które znajdują się w okresie kwarantanny.
Ośrodki Pomocy Społecznej/ Miejskie Ośrodki Pomocy rodzinie w całej Polsce będą weryfikować sytuacje lokalne. Gdy
zostanie ustalone, iż w danej rodzinie potrzebna jest pomoc, osoby te mogą kontaktować się ze stowarzyszeniem.

W razie potrzeby do pomocy zostaną włączone służby mundurowe: policja, wojsko, straż pożarna itp.
Osoba z którą należy się kontaktować: Maria Wawrzyniak 667 843 768.
Przypominamy również, iż Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności oferuje pomoc osobom starszym w postaci
dowiezienia do domu najpotrzebniejszych produktów żywnościowych. Potrzebę bezpłatnego dowiezienia żywności
należy zgłosić telefonicznie pod numerem: 517 604 284 bądź 518 215 289 (produkty również są bezpłatne)
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WSPARCIE DLA SZPITALA W LESZNIE
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie szczególnie narażeni są
pracownicy służb medycznych. W polskich szpitalach brakuje
podstawowych środków ochronnych m.in. maseczek, gogli czy
fartuchów. Na apel odpowiedziało wiele lokalnych instytucji, firm oraz
indywidualnych darczyńców. Urząd Miasta Leszna również wsparł
finansowo i rzeczowo leszczyński szpital.
W marcu Miasto Leszno przekazało leszczyńskiej lecznicy pół miliona
złotych na walkę z koronawirusem oraz 3.500 par rękawiczek
jednorazowych i 2.500 maseczek jednorazowych, które szyje
i systematycznie dostarcza firma Lespin.
Tym samym transportem przekazano także 35 L płynu do mycia rąk i 5 L płynu do dezynfekcji powierzchni, który
podarowała firma Viga Point z Krzywinia. Miasto cały czas wspiera leszczyński szpital. W kwietniu miasto m.in. do
dyspozycji leszczyńskiego szpitala przekazało maseczki ochronne 5500 szt., płyn do dezynfekcji 10 L, przyłbice
ochronne 30 szt., kombinezony ochronne 30 szt.
Ponadto Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie uruchomił konto bankowe dla osób, które chcą okazać wsparcie
finansowe związane z zakupem sprzętu jednorazowego, środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji
w ramach zminimalizowania zagrożeń dla zdrowia Pacjentów i personelu leszczyńskiego szpitala.
Pieniążki można wpłacać na konto: PKO BP 56 1020 4027 0000 1902 1502 2050 tytułem: darowizna na cele walki
z COVID-19. Uruchomiono również specjalną zbiórkę środków finansowych poprzez platformę zrzutka.pl, która
umożliwia zbieranie pieniędzy na wybrane cele na pośrednictwem internetu.
ZBIÓRKA KIBICÓW UNII LESZNO
W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem
w polskich szpitalach brakuje podstawowych środków
ochronnych m.in. maseczek, gogli czy fartuchów.
W tym trudnym czasie dobre serce okazali kibice Unii
Leszno, którzy za pośrednictwem Stowarzyszenia
Sympatyków Klubu Unia Leszno zorganizowali zbiórkę
finansową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Lesznie.
Mieszkańcy Leszna, kibice Unii Leszno już
niejednokrotnie pokazywali, że mają dobre serca
i w trudnych momentach można na nich liczyć. Tym
razem postanowili pomóc leszczyńskiemu szpitalowi i uruchomili specjalną zbiórkę środków finansowych poprzez
platformę zrzutka.pl, która umożliwiła zebranie pieniędzy na wybrane cele na pośrednictwem internetu.
Z zebranych środków organizatorzy akcji zakupili dla leszczyńskiego szpitala: maski z filtrem SP3/SP2, gogle, okulary
ochronne, przyłbice ochronne, rękawice ochronne długie, płyny, chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni.
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WIADOMOŚCI
DZIAŁANIA OSŁONOWE W RAMACH TARCZY
ANTYKRYZYSOWEJ DLA NGO
Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński ogłosił, że w związku
z zagrożeniem COVID-19 rząd obejmie organizacje pozarządowe działaniami osłonowymi w ramach tarczy
antykryzysowej.
W pakiecie osłonowym znalazły się zarówno zmiany w obowiązku sprawozdawczym CIT-8, trybie zlecania i rozliczania
zadań publicznych, jak i uruchomienie w Narodowym Instytucie Wolności Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji
Pozarządowych.
Działania osłonowe obejmą:
1. Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych CIT-8 Termin składania przez organizacje sprawozdań CIT-8 został
wydłużony do 31 lipca br.
2. Zlecanie zadań publicznych Organy administracji publicznej, które zlecają realizację zadań publicznych organizacjom
pozarządowym, będą uprawnione do tego, by:
a. przedłużyć termin na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego,
b. przedłużyć termin na rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego,
c. uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego
zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych
z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Tym samym, jeśli z powodu
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zaplanowane działania nie zostaną
wykonane lub rezultaty założone w umowie nie zostaną osiągnięte, dotacja na realizację zadania publicznego
nie zostanie uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej
wysokości i podlegającą zwrotowi.
3. Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem
otwartego konkursu ofert Wprowadzona zostanie możliwość zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 uodppiow z 23 kwietnia 2003 r., realizacji zadań publicznych w celu zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Rozwiązanie, które na wniosek
Przewodniczącego Komitetu zostanie wpisane do przepisów o „tarczy antykryzysowej”, będzie analogiczne do
rozwiązania przyjętego w art. 11a uodppiow, obowiązującego w sytuacji klęski żywiołowej.
4. Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19
w Narodowym Instytucie Wolności W Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego uruchamiany jest nowy program wsparcia doraźnego, z budżetem 10 mln zł. Program ma na celu
wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń
związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną,w tym:
a. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej
w celu przeciwdziałania Covid-19 w społecznościach lokalnych;
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b. przygotowanie i realizację działań, podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości
lub części musiały zostać odwołane na skutek Covid-19;
c. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji
zagrożonego na skutek Covid-19;
d. zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
e. wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek
Covid-19;
5. Włączenie organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność
gospodarczą do pakietu osłonowego dla przedsiębiorców
Na wniosek Przewodniczącego Komitetu, rozwiązania zaproponowane w „tarczy antykryzysowej” w celu łagodzenia
skutków Covid-19 dla przedsiębiorców, dotyczyć będą także organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność
pożytku publicznego, w takim zakresie, w jakim odpowiada to ich specyfice.
Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego będzie sukcesywnie informować o dalszych szczegółach
przedstawionych rozwiązań na stronie pożytek.gov.pl oraz za pośrednictwem strony i mediów społecznościowych
Narodowego Instytutu Wolności.
Szczegóły wystąpienia są dostępne na stronie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA NGO
Jesteś organizacją pozarządową i potrzebujesz wsparcia w realizacji celów
statutowych? Te rozwiązania są dla Ciebie!
1.Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników NGO. Możesz skorzystać
z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku
przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.
Organizacja pozarządowa i inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego składa do PUP wniosek dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej
w następstwie wystąpienia COVID-19
2. Zwolnienie organizacji pozarządowych z nieopłaconych składek. Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych
za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. dla organizacji pozarządowych zatrudniających poniżej 10
osób.
3. Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej. Jeśli jesteś podmiotem
sektora ekonomii społecznej, skorzystaj z nowych warunków pożyczek.
Teraz możesz skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty:
- wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych,
w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),
- maksymalnie 6-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowoodsetkowych - do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES),
- dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy* (dla nowych pożyczek oraz już
udzielonych)**
*po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg dotychczasowych zasad, tj. przed
uwzględnieniem zmian;
** w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy redyskonta weksli,
obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki; w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z COVID-19,
pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, wydłużenie okresu
utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy - dla zawartych umów i nowych
pożyczek zawieranych do 31.12.2020) wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na
start i Pożyczki Rozwojowej).
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Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki
spłaty mogą zostać zmienione, po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19
spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w
przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.
4. Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS.
5. Przesuń termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku. Od 2 do 4 miesięcy będziesz mógł wydłużyć termin na
złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego - zależne
od statusu podatnika. Będziesz mógł wydłużyć termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty
poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od
dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

RZĄD ROZSZERZA TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ
DLA 3 SEKTORA
Rząd przyjął pakiet kolejnych propozycji dla organizacji pozarządowych
w związku z zagrożeniem COVID-19.
Do działań osłonowych, obejmujących m.in.: wsparcie organizacji
pozarządowych zatrudniających pracowników, przedłużenie terminów
sprawozdań i rozliczeń dotacji czy uznanie wydatków poniesionych na
zadania nie w pełni zrealizowane, doszły kolejne zabezpieczenia.
Na wniosek Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, wicepremiera Piotra Glińskiego, Rząd przyjął
dodatkowe rozwiązania w celu zwiększenia ochrony organizacji pozarządowych w przygotowywanej nowelizacji
ustawy.
Nowe propozycje obejmą:
• wydłużenie terminu sporządzania i publikacji rocznych sprawozdań przez OPP,
• wydłużenie terminu przekazywania OPP środków z 1% do 1 czerwca 2020 r. (a w przypadku korekty nawet do
30 czerwca 2020 r.),
• możliwość zmiany umów dotyczących realizacji zadań publicznych w celu łatwiejszego ich wykonania,
w szczególności wydłużenie terminu realizacji zadań,
• możliwość zmiany terminu lub warunków spłaty kredytów bankowych,
• przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, w tym dofinansowanie części wynagrodzenia (wraz ze
składkami na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy) pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo
obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19,
• zwolnienie organizacji pozarządowych od podatku od nieruchomości w przypadku pogorszenia płynności
finansowej lub umożliwienie spłaty zobowiązania w ratach.
Powyższe rozwiązania zostaną ujęte w dwóch ustawach: ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, po ich
uchwaleniu przez Sejm. O szczegółach rozwiązań sukcesywnie informować będą Departament Społeczeństwa
Obywatelskiego KPRM oraz Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
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DOTACJE I KONKURSY
WSPÓŁPRACA PARTNERSKA,
PROGRAM ERASMUS+
CEL KONKURSU:
Współpraca partnerska ma na celu:
•
•
•
•
•
•
•
•

zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej,
propagowanie kariery dwutorowej sportowców,
walkę z dopingiem,
walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych,
promowanie wolontariatu w sporcie,
wspieranie nowego podejścia do zwalczania przemocy, rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji w sporcie,
doskonalenie dobrego zarządzania w sporcie,
stymulowanie włączenia społecznego i równych szans w dziedzinie sportu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Każda organizacja niedochodowa lub organ publiczny działające w obszarze sportu ustanowiony w kraju programu lub
w jakimkolwiek kraju partnerskim na świecie.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Współpraca partnerska ma wspierać tworzenie i rozwijanie europejskich sieci w dziedzinie sportu i może obejmować
szeroki zakres działań, na przykład:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tworzenie sieci kontaktów między kluczowymi zainteresowanymi stronami,
opracowywanie, określanie, propagowanie i wymiana dobrych praktyk,
przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie modułów i narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych,
podniesienie kompetencji w zakresie dzielenia się doświadczeniami w dziedzinie sportu,
monitorowanie i analizowanie wskaźników w dziedzinie sportu,
podnoszenie świadomości w zakresie korzyści płynących ze sportu i aktywności fizycznej,
promowanie synergii między sportem i dziedzinami zdrowia, kształcenia, szkolenia i młodzieży,
ugruntowanie podstawy dowodowej w odniesieniu do sportu,
organizowanie konferencji, seminariów, spotkań i warsztatów.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski należy składać do 21 kwietnia 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE: www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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KONKURS GRANTOWY
PROJEKTU ‘LEKCJA ENTER”
Fundacja Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw
Publicznych zaprasza do składania wniosków w ramach Projektu
„Lekcja:Enter”.
Grupy przedmiotowe obejmują szkolenia dla nauczycieli z:
1. edukacji wczesnoszkolnej;
2. przedmiotów humanistycznych – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
3. przedmiotów humanistycznych – szkoły ponadpodstawowe;
4. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
5. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – szkoły ponadpodstawowe;
6. przedmiotów artystycznych – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;
7. przedmiotów artystycznych – szkoły ponadpodstawowe;
8. informatyki – szkoły podstawowe;
9. informatyki – szkoły ponadpodstawowe.
Konkurs grantowy jest prowadzony na terenie całej Polski. W województwie wielkopolskim zaplanowano udzielenie 5
grantów.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Do udziału w Konkursie grantowym są uprawnione następujące podmioty:
•
•
•
•

placówki doskonalenia nauczycieli (publiczne i niepubliczne) samodzielnie lub w partnerstwie,
organizacje pozarządowe w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli,
jednostki samorządu terytorialnego w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe
prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli,
partnerstwa między powyższymi, przy czym każdorazowo z udziałem placówki doskonalenia nauczycieli.
Placówka doskonalenia nauczycieli nie musi pełnić funkcji lidera partnerstwa.

Jeden podmiot może być Wnioskodawcą/Partnerem w maksymalnie 7 Projektach grantowych
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na Konkurs Grantowy Projektu „Lekcja:Enter” przeznaczono 22,8 mln zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór wniosków będzie prowadzony do 28 kwietnia 2020 roku do godziny 16.00.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Projekt grantowy musi rozpocząć się 1 września 2020 r. Okres realizacji projektu
grantowego powinien wynosić od 6 do 18 miesięcy z możliwością jego przedłużenia na etapie realizacji do 24 miesięcy
za zgodą Operatora.
Pierwsze szkolenia dla Uczestników projektu muszą zostać zrealizowane w I semestrze roku szkolnego 2020/2021.
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NABÓR DO PROGRAMU PAJACYK
NA WAKACJE 2020
W ramach programu Pajacyk Fundacja Polska Akcja Humanitarna
wspiera dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny
otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc gminy.
Celami programu są:
1. Rozwinięcie efektywnego systemu docierania z pomocą żywnościową do beneficjentów w okresie wakacji letnich.
2. Dotarcie z pomocą w formie posiłku do najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży w najbiedniejszych regionach
Polski.
3. Zmniejszenia stopnia wykluczenia społecznego oraz poprawy zdrowia i potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży
poprzez finansowanie posiłków w placówkach wsparcia dziennego.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Przedmiotem finansowania są posiłki dla dzieci uczęszczających do Placówki. W ramach finansowania uznawane są
koszty:
a. zakupu produktów żywnościowych – w przypadku, gdy Placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie
przygotowuje posiłki
b. zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy Placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie
cateringu lub w przypadku wyjazdów i wyjść poza siedzibę placówki.
Stawka żywieniowa może wynieść maksymalnie 5zł na osobę za jeden posiłek. Tegoroczna edycja Programu będzie
trwała od 27 czerwca do 31 sierpnia br. Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone
wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych
przyczyn oraz organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego.
O WSPARCIE MOGĄ UBIEGAC SIĘ:
• Organizacje pozarządowe (dalej zwane Organizacją) w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873), prowadzące placówki wsparcia
dziennego w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• Osoby prawne i jednostki organizacyjne (dalej zwane Organizacją) działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania (czyli tzw. organizacjom
kościelnym), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na dotacje w tegorocznej edycji Programu przeznaczono 200 000 PLN. Maksymalna kwota
wsparcia wynosi 10 000 PLN.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski można składać w terminie do 5 maja br. Ogłoszenie wyników nastąpi
najpóźniej 30 maja br.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: www.pajacyk.pl/nabor/
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EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI
Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom
w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy.
Celem Programu jest wsparcie organizacji i młodzieży. Europejski
Korpus Solidarności jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Program
skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą
ubiegać się o dofinansowanie miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów. Założenia programu skupione są
wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom, firmom i instytucjom działającym
w sektorze solidarnościowym lub realizujących działania o charakterze społecznym współpracy z młodymi,
zaangażowanymi ludźmi, którzy chcą zaangażować się w prace wolontariacką, odbyć staż lub okres pracy.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: organizacje pozarządowe, instytucje i firmy; projekty Solidarności –
grupa inicjatywna (minimum 5 osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia), a wnioskodawcą bezpośrednim działającym na
rzecz grupy inicjatywnej jest organizacja wspierająca, posiadająca Akredytację Erasmus+; lista organizacji z Akredytacją
Erasmus+ rejonu woj. Wielkopolskiego.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą ubiegać się
o dofinansowanie miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów. Założenia programu skupione są wokół
działań solidarnościowych. Z Programu mogą korzystać organizacje, które chcą gościć wolontariuszy, pracowników
i stażystów lub wspierać inicjatywy lokalne w ramach Projektów Solidarności.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łączny budżet na 2020 rok – 7 000 000 euro.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 7 maja 2020r. do godz. 12.00
TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Projekty Solidarności - są inicjowane, opracowywane i wdrażane przez okres od 2 do
12 miesięcy przez co najmniej pięć młodych osób, które chcą wprowadzić zmiany na lepsze w swojej społeczności
lokalnej.
DODATKOWE INFORMACJE: https://eks.org.pl/
KONTAKT: tel. +48 22 463 10 00
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KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU
GRANTOWEGO „mPOTĘGA”
Cele programu grantowego to:
• stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji
matematycznej;
• zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli
po nowe, metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej;
• zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką. Wciągnięcie ich w
odkrywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie zakresu
tematycznego poza program szkolny).
Cele programu realizowane będą przez dofinansowanie projektów edukacji matematycznej. Program nie ma na celu
finansowania wyposażenia i sprzętu elektronicznego.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wnioski w konkursie można składać w ramach dwóch kategorii:
1. adresaci działań – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i/lub ich rodzice.
2. adresaci działań – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O wsparcie na realizację Projektów edukacyjnych mogą ubiegać się działające na terenie Polski:
• organizacje pozarządowe (które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku);
• szkoły publiczne;
• uczelnie wyższe;
• biblioteki publiczne;
• grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli lub grupa młodzieży). Grupy
nieformalne mogą uczestniczyć w programie grantowym, jeśli pozyskają do jego realizacji partnera. Może nim
być organizacja pozarządowa.
Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć po jednym wniosku na projekt adresowany do uczniów klas 4-6 lub 7-8 szkół
podstawowych. Projekt nie może trwać krócej niż 2 miesiące ani dłużej niż 4 miesiące. Działania mogą rozpocząć się
najwcześniej 1 września 2020 r. i kończyć się najpóźniej 31 grudnia 2020 r.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 15 projektów edukacyjnych z każdej kategorii, najwyżej ocenionych przez Kapitułę Konkursu,
weźmie udział w Konkursie o Nagrodę Publiczności. Dwa zwycięskie projekty otrzymają dodatkowy grant w
wysokości 5 000 zł każdy.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski można zgłaszać w terminie od 14 marca do 11 maja 2020 r., do godziny
24:00.
DODATKOWE INFORMACJE: W przypadku pytań można kontaktować się telefonicznie: 500 791 442 bądź e-mailowo:
kontakt@mpotega.pl .
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: www.mbank.pl/mfundacja
---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TEL. 65 529 54 03 E-MAIL NGO@LESZNO.PL

34

35

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

PROGRAM DOFINANSOWANIA ZADAŃ Z OBSZARU
WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO
I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEZY”
Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach
wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans
reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.
W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:
• szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z
Systemem Sportu Młodzieżowego,
• współzawodnictwo sportowe,
• organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Wnioski mogą składać:
• Polskie Związki Sportowe, zwane dalej „pzs”;
• Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”;
• stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej
zwane dalej „stowarzyszeniami”.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do dnia:
• 31 maja 2020 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych
kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego oraz współzawodnictwa sportowego;
• 30 września 2020 r. - w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy
Wyszehradzkiej.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.bip.msit.gov.pl
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KAMPANIA „ŚWIADOMOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”
DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI
21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa zwany też Dniem Kolorowej Skarpetki. W tym dniu na znak
solidarności z osobami z Zespołem Downa zachęcaliśmy do ubierania kolorowych, niepasujących do siebie skarpet.
Celem Światowego Dnia Zespołu Downa jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa,
propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi. Data jest symboliczna, bo to trzeci,
dodatkowy chromosom w 21 parze powoduje zmiany genetyczne. Oprócz liczby 21 zespół Downa symbolizują też dwie
różne skarpetki. Mają skłonić do refleksji, że pośród nas są osoby może inne, ale za to bardzo ciepłe i kolorowe.
Od paru lat Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak wraz z leszczyńskimi NGO wspierają akcję i osoby z Zespołem
Downa. W poprzednich latach w mieście realizowana była kampania społeczna "Świadomość Niepełnosprawności"
w ramach, której wspólnie z organizacjami pozarządowymi organizowaliśmy wiele inicjatyw społecznych z na rzecz
osób z niepełnosprawnościami.
W zeszłym roku zorganizowaliśmy happening - relację z tego wydarzenia możecie zobaczyć na stronie
www.ngo.leszno.pl. W tym roku z uwagi na trudną sytuację związaną z pandemią koronawirusa nie odbywały się żadne
kolorowe imprezy przypominające o tym, że osoby z zespołem Downa są wśród nas. W tym dniu, zachęcaliśmy Was
do trochę innej inicjatywy. Aby włączyć się do akcji zakładaliście w Waszym domowym zaciszu kolorowe skarpetki „nie
do pary” jako wyraz radości, tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Downa.
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„NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU”
2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Głównym przesłaniem jest
podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, a charakterystycznym motywem jest kolor niebieski.
Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający
się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania
emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba
z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą
występować w różnym natężeniu. Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie,
jednak dzięki odpowiedniej opiece i właściwie dobranej terapii można
w znaczącym stopniu poprawić jej funkcjonowanie. Im wcześniejsza diagnoza
i idąca za nią indywidualna terapia, tym większa szansa na poprawienie
jakości życia osób z autyzmem i ich rodzin.
Symbolem solidarności z osobami autystycznymi jest kolor niebieski, stąd pomysł
globalnej akcji „Zaświeć się na niebiesko“, do której w poprzednich latach
włączyło się również Miasto Leszno. Podświetlony na niebiesko został Ratusz.
W tym roku na znak solidarności z osobami z autyzmem wieczorem 2 kwietnia
rotunda na SUW Zaborowo w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji została podświetlona na niebiesko.
***
Według danych Autism Europe ok. 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.
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ZOSTAW SWÓJ 1% W LESZNIE
ZOSTAWMY SWÓJ 1% W LESZNIE
„Zostaw swój 1% w Lesznie” to hasło promujące kampanię Miasta Leszna
zachęcającą mieszkańców do przekazywania 1% podatku na leszczyńskie
organizacje pożytku publicznego.
W roku 2020 uprawnione do pozyskania 1% należnego podatku są 59
organizacje pożytku publicznego, które działają z myślą o Lesznie
i mieszkańcach miasta. Działają w obszarach: pomoc społeczna, edukacja,
kultura, sport, ochrona zwierząt, wychowanie, profilaktyka uzależnień. Swoim
wsparciem obejmują dzieci i młodzież, seniorów, osoby niepełnosprawne i
chorujące. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań, niosą pomoc tam,
gdzie jest taka potrzeba. Wykaz organizacji uprawnionych do pozyskania 1% podatku dostępny jest na stronie
www.ngo.leszno.pl
Możliwość przekazania 1% należnego podatku to prosta droga zaangażowania w sprawy naszego miasta, do
podziękowania organizacjom za ich działalność, a jednocześnie konkretne wsparcie finansowe, dzięki któremu mogą
działać dalej.
Co zyskujesz, przekazując 1% swojego podatku lokalnej organizacji pozarządowej?
Za te pieniądze przez cały rok organizowane są imprezy kulturalne, sportowe, akcje charytatywne, kupowane pomoce
naukowe dla szkół czy rehabilitowane są dzieci, młodzież i seniorzy itp. Wszystko to robimy dla mieszkańców.
Zazwyczaj z wielu atrakcji czy form pomocy korzystają oni za darmo, właśnie dzięki temu skromnemu 1%.
Ważne więc, aby pieniądze, które zostały wypracowane w mieście, do niego powróciły. To konkretna i wymierna
pomoc, która nic nie kosztuje. Wystarczy w jednej rubryce formularza PIT wpisać numer organizacji. Dodatkowo, w
razie wątpliwości zawsze łatwiej jest „sprawdzić” na co lokalna fundacja czy stowarzyszenie wydały pozyskane
pieniądze. Można sprawdzić na stronie internetowej konkretnej organizacji, ponieważ organizacje pożytku publicznego
publikują swoje sprawozdania finansowe.
Przekazany 1% podatku, z pewnością „zaprocentuje” – zdziała wiele dobra dla wszystkich tych, którzy dziś korzystają
ze wsparcia leszczyńskich organizacji pożytku publicznego.

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

38

39

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

DŁUŻSZY CZAS NA ZŁOŻENIE PITu
Czas na złożenie zeznania podatkowego PIT – zgodnie z przepisami - mija z końcem kwietnia. W tym roku, ze względu
na szczególną sytuację, podatnicy otrzymają dodatkowy miesiąc na rozliczenie się z fiskusem. Złożenie PIT i zapłata
podatku do 31 maja nie będzie się wiązała z sankcjami ze strony administracji skarbowej.
To ważne szczególnie dla osób prowadzących działalność gospodarczą – te bowiem muszą samodzielnie wypełnić
i przesłać zeznanie do urzędu skarbowego. Pozostali podatnicy rozliczający się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in.
dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) od 15 lutego mają już dostęp do automatycznie
przygotowanego zeznania w usłudze Twój e-PIT.
Już teraz można je zmodyfikować, albo zatwierdzić bez zmian i wysłać elektronicznie w kilku kliknięciach. W przypadku
braku aktywności zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. O ewentualnej konieczności dopłaty
podatku urzędy skarbowe będą informować poszczególne osoby w maju. Gdyby okazało się, że automatyczne zeznanie
trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno w usłudze Twój e-PIT lub w e-Deklaracjach, jak też
w sposób tradycyjny na papierowym formularzu.
Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego, której przekażemy
1% naszego podatku. Twój e-PIT i e-Deklaracje znajdziesz na www.podatki.gov.pl.

15 ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II
15 LAT TEMU ZMARŁ PAPIEŻ JAN
PAWEŁ II
2 kwietnia minęło 15 lat od śmierci Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II.
Papież Polak został wybrany podczas zebrania kardynałów na konklawe 16
października 1978 roku. Kardynał Karol Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II i został
pierwszym od ponad 450 lat biskupem Rzymu niepochodzącym z Włoch. Jan
Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. 1 maja 2011 roku został beatyfikowany przez Benedykta XVI, a 27 maja 2014
kanonizowany przez papieża Franciszka.
Przesłanie pontyfikatu Jana Pawła II odzwierciedlały słowa wypowiedziane przez niego na początku misji: "Nie lękajcie
się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy".
Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej blisko 27 lat. Podczas swojego pontyfikatu papież ogłosił 14 encyklik, 14
adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie, zwołał 9 konsystorzy i mianował ok. 240 kardynałów.
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GRY I ZABAWY
Od trzech tygodni, aby Wam umilić czas w domu przygotowaliśmy dla Was kilka łamigłówek. Rozwiązywanie zagadek
wpływa na naszą sprawność umysłową i intelektualną. Poszerza również naszą wiedzę, często skłaniając nas do
wykorzystania słowników, encyklopedii i Internetu. Zapraszamy na rozwiązania krzyżówki. Wspólnie z bliskimi
dołączmy do zabawy i spędźmy miło czas oczywiście zostając w domach.
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WIOSNA W LESZNIE
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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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