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CO, GDZIE, KIEDY?
BEZPŁATNA INFOLINIA RODZICÓW
OSÓB ZAŻYWAJĄCYCH SUBSTANCJE
PSYCHOAKTYWNE
Rodzicu, Zauważyłeś, że Twoje dziecko :
•
•
•
•

Jest bardziej nerwowe i drażliwe?
Ma problemy z koncentracją?
Ma problemy ze snem?
Czujesz, że może zażywać substancji psychoaktywnych?

W ramach programu ,,Program Wczesnej Interwencji - FRED", Centrum
Profilaktyki Akademia Zdrowia działające przy Fundacji StrefaPL oferuje
bezpłatne wsparcie psychoterapeuty – zadzwoń i skonsultuj problem ze
specjalistą. Numer bezpośredni: 695 933 132
Konsultacje trwają do 30.06.2020 r.
Organizator: Centrum Profilaktyki Akademia Zdrowia, Fundacja StrefaPL.

„OAZA ROZMAITOŚCI” W LBŻ
Leszczyński Bank Żywności organizuje cykle cotygodniowych prelekcji pt. „Oaza
Rozmaitości”. Podczas prelekcji można dowiedzieć się ciekawych informacji
dotyczących diety, a także zdrowego żywienia.
Dodatkowo Leszczyński Bank Żywności przygotowuje paczki dla seniorów, a także
prowadzi wydawanie żywności najbardziej potrzebującym. Żywność wydawana jest
codziennie o godz. 9:00.

„DZIAŁAJĄ I WSPIERAJĄ”
Spółdzielnia Socjalna „Vita” prowadząca swój lokal gastronomiczny przy
ul. Leszczyńskich 22 oferuje obiady indywidualne, abonamentowe oraz
catering wraz z dowozem.
Dzięki współpracy z Leszczyńskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Spółdzielnia przygotowuje i dostarcza
posiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.
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WOLONTARIAT KRAJOWY
DOFINANSOWANY Z EKS
Marzysz o przygodzie jako wolontariusz? Boisz się wyjazdu za
granicę?
W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możesz odbyć
swój dwumiesięczny wolontariat w Fundacji Centrum
Aktywności Twórczej w Lesznie, razem z grupą
międzynarodowych wolontariuszy.
Fundacja zaprasza wolontariuszy polskich do udziału w międzynarodowym projekcie wolontariackim EKS w Lesznie.
Cele projektu:
- zwiększenie gotowości wolontariuszy do podejmowania działań i interwencji w kwestiach istotnych społecznie,
- zwiększenie zrozumienia potrzeb społeczności lokalnych,
- zwiększenie liczby działań społecznych,
- realizacja działań w kontekście rewitalizacji społecznej,
- wzmocnienie innych grup wolontariackich w naszej okolicy.
Zakwaterowanie:
Wolontariusz będzie mieszkał z innymi wolontariuszami zagranicznymi w centrum Leszna. Istnieje też opcja mieszkania
w domu rodzinnym i otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.
Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny w j. angielskim) należy wysłać na adres: fundacja.cat@gmail.com. W tytule należy
umieścić informacje: zgłoszenie na wolontariat + imię i nazwisko.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 01.06.2020

„MARSZ Z KIJKAMI LUB BEZ”
Po dwóch miesiącach przerwy Fundacja Arena i Świat powróciła do wspólnych
wypadów do lasu. Niby razem, niby osobno z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności, odstępów itp. ale jednak w poczuciu, że wspólnie pokonywali kolejne
kilometry.
Pani Teresa Karolczak poprowadziła uczestników marszu nową trasą liczącą ok. 8
kilometrów. Marsz rozpoczął się tradycyjną zbiórką o godzinie 9:30.
„Marsze z kijkami” odbywać się będą w każdą niedzielę. Szczegóły na fb Fundacji.
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POMOC PSYCHOLOGICZNA I TERAPEUTYCZNA
Obecny czas może być dużym
wyzwaniem dla tych, którzy na co dzień
i
tak
nielekko
radzą
sobie
z codziennością; to okres, kiedy
pojawiają się budzące lęki, pytania
i
jeszcze
bardziej
niepokojące
odpowiedzi. To także okres, w którym
zmagamy
się
ze
zwyczajnymi
dylematami i problemami.
Poniżej zamieszczamy plan dyżurów
psychologów dostępnych pod telefonem
przez 5 dni w tygodniu. Do Waszej
dyspozycji także telefon Centrum
Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA pod
numerem 663 519 564 oraz mail
biuro@fundacjastrefapl.pl

WRÓCIŁ JARMARK STAROCI
Przeróżne bibeloty, obrazy, meble, porcelanę, stare
zabawki, monety, płyty, a także przedmioty codziennego
użytku, jak zastawa stołowa, czy nawet części do dawnych
urządzeń. To wszystko i dużo więcej można było znaleźć
w sobotę, 16 maja, od godz. 9:00 na Rynku podczas
jarmarku staroci.
Asortyment był tak duży, że trudno go tu wymienić. Do tej
pory pasjonatów nie odstraszyły ani zimowe chłody, ani
letnie upały. Niestety wprowadzone obostrzenia związane
z epidemią COVID-19 uniemożliwiły w ostatnich
miesiącach organizację tego wydarzenia. Na szczęście to
się zmienia.
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CO W TRAWIE PISZCZY?
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WYDARZYŁO SIĘ
„SPOTKANIE PRZY KAWIE”
Jak w każdy poniedziałek – 9 maja we Wrzosowym Zakątku odbyło się „spotkanie przy
kawie”.
Podczas spotkania on-line seniorzy ze stowarzyszenia „Wygraj Siebie” uczyli się
nowych technologii, aby komunikacja między członkami stowarzyszenia była coraz
lepsza. Dzięki cyklicznym spotkaniom w sieci izolacja od świata zewnętrznego
i samotność na pewno nie wkradną się do życia seniorów.
Spotkanie dotyczące nowych technologii prowadził Karol Solnicki oraz wolontariusze
stowarzyszenia.

„BLUES BUJANY”
Wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom Nasz Świat” w tęsknocie za wspólnymi zajęciami i czasie spędzanym we wspólnym gronie
postanowili wspólnie nagrać jeden z najbardziej ulubionych układów bluesa bujanego.
Efekty wspólnej pracy wolontariuszy możecie oglądać na facebooku Stowarzyszenia.
Zachęcamy!

„ALTERNATYWNE” SPOTKANIE ONLINE
W czwartek 14 maja, w godzinach 17:30 – 19:30 odbyło się spotkanie online
przygotowane przez członków MCP „Alternatywa”.
Podczas spotkania uczestnicy nadawali nowe życie starym i zużytym t-shirtom
oraz wspólnie tworzyli „coś z niczego”. Więcej informacji o wydarzeniu na fb
stowarzyszenia.
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WYDARZYŁO SIĘ - SPORT
100 KILOMETRÓW NA 100-LECIE SZKOŁY
UKS Dąb Leszno zorganizował biegi z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 4. Uroczyste obchody odbyły się 5 marca.
W maju miało odbywać się świętowanie w szkole na sportowo, jednak sytuacja się skomplikowała. W związku z tym
pojawiła się niestandardowa propozycja zawodów, aby przebiec wspólnymi siłami 100 kilometrów na 100-lecie szkoły.
Z uwagi na epidemię wirusa podczas biegu zachować należało wszystkie zasady i wymogi bezpieczeństwa. Biegać
można było w dowolnym tempie (czas nie ma znaczenia) na dystansie od 1 do 5 km (do wyboru w zależności od
możliwości i predyspozycji).
W biegu mógł wziąć udział każdy, aby jednak zostać sklasyfikowanym we wspólnym biegu #100 kilometrów na 100lecie szkoły, niezbędna była jego rejestracja np. telefonem, w aplikacji takiej jak endomondo, dowolnym zegarkiem,
może być zrzut ekranu, zdjęcie zegarka itp.
Pokonany dystans można było zamieścić jako post w wydarzeniu wraz ze zdjęciem wyniku.
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LEKKOATLECI POWRÓCILI DO
ZAJĘĆ
Po długo wyczekiwanej przerwie na obiekty sportowe wrócili lekkoatleci
UKS Achilles Leszno.
Zawodnicy podzieleni na mniejsze grupy wreszcie mogli poczuć właściwą
prędkość, miękkie lądowanie w piaskownicy, a także posłać młot na
daleką odległość.

TRENINGI I ZABAWY Z MAPĄ
Orienteering Leszno zorganizował indywidualne treningi w terenie oraz
zabawy z mapą.
Na dobry początek przygotowane
w 3 różnych wariantach mapowych:
•
•
•

zostały

dwie

trasy,

każda

mapa podstawowa bno,
mapa bez dróg ale z roślinnością,
mapa warstwicówka (bez dróg, bez roślinności).

W terenie umieszczone zostały punkty oznaczone zalaminowanym lampionem oraz biało-czerwoną taśmą. Trening
jest dostępny od niedzieli 26.04 do odwołania. W tym czasie, mniej więcej co tydzień zmieniane są trasy biegu. Część
punktów zorganizowanych już biegów znajdowała się w miejscu ZPK - tam też zostawione zostały oznaczenia
treningowe, ale są także zupełnie nowe tymczasowe punkty (bez słupków ZPK).

KOSZYKARKI MKS TĘCZY
WRACAJĄ DO GRY
12 maja koszykarki MKS Tęczy Leszno z rocznika 2006 i młodsze z zachowaniem wszelkich
zasad ostrożności oraz zgodnie z obostrzeniami związanymi z koronawirusem rozpoczęły
cykl treningów na świeżym powietrzu.
W kolejnych dniach swoje treningi wznowią również zawodniczki z kolejnych kategorii
wiekowych.
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SIATKARZE UKS 9 ROZPOCZĘLI TRENINGI
Po dwóch miesiącach przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa zawodnicy UKS 9 Leszno wrócili do treningów.
Siatkarze muszą przestrzegać jednak wielu zasad. Rozporządzenie określa ilość osób korzystających
z hali, co ma związek z jej powierzchnią. Niedostępne pozostają węzły sanitarne, należy dezynfekować także używany
sprzęt. Każda z pięciu grup trenuje osobno, w obecności dwóch lub trzech opiekunów. Młodzież idealnie dostosowała
się do stawianych wymogów. Wszyscy już bardzo chcieli wrócić do gry.
„Na ten etap odmrażania sportu szczególnie czekaliśmy. Siatkówka należy do dyscyplin zespołowych, więc żaden
trening indywidualny czy online nie zapewni nam oczekiwanego efektu. Wciąż nie wiadomo, czy w wakacje kluby
sportowe będą mogły organizować obozy czy zgrupowania. Jeśli nie uda się wyjechać, planujemy przyspieszyć treningi
przygotowawcze do sezonu” - mówi Jarosław Borowski
Podczas przerwy w treningach zawodnicy i trenerzy UKS 9 Leszno nagrali film "Nie pozwólmy piłce spaść", gdzie jedna
osoba podaje piłkę następnej. Film można zobaczyć na profilu facebook UKS 9 Leszno.
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WSPOMINAMY DNI EUROPY I LESZCZYŃSKIE TARGI NGO
DZIEŃ EUROPY I DZIEŃ UNII
EUROPEJSKIEJ
Dzień Europy to święto państw europejskich, które obchodzone jest 5
lub 9 maja.
W krajach, które są członkami Rady Europy, a nie są członkami Unii
Europejskiej, preferowane jest obchodzenie Dnia Europy 5 maja,
natomiast w państwach Unii Europejskiej obchodzi się go oficjalnie 9
maja.
Dzień 5 maja jest związany z ustanowieniem Rady Europy, które miało miejsce 5 maja 1949. Od 1964 Rada Europy
celebruje ten dzień jako Dzień Europy. 5 maja jest celebrowany w Radzie Europy jako „Dzień Tolerancji, Praw Człowieka
i Integracji Europejskiej”. W jego trakcie w siedzibie Rady Europy nie odbywają się obrady, a zamiast tego odbywa się
koncert.
Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica
podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert
Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej
w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny.
Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją
węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek
tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.
Niezmiennie przez 10 lat (do 2019 r.) Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Europe Direct Poznań oraz Miasto
Leszno organizowali „Dni Europy i leszczyńskie Targi Organizacji Pozarządowych".
Niestety jednak, przez zaistniałe warunki spowodowane pandemią koronawirusa oraz remontem leszczyńskiego
ratusza, w tym roku niestety nie mogliśmy się spotkać i wspólnie świętować tego pięknego dnia.
Aby nieco urozmaicić Wam ten czas oraz przybliżyć najważniejsze informacje dotyczące obchodzenia świąt związanych
z Unią Europejską oraz Europą, prowadziliśmy akcję pn. „Tydzień Europejski”, podczas której prezentowaliśmy
ciekawostki, quizy oraz zabawy związane z Unią Europejską. Dziękujemy, że włączyliście się w zabawę
i rozwiązywaliście przygotowane dla Was quizy.
Zachęcamy Was również do obejrzenia zdjęć z zeszłorocznego wydarzenia.
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ZOSTAW SWÓJ 1% W LESZNIE
OSTATNIE DNI NA ROZLICZENIE 1%
PODATKU
Na rozliczenie z fiskusem mamy czas do 1 czerwca. To ostatnie chwile, by 1 %
swojego podatku przekazać dla leszczyńskich organizacji pożytku publicznego, które
działają na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Składając roczne zeznanie podatkowe mamy możliwość przekazania 1% podatku
dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. To w żaden sposób nie
obciąża podatnika, a sama czynność jest prosta – w odpowiednią rubrykę (na końcu
formularza) należy wpisać numer KRS wybranej przez nas instytucji. Resztę zrobi za
nas urząd skarbowy, przelewając odpowiednią kwotę na konto danej organizacji.
Wspierając OPP nie dokładamy nic ze swojego portfela. Rozdysponujemy jedynie kwotę, którą i tak musielibyśmy
przekazać
na
rzecz
Skarbu
Państwa.
Warto,
by
te
pieniądze
pozostały
w
Lesznie
i służyły nam wszystkim. Wydawać się może, że 1% to niewiele, ale pamiętajmy - każda złotówka ma znaczenie!
Przypominamy!
Przekazanie 1% podatku dla OPP, jest możliwe tylko o ile podatnik wskaże
OPP w swoim PIT albo gdy emeryt/rencista złoży oświadczenie PIT-OP.
Wypełnienie PIT-OP polega jedynie na wpisaniu KRS organizacji pożytku
publicznego, która otrzyma 1% podatku (nie trzeba go samemu wyliczać).
Wysyłka PIT-OP nie oznacza, że emeryci/renciści rozliczają podatek
samodzielnie – nadal robi to ZUS.
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WIADOMOŚCI
GŁOS LESZCZYŃSKIEJ MŁODZIEŻY W PUBLIKACJI
Zakończył się projekt "Postulaty Młodego Leszna" organizowany dla
leszczyńskiej młodzieży przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej
i Miasto Leszno.
Przez miniony rok Fundacja Centrum Aktywności Twórczej wraz
z Urzędem Miasta Leszna realizowała projekt pn. “Postulaty Młodego
Leszna” dofinansowany w ramach programu Erasmus+. Jego celem było
zwiększenie aktywności w życiu publicznym i obecności w debacie
publicznej młodych ludzi.
W ramach projektu grupa młodych, aktywnych liderów, uczniów szkół ponadpodstawowych z Leszna wzięła udział
w cyklu szkoleniowym, który rozwinął ich kompetencje liderskie i osobowościowe, pomógł zagłębić tematy związane
z polityką na rzecz młodych ludzi, nauczył diagnozować problemy i potrzeby społeczności lokalnej, zwiększył
umiejętności prowadzenia debat oraz odpowiedniego dobierania argumentów w dyskusji.
Po zakończonych szkoleniach uczestnicy pod opieką mentorów zorganizowali “Leżaki obywatelskie” podczas, których
wraz z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami szkół różnych szczebli, instytucji oraz organizacji pozarządowych
dyskutowali na temat możliwości stworzenia i rozwijania strategii oraz programów dla młodych ludzi w Lesznie
w obszarach edukacji, kultury, sportu, zdrowia i profilaktyki oraz budżetu dla młodzieży.
Jednocześnie młodzież prowadziła badania wśród leszczyńskiej młodzieży. Łącznie w badaniu ankietowemu zostały
poddane 473 młode osoby. Wyniki wskazują na zainteresowanie młodzieży problemami lokalnymi. Badania wyłoniły
kilkadziesiąt propozycji młodych ludzi co do działań, które warto podjąć w Lesznie. Na podstawie wymienionych działań
projektowych, opracowanych wniosków oraz wyników z badań została opracowana publikacja pn. “Postulaty Młodego
Leszna, czyli o polityce młodzieżowej w Lesznie”, która ukazuje aktualną sytuację polityki młodzieżowej w naszym
mieście.
Publikacja dostępna jest na stronie www.ngo.leszno.pl, a także na stronie lidera projektu Fundacji Centrum Aktywności
Twórczej.
Serdecznie zapraszamy do lektury!
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17 LAT USTAWY O OPP
I O WOLONTARIACIE
17 lat temu, 24 kwietnia 2003 r. weszła w życie ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W Polsce
termin organizacja pożytku publicznego (opp) wszedł do
katalogu pojęć prawnych przepisami przyjętej 24 kwietnia 2003
r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ustawa ta jest lekturą obowiązkową dla wszystkich organizacji,
które prowadzą działalność pożytku publicznego, chcą uzyskać
status organizacji pożytku publicznego albo zamierzają przyjąć
wolontariuszy. To właśnie tam znajdują się wszystkie niezbędne
regulacje. Warto zaznaczyć, że „działalność pożytku
publicznego” jest pojęciem szerszym od „organizacji pożytku
publicznego”, co oznacza, że każda organizacja pożytku
publicznego musi prowadzić działalność pożytku publicznego,
choć nie każda organizacja, która prowadzi działalność pożytku
publicznego, musi mieć status organizacji pożytku publicznego.
Na terenie Miasta Leszna działa wiele podmiotów ekonomii
społecznej. Znaczna liczba organizacji pozarządowych, głównie
fundacji, stowarzyszeń, organizacji charytatywnych, klubów
sportowych, grup samopomocowych i innych, stanowi ważny
element systemu społecznego współczesnych państw
demokratycznych. Znajduje to odzwierciedlenie w działaniach
zmierzających do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
Jako samorząd, współpracujemy z NGO-sami od lat na zasadach pomocniczości, partnerstwa i równego traktowania
stron. W ostatnim czasie, wszyscy borykamy się z trudnościami, w związku z epidemią koronawirusa. Zdajemy sobie
sprawę, iż dla organizacji obywatelskich, w zaistniałych okolicznościach, prawdziwym trudem jest nie tylko realizacja
działalności misyjnej – statutowej, ale także podtrzymywanie bieżącej działalności.
Wiele naszych organizacji musiało nagle zmienić plany, przestawić się na pracę zdalną i przerwać realizację projektów.
17-lecie uchwalenia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to również kolejny rok, kiedy
podatnicy mogą przekazywać organizacjom pożytku 1% podatku. Warto także zwrócić uwagę, że wraz z wydłużeniem
czasu na złożenie deklaracji PIT tj. do dnia 31 maja 2020, zwiększa się czas na zachęcanie podatników do przekazania
swojego 1% dla organizacji pożytku publicznego.
Czy 1% podatku można odmienić czyjeś życie?
Okazuje się, że tak i nie jest to wcale takie trudne, wystarczy bowiem wpisać nr krs w jednaj z rubryk swojej deklaracji
podatkowej i tym to sposobem na konto organizacji wskazanej w deklaracji wpłynie określona kwota. Jeśli jeszcze nie
złożyliście zeznania podatkowego, zachęcamy by wspierać nasze lokalne organizacje.
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PROFIL ZAUFANY
Kto jeszcze nie ma profilu zaufanego? Sprawdźcie jak założyć. Przyda się do sprawozdań
i zbiórek publicznych oraz pozwoli Wam załatwić wiele spraw on-line.
Jeśli chcesz załatwiać sprawy urzędowe elektronicznie, profil zaufany (PZ) to najlepszy
sposób. Teraz możesz założyć go tymczasowo – na 3 miesiące – bez wizyty w punkcie
potwierdzającym.
Z urzędnikiem spotkasz się on-line, a wszystkie formalności załatwisz z domu. Profil zaufany to bezpłatna metoda
potwierdzania Twojej tożsamości w systemach elektronicznej administracji. Działa on jak tradycyjny podpis
i umożliwia składanie dokumentów i wniosków do urzędów przez internet.
Profil zaufany założyć można na dwa sposoby:
•
•

potwierdzając złożony wniosek on-line w systemie bankowości elektronicznej w jednym z 10 banków (lista
dostępna jest na stronie www.pz.gov.pl),
udając się do jednego z punktów potwierdzających.

W ostatnim czasie część osób – nawet jeśli chciała założyć profil – nie mogła jednak tego zrobić (ze względu na to, że
nie ma konta w odpowiednim banku, lub chce chronić swoje zdrowie pozostając w domu i unikając bezpośrednich
kontaktów).
To z myślą o nich Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nowe rozwiązanie: tymczasowy profil zaufany. Nadawany jest
on na 3 miesiące, bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Zamiast tego, osoba zakładająca PZ zostanie
poddana wideoweryfikacji, podczas rozmowy on-line z urzędnikiem w uzgodnionym w trakcie składania wniosku
terminie.
Jak będzie wyglądała taka wideorozmowa?
Na Twój adres e-mail dostaniesz link do rozmowy video. Rozmowa odbędzie się za pomocą aplikacji wskazanej we
wniosku. Urzędnik poprosi Cię o potwierdzenie, że dane we wniosku są prawdziwe i aktualne. Przedstawi zasady
korzystania z tymczasowego profilu zaufanego i poprosi o okazanie dowodu tożsamości w taki sposób, by mógł
przeczytać jego treść. Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie, od tego momentu będziesz mógł korzystać z PZ.
Potwierdzenie jego założenia dostaniesz na swój adres e-mail.
Wniosek o tymczasowy PZ złożysz na stronie www.moj.gov.pl/uslugi
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DOFINANSOWANIE Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
DLA KOGO MIKROPOŻYCZKI?
Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie nadal przyjmuje wnioski
w ramach Tarczy Antykryzysowej dla mikroprzedsiębiorców
o mikropożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej.
Kto może skorzystać?
Mikroprzedsiębiorca (w tym mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników). Co oznacza, że organizacje
prowadzące działalność gospodarczą mogą również skorzystać z niskooprocentowanej mikropożyczki do kwoty 5 000
zł. Pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona, jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?
Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
prowadzi ciągły nabór wniosków o pożyczkę.
Dokumenty w sprawie udzielenia pożyczki można:
•

•

przesłać elektronicznie; nadanie korespondencji możliwe jest za pośrednictwem: portalu praca.gov.pl
W serwisie znajduje się specjalny kreator wniosku, należy go wypełnić (załączyć umowę o udzielenie pożyczki
oraz zał. nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19) i wysłać po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym. Składając dokumenty elektronicznie (i podpisując paczkę w ww.
sposób) podpisywany jest cały komplet dokumentacji,
złożyć w formie papierowej: /wniosek, dwa egzemplarze podpisanej umowy oraz zał. nr 1 Formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne
z powodu COVID-19/ składając je w zaadresowanej i zamkniętej kopercie do urny znajdującej się przy wejściu
do siedziby PUP w Lesznie przesyłając je tradycyjną pocztą na adres PUP w Lesznie ul. Śniadeckich 5. Liczy się
data wpływu wniosku do urzędu.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?
Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi
w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
Ile wynosi okres spłaty pożyczki?
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres
3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
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Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?
Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki,
ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii oraz skutki nimi wywołane.
Czy pożyczka może być umorzona?
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że
mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy
od dnia udzielenia pożyczki.
Czy są konsekwencje za złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o umorzenie pożyczki?
Oświadczenie we wniosku o umorzenie pożyczki jest składane przez mikroprzedsiębiorcę pod rygorem
odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń, w brzmieniu: "Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
Czy wsparcie - niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców - stanowi pomoc
publiczną?
Wsparcie polegające na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
(wartość pożyczki bez odsetek) stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom
w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020,
str. 1). Do wniosku o udzielenie pożyczki Wnioskodawca dołącza wypełniony Formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:
Powiatowy Urząd Pracy – 65 529 94 33, 65 529 50 67
Szczegółowych informacji przedstawicielom organizacji pozarządowych udziela Pani Agnieszka Golec tel. 65 529 50 67,
e-mail: agolec@leszno.praca.gov.pl
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa – 65 529 56 56
Urząd Miasta Leszna, Referat Rozwoju Gospodarczego – 65 529 54 02
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NABÓR WNIOSKÓW DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
II
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie ogłosił nabór
wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych
oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW: o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz
należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych podmiotów,
o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
przyznawanego na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.)
Termin składania wniosków: od dnia 15 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r.
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia. Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie części
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne należy
złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie terytorialnie właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy:
•
•
•

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

Ww. dofinansowanie udzielane jest na podstawie zawartej umowy. Umowy podpisywane będą po otrzymaniu przez
PUP w Lesznie środków przeznaczonych na realizację tego wsparcia - do wyczerpania przyznanych limitów
finansowych. Termin wypłaty środków finansowych zostanie określony w umowie.
Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie zawartej umowy może otrzymać dofinansowanie od miesiąca
złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:
1) co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych
wynagrodzeń jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TEL. 65 529 54 03 E-MAIL NGO@LESZNO.PL

19

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

2) co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych
wynagrodzeń jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
3) co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych
wynagrodzeń jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
O dofinansowanie może ubiegać się organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku zmniejszenia łącznych
przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 po 1 stycznia 2020 r. w ciągu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesięcy do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania,
w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 miesięcy kalendarzowych roku
poprzedniego.
We wniosku o przyznanie dofinansowania organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składa oświadczenia potwierdzające
spełnienie warunków do przyznania dofinansowania.
Wypłata dokonywana jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową i wypłaceniu im wynagrodzeń oraz
opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który
dofinansowanie jest wypłacane.
Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową
przez okres dofinansowania, na który zostało przyznane.
Szczegółowe informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie
internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie leszno.praca.gov.pl oraz poprzez platformę: praca.gov.pl.
Niezbędne załączniki dostępne są do pobrania na stronie: www.psz.praca.gov.pl
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DOTACJE I KONKURSY
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO
Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu zdrowia publicznego.
O PROGRAMIE: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat
zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw,
zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez
prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Moduł I – Opracowanie i upowszechnienie interaktywnego przewodnika dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek
oświatowych, który zawierać będzie praktyczne i skuteczne rozwiązania w zakresie wzmacniania czynników
chroniących i ograniczaniu czynników ryzyka w środowisku szkolnym.
Moduł II – Przygotowanie i uruchomienie kanału online informacyjno-edukacyjnego dla rodziców.
Moduł III – Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń online dla nauczycieli i rodziców dotyczących upowszechnienia
w szkołach i placówkach oświatowych zasad komunikacji oraz mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej jako metod
rozwiązywania konfliktów i zapobiegania agresji i przemocy w relacjach społecznych.
Moduł IV – Przygotowanie koncepcji i stworzenie poradni online z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dla uczniów
i wychowanków, ich rodziców, nauczycieli.
Moduł V - Realizacja szkoleń online dla nauczycieli i rodziców z edukacji seksualnej uczniów z niepełnosprawnością,
w tym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami
sensorycznymi, w dwóch podstawowych aspektach: zwiększenie możliwości życiowych oraz sposoby uniknięcia
destrukcyjnych doświadczeń.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Oferty realizacji zadania mogą składać podmioty, których cele statutowe lub przedmiot
działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn.
zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 3 164 999,95 zł. Maksymalna
kwota dofinansowania zadania dotyczącego modułów I-V wynosi 3 164 999,95 zł:
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 29 maja 2020 r.
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ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ
Celem Konkursu jest wyłonienie trzech projektów, po jednym w każdym
makroregionie, których celem będzie wyposażenie pracowników podmiotów
ekonomii społecznej, w szczególności podmiotów ekonomii społecznej
w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach
zamówień publicznych. Okres realizacji projektu w niniejszym konkursie wynosi do
18 miesięcy.
Wnioski mogą składać:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
podmioty ekonomii społecznej,
federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
samorząd gospodarczy i zawodowy,
partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji:
•
•
•

alokacja na konkurs wynosi łącznie 3 500 000,00 zł;
do dofinansowania zostaną wybrane 3 projekty;
maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

- Makroregion I (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie)
maksymalna wartość projektu wynosi 928 572 zł,
- Makroregion II (warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie) – maksymalna wartość
projektu wynosi 1 285 714 zł,
- Makroregion III (świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie) – maksymalna wartość projektu
wynosi 1 285 714 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 27 kwietnia 2020 r.
(od godz. 00.00) do dnia 30 maja 2020 r. (do godz. 12.00). Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu
elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie
internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.
DODATKOWE INFORMACJE: Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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„PROGRAM DOFINANSOWANIA
ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA
SZKOLENIA SPORTOWEGO
I WSPÓŁZAWODNICTWA
MŁODZIEŻY”
Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży, 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”.
Wysokość dotacji:
• budżet Programu na rok 2020 - 118.900.000,00 zł, w tym na realizację działania związanego z: udziałem
w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, przeznacza się kwotę 500.000,00 zł; udziałem w Akademickich
Mistrzostwach Świata, przeznacza się kwotę 2.500.000,00 zł; organizacją zawodów Turnieju Nadziei
Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przeznacza się kwotę 400.000,00 zł;
• udział środków własnych i środków z pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% możliwej do
przyznania dotacji, przy czym wkład własny Wnioskodawcy w realizację zadania, nie może być mniejszy niż 2%
możliwej do przyznania dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez MSiT
w ramach innych zadań.
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: https://bip.msit.gov.pl
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WĘGIERSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY
POZARZĄDOWEJ
Celem Konkursu jest intensyfikacja pozarządowej,
obywatelskiej współpracy między obydwoma krajami (Polską
i Węgrami) i lepsze wzajemne poznanie się.
Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych
i Handlu Węgier.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
•
•
•
•

organizacje pozarządowe;
instytucje kościelne;
szkoły wyższe;
osoby fizyczne.

Poszczególne projekty mogą powstać z udziałem zaangażowanych w nie partnerów z obu krajów. Wymagana liczba
uczestników w realizacji projektu to co najmniej 1 partner węgierski i co najmniej 1 partner polski. Nie mogą przystąpić
do konkursu partie polityczne i afiliowane przy nich organizacje młodzieżowe oraz związki zawodowe. Ponadto nie
można ubiegać się o dofinansowanie na działalność gospodarczą.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: budżet programu 30 000 euro; dofinansowanie poszczególnych projektów 1-5 000 euro, wkład
własny to 10% kosztów ogólnych projektu (możliwy wkład niefinansowy).
TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW: Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 31 maja (do godz.
14.00).
DODATKOWE INFORMACJE: Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.varso.mfa.gov.
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DOTACJE NA „WDRAŻANIE PLANÓW ZARZĄDZANIA
EKOSYTEMAMI”
Celem naboru jest zwiększenie odporności ekosystemów na
negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do
nich poprzez aktywną ochronę zagrożonych gatunków oraz siedlisk.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Do dofinansowania kwalifikują się projekty o kompleksowym
charakterze tzn. uwzględniające działania zwiększające odporność ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające
ze zmian klimatu i adaptację do tych zmian oraz uzupełniające je kampanie podnoszące świadomość w tym zakresie
wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się następujące
podmioty:
• prywatne lub publiczne;
• komercyjne lub niekomercyjne;
• organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot
prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów
publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są
uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na nabór przeznaczono 5 882 352 euro, tj. 25 387 642,99 zł. Poziom dopuszczalnego
wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem zasad pomocy
publicznej.
Kwota dofinansowania musi mieścić się w przedziale od 200 000 euro tj. 863 180,00 zł do 1 000 000 euro tj. 4 315
900,00 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski należy składać w terminie od 3 kwietnia do 3 czerwca 2020 r., do godz.
15:00.
DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:
www.gov.pl
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FUNDUSZE NA „ZWIĘKSZENIE OCHRONY EKOSYSTEMÓW
PRZED INWAZYJNYMI GATUNKAMI OBCYMI”
Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu "Środowisko, Energia i Zmiany
Klimatu" ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Zwiększenie
ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”.
Celem naboru wniosków jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne
zjawiska wynikające ze zmian klimatu poprzez aktywną ochronę ekosystemów
przed inwazyjnymi gatunkami obcymi.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na
przywracaniu właściwego stanu ekosystemów poprzez usuwanie inwazyjnych gatunków obcych
z ekosystemów, kontrolę ich występowania oraz identyfikację i eliminację źródeł i dróg rozprzestrzeniania się
inwazyjnych gatunków obcych z uwzględnieniem uzupełniających je kampanii podnoszących świadomość w tym
zakresie wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się następujące
podmioty:
• prywatne lub publiczne;
• komercyjne lub niekomercyjne;
• organizacje pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot
prawa o celach niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów
publicznych, partii politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są
uznawane za organizacje pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na nabór przeznaczono 3 583 576 euro, tj. 15 466 355,65 zł. Poziom dopuszczalnego
wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad pomocy
publicznej.
Kwota dofinansowania musi mieścić się w przedziale od 200 000 euro tj. 863 180,00 zł do 1 000 000 euro tj. 4 315
900,00 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski należy składać w terminie od 3 kwietnia do 3 czerwca 2020 r., do godz.
15:00.
DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:
www.gov.pl
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GRANTY NA DZIAŁANIA ZWIĄZNE
Z OCHRONĄ EKOSYSTEMÓW
Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia
i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie
projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów
prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych
Grantów)” w ramach obszaru programowego „Środowisko
naturalne i ekosystemy" finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
Celem naboru wniosków jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian
klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę
ekosystemów, mapowanie i ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian
klimatu i ich wpływu na ekosystemy.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na wdrożeniu
zadań z co najmniej jednego z poniższych rodzajów działań:
1. prowadzenie aktywnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk;
2. zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu się;
3. mapowanie i ocena usług ekosystemów;
4. zwiększenie świadomości społeczeństwa o ekosystemach, ich roli oraz świadczonych przez nie usługach.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe rozumiane jako wolontariackie organizacje non-profit ustanowione jako podmiot prawa o celach
niekomercyjnych, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii
politycznych i podmiotów gospodarczych. Instytucje religijne i partie polityczne nie są uznawane za organizacje
pozarządowe zgodnie z art. 1.6 n) Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego na lata 2014-2021.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na nabór przeznaczono 2 804 720 euro, tj. 12 104 891,04 zł. Poziom dopuszczalnego
wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych. Kwota dofinansowania musi
mieścić się w przedziale od 50 000 euro tj. 215 795,00 zł do 200 000 euro tj. 863 180,00 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski należy składać w terminie od 3 kwietnia 2020r. do 3 czerwca 2020r., do
godz.15:00.
DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:
https://www.gov.pl/
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WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY OŚ PRIORYTETOWA 9 INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU
LUDZKIEGO
Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
•
•
•
•
•

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne i ich organa prowadzące;
organizacje pozarządowe;
szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych
poziomów edukacji (kształcenia zawodowego).

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Budżet Konkursu 42 000 000 zł;
•
•

projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków
kwalifikowalnych,
projekty objęte pomocą publiczną – maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków
kwalifikowalnych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Minimalna wartość projektu: 250 000 zł (projekty infrastrukturalne); 50 000 zł (zakup
wyposażenia).
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony do 19 czerwca 2020 roku do
godziny 15.30. W celu zalogowania się do LSI 2014+ należy się zarejestrować (założyć konto) na stronie internetowej
www.lsi.wielkopolskie.pl.
DODATKOWE INFORMACJE: Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory
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KONKURS GRANTOWY KULCZYK
FOUNDATION
Wsparcie finansowe mogą uzyskać inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące
projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych ze
względu na płeć.
Organizując kolejną edycję Konkursu Grantowego, Kulczyk Foundation chce wesprzeć te
inicjatywy społeczne, które realizują projekty na rzecz kobiet zmagających się z problemem dyskryminacji ze względu
na płeć w życiu społecznym i politycznym.
Celem premiowanych przez fundację działań ma być budowa rzeczywistości, w której bycie kobietą nie jest barierą
w dostępie do zawodu, możliwości rozwoju i realizacji swoich pasji.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation mogą wziąć udział organizacje
pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, a nawet
jednostki samorządu terytorialnego. Jest jednak jeden warunek - beneficjentami lub podmiotami realizującymi
zgłoszone projekty muszą być kobiety lub dziewczynki.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać to 25 tys. zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski o udział w konkursie należy zgłaszać od 31 marca do 30 czerwca 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE: Aplikacje można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Kulczyk Foundation, ul. Krucza
24/26, 00-526 Warszawa (z dopiskiem „Granty KF”) lub pocztą elektroniczną na adres
granty@kulczykfoundation.org.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane do 15 września 2020 r. przez jury konkursowe.
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KONKURS NA SZKOLENIE MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ
SPORTOWO W OŚRODKACH DZIAŁAJĄCYCH ZE
WSPARCIEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2020 zadań z obszaru
wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży
związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo
w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu
terytorialnego”.
CEL KONKURSU:
•

•
•
•
•

zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez
doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej lub w szkole
ponadpodstawowej w następujących sportach: hokej na lodzie; kolarstwo; koszykówka; lekko atletyka;
łyżwiarstwo figurowe; piłka ręczna; pika siatkowa; tenis stołowy;
zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do
zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym;
kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków;
w sportach zespołowych – wyłonienie reprezentacji wojewódzkich do uczestnictwa w zawodach finałowych
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;
upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych nauczycieli,
szkół i środowisk.

W ramach Programu, przewiduje się do realizacji zadania, polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo
w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, w/w sportach.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
1. polskie związki sportowe;
2. stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie
młodzieży w danym sporcie;
3. państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne do
stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi poszczególnych sportów.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na realizację Programu w 2020 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 26 000 000
zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie decyzji do 30 czerwca
2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:
www.gov.pl
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KONKURS NA PROJEKTY
SEKTOROWE
Uruchomiony został konkurs dotacyjny na projekty sektorowe. Wnioski
wstępne przesyłać można od 6 maja (od godz. 12.00 w południe) do 30
czerwca (do godz. 12.00 w południe). Za konkurs odpowiada Fundacja
Akademia Organizacji Obywatelskich.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Dotacje można otrzymać na pięć typów działań: świadczenie usług
i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów
obywatelskich, monitoring prawa, rzecznictwo praw i interesów, zwiększanie świadomości społecznej na temat roli
i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie, badania, analizy, opinie i ekspertyzy.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wsparcie mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora
organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub
branżach.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: W konkursie można ubiegać się o dotacje na następujących warunkach: minimalna kwota
dotacji: 25 000 euro, maksymalna kwota dotacji: 125 000 euro.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski wstępne: od 6 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca 2020 do godziny 12.00
w południe, wnioski pełne: od 27 sierpnia od godz. 12.00 w południe do 26 października 2020 do godziny 12.00
w południe.
CZAS REALIZACJI ZADANIA: Czas realizacji: od 12 do 36 miesięcy.
DODATKOWE INFORMACJE: Wymagany wkład własny – 10% całkowitych projektu oraz kosztów dotyczących rozwoju
instytucjonalnego; z czego przynajmniej połowa musi być wniesiona w formie finansowej. Wnioski można składać
w Internetowym Systemie Wniosków.
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ZAPEWNIENIE OPTYMALNYCH
WARUNKÓW SZKOLENIA
I MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA
POZIOMU SPORTOWEGO
MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ
SPORTOWO
Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru
wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem
zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich”.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach Programu przewiduje się do realizacji zadania związane:
•
−
−
•
•
−
−
−

ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników w kategorii wiekowej młodzików obejmujące następujące
działania:
szkolenie zawodników w sportach wykazanych w załączniku nr 1 do Programu dostępnego na stronie
Ministerstwa Sportu- tutaj;
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
ze szkoleniem zawodników w kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, w sportach
wykazanych w załączniku nr 1 do Programu na stronie Ministerstwa
z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych
i letnich, obejmujące w szczególności:
wynajem i przygotowanie obiektów sportowych,
zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej uczestnikom finałów Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży,
przeprowadzenie zawodów.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wniosek o dofinansowanie może składać podmiot, który zawarł na 2020 rok umowę
z właściwym organem samorządu województwa, na realizację zadań z zakresu wspierania kultury fizycznej lub który
został wskazany w uchwale właściwego organu samorządu województwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020).
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na realizację Programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 39 825 000 złotych, z czego
na organizację finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kwotę 7 000 000 złotych.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2020 roku.
DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:
www.gov.pl
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DOTACJE NA WSPARCIE DORAŹNE DLA
ORGANIZACJI
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na
lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020.
W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
•

pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia
nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji
i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,

•

pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze
ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora
pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,

•

pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe
o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa
w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych
zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja
– CZŁONKOSTWO.

Program skierowany jest do:
1. Organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. UoDPPiW, w tym w szczególności: stowarzyszeń
(w tym stowarzyszenia zwykłe), związków stowarzyszeń, fundacji.
2. Jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną.
3. Instytucji kościelnych jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
4. Spółdzielni socjalnych.
5. Kół Gospodyń Wiejskich.
6. Spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami
działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie.
Termin składania wniosków: do 30 listopada 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków w ramach konkursu.
Więcej informacji w bazie konkursów na naszej stronie oraz na stronie organizatora konkursu - Narodowego Instytutu
Wolności.
Wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków, dostępny pod adresem: www.generator.niw.gov.pl
Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres
proo@niw.gov.pl oraz telefonując pod numer 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00.
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10 MILIONÓW NA WSPARCIE III
SEKTORA
– PROGRAM COVID-19
Razem z pozostałymi 18 rozwiązaniami legislacyjnymi dla NGO, program
tworzy Tarczę antykryzysową dla sektora pozarządowego, ogłoszoną
w marcu z inicjatywy prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego
Komitetu ds. Pożytku Publicznego.
Wsparcie dla NGO-sów
Program Covid-19 jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii. W ramach dwóch
Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, będą one mogły uzyskać dotację na realizację zadań
publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów
funkcjonowania. Budżet programu wynosi 10 mln zł.
Priorytet 1. Działania Wspierające
Dotację otrzymać można na przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji
publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych.
Priorytet 2. Bezpieczeństwo NGO
W ramach Priorytetu BEZPIECZEŃSTWO NGO można otrzymać dotację w czterech obszarach:
1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub
części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
2. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego
na skutek COVID-19;
3. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań, o których mowa wyżej;
4. Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone
na skutek COVID-19.
Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.
Zapraszamy również do obejrzenia webinarium poświęconemu nowemu Programowi Wsparcia Doraźnego Organizacji
Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Webinarium jest dostępne na stronie www.niw.gov.pl
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LESZNO W SIECI
#LESZNOSEEUSOON
#LESZNOseeUsoon to akcja, która ma przypominać mieszkańcom o atrakcyjności Leszna, promować najciekawsze
miejsca, zabytki i atrakcje turystyczne. Turystów natomiast zachęcić do odwiedzin miasta w niedalekiej przyszłości.
W obecnej sytuacji panującej pandemii koronawirusa ważne jest aby pozostać w domu #zostańwdomu.
#LESZNOseeUsoon to swoista obietnica dla mieszkańców i zachęta dla turystów, że Leszno jest przygotowane na
zniesienie ograniczeń i powrót do „normalności”.
Akcja jest otwarta dla innych podmiotów, które mogą się do niej przyłączyć. Zachęcamy do obserwowania profilu
Centrum Informacji Turystycznej na FB oraz Instagramie.
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„PALCEM PO LESZNIE”
„Palcem po Lesznie” to cykl wirtualnych spacerów, których celem jest poznanie naszego pięknego miasta, odkrywanie
ciekawostek o najbardziej rozpoznawalnych miejscach w Lesznie, a także zaproszenie do odwiedzenia tych miejsc po
okresie pandemii koronawirusa.
W ramach akcji prowadzonej na portalu społecznościowym facebook poprzez publikowanie zdjęć oraz ciekawostek
promowane są: zabytki, miejsca rekreacji, atrakcje turystyczne, a także instytucje kulturalne w mieście.
Już dziś serdecznie zachęcamy do obejrzenia broszury, która niebawem zostanie opublikowana na stronie
www.ngo.leszno.pl oraz w mediach społecznościowych LeszczyńskieNGO.
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FUNDUSZE NA STRONIE WWW.NGO.LESZNO.PL
Leszczyński Samorząd przekazuje część swoich zadań do realizacji organizacjom pozarządowym udzielając na ich
realizacje dotacji. Ten rodzaj współpracy może być prowadzony poprzez organizowanie otwartych konkursów ofert na
realizacje określonych zadań, przekazywanie środków w trybie pozakonkursowym oraz za pomocą dotacji na realizację
inicjatywy lokalnej. Wymienione tryby współpracy finansowej reguluje przede wszystkim Ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla organizacji trzeciego
sektora w zakresie:
•
•
•
•

poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych;
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.
Zachęcamy Was do zaglądania na naszą stronę internetową www.ngo.leszno.pl, gdzie w zakładce FUNDUSZE
znajdziecie bazę konkursów (grantów zewnętrznych), która jest na bieżąco aktualizowana.
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ORGANIZUJESZ SZKOLENIE, TRENING LUB INNE
WYDARZENIE ONLINE?
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.

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

38

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

DWA WAŻNE ŚWIĘTA PRZED NAMI
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GRY I ZABAWY
Przygotowaliśmy dla Was na kilka gier i zabaw na czas pandemii. Pamiętajcie, że rozwiązywanie łamigłówek wpływa
na naszą sprawność umysłową i intelektualną. Poszerza również naszą wiedzę, często skłaniając nas do wykorzystania
słowników, encyklopedii i Internetu.
Ci, którzy oddają się często tej rozrywce, potrafią do późnego wieku cieszyć się bystrością umysłu. Zapraszamy do
rozwiązania łamigłówek. Wspólnie z bliskimi dołączcie do zabawy i spędźcie miło czas oczywiście zostając w domach.
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DNI LESZNA W SIECI
W tym roku po raz pierwszy w historii Dni Leszna będą odbywały
się w internecie. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 22 maja,
o godzinie 20:00.
Podczas koncertu wystąpią:
•
•
•
•
•
•
•
•

Simply Flow
Wakacyjni
Sunday Morning
Hash
Hubert Szczęsny & Jacek Jaguś
Projekt MANIA Akustycznie
Roman Reed – Jarząbek
Wojtek Frąckowiak

Relację będzie można śledzić na fanpagu NetArt100Leszno.
Zachęcamy do polubienia fanpaga, gdzie znajdować się będą
wszystkie aktualności dotyczące wydarzenia, a także dostęp do
koncertu!
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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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