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CO, GDZIE, KIEDY?
"BUNT NASTOLATKA" - WARSZTAT
ONLINE DLA RODZICÓW
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie zaprasza 16 listopada
2020r. o godz. 17:00 – 19.00 na warsztat edukacyjny, pt. „BUNT nastolatka”
Warsztat skierowany jest do rodziców i opiekunów.
Omówione zostaną m.in. : - czym właściwie jest bunt, - jak odpowiednio
reagować na zachowania nastolatka, - kiedy bunt nastolatka staje się
niebezpieczny, - czy z buntu może wynikać coś dobrego ? Spotkanie odbędzie
się w formie online za pośrednictwem platformy ZOOM.
Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 65
529 98 65 lub mail: centrum@tkopd.leszno.pl. Link do spotkania zostanie
przesłany w dniu odbycia się warsztatu tylko osobą, które zgłosiły wcześniej
chęć udziału. Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztacie jest bezpłatny. Warsztat współfinansowany jest przez
Wojewodę Wielkopolskiego.

KULINARNY WARSZTAT WEGAŃSKI
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej 18 listopada zaprasza na Kulinarny
Warsztat Wegański. Odkryj wegańską kuchnię podczas wspaniałych warsztatów
z naszymi uroczymi wolontariuszami i weź udział w kulinarnej walce.
Warsztaty odbędą się w godzinach 17:00 – 19:00.
Zapisy: www.forms.gle
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DYŻURY DORADCZE
W CENTRUM PISOP
W ramach tych spotkań nasza doradczyni świadczy doradztwo
ogólne np. związane ze zmianami w statucie, bieżącym
funkcjonowaniem organizacji, władzami, poszukiwaniem
konkursów, konsultacją projektów itp.
Centrum PISOP zaprasza do biura w Lesznie (Pl. Metziga 26/6)
w następujące dni (środy): 18 i 25 listopada w godz. 9:00-13:00
Zgłoszenia
przyjmuje
Beata
Donaj
pod
adresem
beata.donaj@pisop.org.pl lub numerem telefonu 65 520 78 86.

BINGO – JAK DOBRZE ZARZĄDZAĆ ORGANIZACJĄ
Zacznij doskonalić zarządzanie w swojej organizacji i weź
udział w cyklu szkoleń pn. BINGO - jak dobrze zarządzać
organizacją!
Udział w cyklu szkoleń, opartym na innowacyjnym modelu
Bingo, pozwoli lepiej zaplanować zarządzanie organizacją
w 4 kluczowych obszarach (planowania, finansów, zespołu
i komunikacji), tym samym lepiej radzić sobie z kryzysem!
Program cyklu:
•

•
•
•

24 listopada - Planowanie strategiczne organizacji –
misja, wizja, strategia*, poprowadzi Ewa Gałka,
Prezeska Centrum PISOP, autorka innowacyjnego
Modelu Zarządzania organizacją pozarządową
BINGO, *Sponsor szkolenia: Aquanet SA
1 grudnia - Planowanie strategiczne finansów,
poprowadzi Dorota Surma, dyrektorka finansowa
Centrum PISOP
8 grudnia - Zarządzanie zespołem, poprowadzi Ewa Galka
15 grudnia - Komunikowanie w organizacji, poprowadzi Justyna Schaefer-Kurkowiak, autorka innowacyjnego
submodelu dot. komunikowania w ramach Modelu BINGO.

Szkolenia będą odbywać się online, na platformie ZOOM, w godz. 9.00 - 14.00.
Aby zapisać się na szkolenie, skontaktuj się z nami: maria.robaszynska@pisop.org.pl.
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BIEG MIKOŁAJKOWY NA BIEŻNI
Ty też możesz pomóc Mikołajowi dźwigać ciężki worek
z prezentami i pobiec w tegorocznym Biegu Mikołajkowym!
Bieg odbędzie się w niedzielę 6 grudnia w klubie Joker.
Wpisowe wynosi 30 zł zostanie przekazane Stowarzyszeniu na
rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Nasz Dom – Nasz Świat” na
zakup pomocy naukowo-dydaktycznych dla naszych
podopiecznych.
Zapisy w klubie Joker lub telefonicznie pod numerem 65 525
12 05.

ODBIÓR ŻYWNOŚCI MARKETOWEJ
Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności zaprasza po odbiór żywności
marketowej w poniedziałki i wtorki oraz w czwartek, piątek w godzinach od 9.00
do 18.00, a w sobotę od 8.00-12.00.
Paczki dla seniorów oraz kwarantanna dowożone są po wcześniejszym zgłoszeniu
telefonicznym.
Siedziba Leszczyńskiego Banku Żywności mieści się przy ulicy Słowiańskiej 59.
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CO, GDZIE, KIEDY? - SPORT
„MARSZ Z KIJKAMI LUB BEZ”
Fundacja Arena i Świat zaprasza na „Marsz z kijkami lub bez”.
Marsz odbywa się w każdą niedziele o godzinie 9:00.
Uczestnicy marszu spotykają się w Grzybowie na parkingu przy Cmentarzu. Trasa
marszu liczy ok. 8 km.
Organizator: Fundacja Arena i Świat.

MKS TĘCZA LESZNO – MOSIR BOCHNIA
W sobotę 21 listopada MKS Tęcza Leszno na własnym parkiecie podejmie drużynę MOSIR
Bochnia. Spotkanie rozegrane zostanie w Hali Trapez.

Organizator: MKS Tęcza Leszno.

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ
W sobotę 28 listopada na stadionie lekkoatletycznym odbędzie się mecz
w ramach rozgrywek IV Ligi Piłki Nożnej pomiędzy KP Polonią 1912 Leszno,
a drużyną KKS II Kalisz. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00.
5 grudnia w ramach rozgrywek IV Ligi Piłki Nożnej KP Polonia 1912 Leszno
podejmie zespół Victorii Ostrzeszów. Mecz odbędzie się na stadionie
lekkoatletycznym o godzinie 12:00.

Organizator: KP Polonia 1912 Leszno.
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ROZGRYWKI FUTSAL EKSTRAKLASY
29 listopada Klub Sportowy Futsal Leszno, w ramach rozgrywek Futsal Ekstraklasy zmierzy
się z zespołem AZS UŚ Katowice. Mecz rozegrany zostanie w Hali Trapez.
13 grudnia w Hali Trapez odbędzie się mecz futsalu. W tym dniu przeciwnikiem drużyny KS
Futsal Leszno będzie zespół P.A Nova Gliwice.
Organizator: KS Futsal Leszno.
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CO W TRAWIE PISZCZY?
SZLACHETNA PACZKA SZUKA WOLONTARIUSZY
Trwa rekrutacja wolontariuszy do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. By nim zostać, wystarczy
wysłać zgłoszenie. W ostatnich miesiącach świat wokół nas bardzo się zmienił, teraz Ty możesz zmienić coś w nim.
Zostań Wolontariuszem i odmieniaj historie życia potrzebujących z Twojej okolicy. To właśnie Ty możesz pomóc
rodzinom w potrzebie, samotnym seniorom czy dotkniętym przez los wyrwać się z pułapki biedy, trudności i bezsilności
i odzyskać godność.
To Ty możesz być wsparciem dla dzieci, które w siebie nie wierzą, mają niską samoocenę i trudności w szkole. To Ty
jesteś dla nich szansą. Bez Wolontariuszy Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości nie mogłyby się odbyć. Angażując
się w rolę Wolontariusza Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości nie tylko pomagasz najbardziej potrzebującym
rodzinom i dzieciom, ale zdobywasz również doświadczenie zawodowe.
Jako wolontariusz rozwiniesz szereg kompetencji, m.in: nauczysz się, jak zarządzać projektami i ludźmi, zdobędziesz
umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, będziesz organizował eventy, będziesz nawiązywał współpracę z
instytucjami, firmami, czy lokalnymi autorytetami, poznasz ciekawych ludzi, dla których wyzwanie to szansa na rozwój.
By zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości, wystarczy wypełnić krótki formularz na stronie
www.superw.pl, spotkać się z lokalnym koordynatorem projektu i odbyć szkolenie wdrożeniowe online. Rekrutacja
trwa.
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WYDARZYŁO SIĘ
KONCERT Z OKAZJI 120 LAT LESZCZYŃSKICH
WODOCIĄGÓW
15 października 1900 roku w zagajniku brzozowym w Zaborowie
zaczęła się historia leszczyńskich wodociągów. Tego dnia miało
miejsce uruchomienie i początek regularnej eksploatacji systemu
dostarczania wody do miasta, który stanowiła Stacja Uzdatniania
Wody w Zaborowie, Wieża Ciśnień oraz wodociąg ciśnieniowy.
Z okazji 120-lecia leszczyńskich wodociągów odbył się Koncert
Muzyków Ludowych w Wieży Ciśnień w ramach II Konkursu
Dudziarzy im. Edwarda Ignysia.
Część I poświęcona była 120-leciu leszczyńskich wodociągów..
Część II poświęcona laureatom II Konkursu Dudziarzy im. Edwarda
Ignysia.
W programie koncertu emitowanego on-line zaprezentowali się m.in.: Zespół Pieśni i Tańca „Marynia” ze
Święciechowy, Kapela Manugi z Bukówca Górnego, Kapela Dudziarska Biskupianie, Mistrz Romuald Jędraszak i Kapela
spod Poznania (dudy wielkopolskie), Witold Konopka (dudy szkockie), Kapela koźlarska Jana Prządki ze Zbąszynia,
Kapela koźlarska Adama Kaisera oraz Kapela Wałasi z Beskidu Śląskiego.
Koncert poprowadził znany i ceniony aktor teatralny i filmowy Stanisław Jaskułka.
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie oraz Fundacja
Dudziarz.eu.

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

8

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

POLA NADZIEI 2020
Kwiatem symbolizującym nadzieję jest żonkil. Co roku wczesną jesienią w całej
Polsce sadzone są cebulki tego gatunku, aby na wiosnę zakwitły żonkilowe pola
nadziei. Tak było również w Lesznie.
Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” wspólnie
z Prezydentem Miasta Leszna, Prezesem i pracownikami MPWIK Leszno,
urzędnikami, mieszkańcami, młodzieżą z I LO, innymi NGO-sami oraz
pracownikami Miejskiego Zakładu Zieleni zasadzili cebulki żonkili.
"Na Polu Nadziei po raz trzeci sadzimy żonkile - kwiaty nadziei, które mają
przypominać o potrzebach ludzi terminalnie chorych na raka piersi. Dzisiaj, 15
października przypada także 120 rocznica Leszczyńskich Wodociągów, więc
posadzenie 120 cebulek żonkili przez prezesa Rafała Zalesińskiego
i pracowników uświetni ten piękny jubileusz. Od lat MPWiK Leszno wspiera
i pomaga amazonkom w obchodach Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi.
Bardzo się cieszymy, że w tym roku udało się połączyć oba te święta. Jest to nasz
dar dla miasta i mieszkańców" - powiedziała Mieczysława von Ossowska prezes zarządu "Amazonek", rozpoczynając
całą akcję sadzenia.
Na wiosnę wyrosną z nich piękne kwiaty, które dadzą nadzieję wszystkim
walczącym z nowotworem.
Już w czasach starożytnych żonkil był symbolem nadziei na nowe życie –
odrodzenie, a dzisiaj żonkil jest symbolem nadziei w walce z chorobą
nowotworową. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia
nam wyższe cele istnienia symbolizując kruchość i ulotność życia.
"Dzięki zaangażowaniu wielu osób rośnie w społeczeństwie świadomość
potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy osobom chorym i cierpiącym" dodała Mieczysława von Ossowska.
Akcja ta przypominać ma nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej
pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Inicjatywa
„Pola Nadziei”, to nie tylko sadzenie żonkili, to również akcja edukacyjnoszkoleniowa, 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
„Pomagasz innym – pomagasz sobie, bo przez to, że pomagamy innym, że czujemy się potrzebne, nasze zdrowie się
poprawia" - zakończyła Prezes leszczyńskich "Amazonek".
Wydarzenie zwróciło uwagę społeczności lokalnej na ideę „Pól Nadziei”, propagowało wolontariat jako formę
aktywności społecznej, uwrażliwiło na potrzeby chorych i uświadamiało, że warto pomagać.
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EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z RAKIEM PIERSI – RATUSZ
ROZŚWIETLIŁ SIĘ NA RÓŻOWO
15 października obchodzony był Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. W celu zwrócenia uwagi mieszkańców na fakt,
jak ważne jest zapobieganie chorobie, w tym dniu leszczyński ratusz został oświetlony na różowo. Kolor ten
symbolizuje profilaktykę przeciwnowotworową.
Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Tak zwany różowy październik celebrowany jest na świecie od 1985
roku. Akcja podświetlania budynków, czyli Globalna Inicjatywa Iluminacji, to część Kampanii na Rzecz Walki z Rakiem
Piersi. Co roku przyłączyła się do niej kilkadziesiąt krajów - podświetlone zostały już m.in. Brama Brandenburska w
Berlinie, Concert Hall w Amsterdamie, Empire State Building w Nowym Jorku, Krzywa Wieża w Pizie, Międzynarodowy
Port Lotniczy w Los Angeles, Wodospad Niagara w Kanadzie czy gmach opery w Sydney.
Od kilku lat Miasto Leszno wspólnie z członkiniami z Leszczyńskiego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego „Amazonka”
również przyłącza się do akcji oświetlając Ratusz na różowo.
Pamiętajmy, że choroba to nie wyrok śmierci, szczególnie, gdy jest wykryta we wczesnym stadium. Dlatego tak ważna
jest profilaktyka, którą niestety w czasie epidemii zaniedbujemy.
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W WARSZTATACH TERAPII
ZAJĘCIOWEJ PRACA WRE!
W pracowni umiejętności społecznych uczestnicy poznawali otaczający
nas świat, pracując na materiałach poglądowych, ale też rozpoczęli
prace nad dekoracjami choinkowymi.
Świątecznie robi się też w innych pracowniach - grupa multimedialnopoligraficzna przygotowywała w tym tygodniu świąteczne zakładki do
książek oraz bożonarodzeniowe stajenki, do których elementy
przygotowywała pracownia stolarska, a pracownia krawieckodziewiarska otuliła nas ciepłymi szaliczkami i uroczymi pluszaczkami.
W pracowni rękodzieła zapanowała jesienna aura, która nostalgicznie nastraja do kontaktów z naturą i promieniuje
subtelnym światłem z anielską nutą.
Klimatycznie także w pracowni przyrodniczo-ogrodniczej, gdzie tydzień minął szczęśliwie za sprawą wielu rozsadzeń
drzewka szczęścia i myśleniu o "braciach mniejszych", które przełożyło się na budowanie karmników dla ptaków.
Na finał - pracownia gospodarstwa domowego, która rozsiewała swoje aromaty na cały WTZ za sprawą nie tylko
pysznych sałatek, ale także własnoręcznie wyrabianych mydełek.
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„MIMO WSZYSTKO DAMY RADĘ" PODSUMOWANIE PROJEKTU
Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” realizując projekt „Mimo wszystko
damy radę” włączyło się w niwelowanie skutków pandemii, która
w znacznym stopniu wpłynęła na zmianę życia seniorów.
Z konwersacji przeprowadzonych z seniorami wynikało, że
rozmawiają oni o dotychczasowych relacjach ze Stowarzyszeniem,
o samotności i chorobie. Podczas rozmów okazało się także, że
seniorzy mają własne przemyślenia co do pozornie zatrzymanego
życia.
Rozwiązaniem było stworzenie zadań, które zaangażują
uczestników oraz odbiorców pośrednich w realizacje projektu,
który będzie dla nich wsparciem w tym trudnym okresie.
Zadania realizowane były on-line poprzez wykorzystanie nowych
urządzeń, technologii i komunikatorów. Na facebooku powstała
grupa, której nazwę i logo stworzyli sami zainteresowani.
Z chwilą minimalizacji obostrzeń pandemicznych zadania realizowane były także w kontaktach bezpośrednich.
Warsztaty odbywały się online i w realu zgodnie z harmonogramem wcześniej przygotowanym przez grupę.
Pierwszym etapem prac nad projektem były spotkania amatorów pisania. Uczestnictwo w tych spotkaniach pozwoliło
seniorom na stworzenie wspólnego albumu, w którym znajdują się zdjęcia wykonane podczas realizacji projektu
„Zapach radości”, a także opisów, które zostały umieszczone w różnej formie literackiej.
Następnym etapem były spotkania twórcze „ozdoby z kwiatów”. Celem spotkań było wykonanie ozdób z kwiatów do
kreacji modowych tak, aby osoby, które nie posiadają zdjęć odbyły sesje fotograficzne do zamieszczenia w albumie.
W Klubie Seniora „Wrzosowy Zakątek”, który na ten czas został zaadoptowany na studio fotograficzne, z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz w podziale na małe grupy (zgodnie z ówczesnymi zasadami
określonymi przez Rząd) odbyły się sesje fotograficzne, której efekty widoczne są w albumie „Otuleni kwiatami”.
Kolejnym krokiem było stworzenie i wydanie albumu w formie papierowej i elektronicznej, który zwierał teksty i zdjęcia
z uwzględnieniem 100. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy.
Tytuł albumu "Otulenie kwiatami" został wymyślony przez uczestników zadania, którzy dokonali także wyboru zdjęć.
Premierowa prezentacja albumu „Otulenie kwiatami” odbyła się 19 października w Parku im. J. Heermanna.
Zadanie realizowane było w ramach projektu "Inicjatywa dla Leszna" współfinansowanego przez Miasto Leszno
i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, którego operatorem jest Centrum PISOP. Partnerem projektu był
Santander Bank. W ramach wolontariatu pracowniczego przygotowano i sfinansowano spotkania twórcze.

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

12

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

LESZCZYNIANIE PODZIELILI SIĘ
ZNICZAMI
Mimo wyjątkowo trudnych warunków spowodowanych sytuacją
epidemiologiczną COVID-19, Stowarzyszenie Pozytywka Leszno
przeprowadziło z sukcesem IV edycję akcji ,,PODZIEL SIĘ ZNICZEM’.
Akcja dedykowana jest głównie dla leszczyńskich seniorów.
„W tym roku udało nam się zebrać 984 znicze w 11 placówkach
oświatowych, którym bardzo dziękujemy za przyłączenie się do
naszej akcji, zwłaszcza ich koordynatorom” - mówi Witold
Wachowiak z leszczyńskiej Pozytywki.
W akcję zaangażowały się: Przedszkole Językowe Bajka oraz
Przedszkole Miejskiej nr 18, Hufiec Pracy, Zespół Szkół
Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół
Specjalnych, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Niepubliczny Żłobek Kraina Elfów. Zaangażowało
się również Stowarzyszenie PL 18.
Ponadto do akcji przyłączył się Zespół Szkół w Kąkolewie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach. Akcję wsparła
również Bursa Międzyszkolna, która również na ten cel zbierała znicze. Nagrobne światełka rozdane zostały seniorom
i osobom samotnym przede wszystkim z niskim dochodem, a także do innych organizacji zrzeszających osoby starsze.
Nagrobne światełka rozdane zostały seniorom i osobom samotnym przede wszystkim z niskim dochodem, a także do
innych organizacji zrzeszających osoby starsze.
Ponadto członkowie "Pozytywki" jak co roku zapalili znicze na grobach, którymi się nikt nie opiekuje.

"INTEGRACJA TY I JA"
6 listopada w leszczyńskim Ratuszu odbył się pokaz filmowy
w ramach 17. Europejskiego Festiwalu Filmowego "Integracja Ty
i Ja". Był to czas cichej refleksji nad tym jak obecność ́ drugiego
człowieka może zmienić ́ nasze życie, a także rozmyślań́
dotyczących tego ile znaczymy dla innych i ile oni znaczą dla nas.
Proste, "z życia wzięte" przykłady przedstawione w filmach rzuciły
nowy obraz na rzeczywistość. Pokazały nam, że z każdą chorobą da
się żyć, a każdy problem może stać się nieistotny, jeśli tylko ma się
przy sobie bliską osobę. Bo jak śpiewał Stanisław Soyka: "wrażliwe
słowo, czuły dotyk wystarczą".
Z pewnością nikt nie żałował, że spędził piątkowy wieczór w Leszczyńskim Ratuszu.
Organizatorem pokazu było Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych "Nasz Dom - Nasz Świat".
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WYDARZYŁO SIĘ - SPORT
ZAKOŃCZYŁY SIĘ JESIENNE
WIELKOPOLSKIE CZWARTKI
LEKKOATLEYCZNE
15 października sesja jesienna "Wielkopolskich Czwartków
Lekkoatletycznych" w Lesznie została zakończona.
Podczas czwartkowych zawodów sportowych padło wiele
życiowych rekordów, a także było dużo sportowej zabawy. Młodzi
adepci mogli "zasmakować" lekkiej atletyki oraz spróbować
rywalizacji sportowej.
Organizatorzy już teraz zapraszają serdecznie na wiosenne sportowe zmagania.
Organizację "Wielkopolskich Czwartków Lekkoatletycznych" wsparli: Urząd Miasta Leszno, Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, MOSiR Leszno oraz wolontariusze oraz trenerzy.

PRACOWITY WEEKEND
LESZCZYŃSKICH SZERMIERZY
W weekend 24-25 października w ramach Pucharu Polski juniorów
do lat 20, a także Europejskiego Festiwalu Szermierki rywalizowali
zawodnicy Polonii 1912 Leszno.
Puchar Polski juniorów do lat 20.
Maks Kanci zajął dobre 18 miejsce. W eliminacji grupowej polonista
walczył bardzo dobrze wygrywając 4 walki, przegrywając 2.
Dało to naszemu zawodnikowi 14 pozycję do eliminacji bezpośredniej. W walce o 16 miejsce Kanci uległ niestety
przeciwnikowi 15:10.
Drugi z naszych zawodników Kuba Fogt odpadł w eliminacji grupowej (przegrywając cztery walki jednym trafieniem).
Ostatecznie sklasyfikowany został na 34 pozycji.
Puchar Polski juniorek do lat 20.
Na 10 miejscu sklasyfikowana została Gabrysia Miętka. To najlepszy wynik leszczynianki w tej kategorii wiekowej.
Polonistka w grupie walczyła rewelacyjnie wygrywając 5, a przegrywając tylko 1 walkę. Dało to wysokie 11 rozstawienie
do eliminacji bezpośredniej. W pojedynku o czołową ósemkę Miętka przegrała z Antoniną Łachman - AZS AWF Poznań.
Startowało 40 dziewcząt.
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Europejski Festiwal Szermierki 2020
W Turnieju chłopców z rocznika 2009 Franciszek Neumann uplasował się na 7 miejscu. Polonista wygrał 3/5 walk
w eliminacji grupowej. W pojedynku ćwierćfinałowym uległ zawodnikowi z Warty Poznań.
Drugi z naszych florecistów Igor Stelmaszyk w eliminacji zanotował 2 zwycięstwa i 3 porażki. Pojedynek o czołową
ósemkę przegrał wysoko zajmując 12 miejsce. W kategorii młodzik (2007-2008) jedyny nasz przedstawiciel Bartosz Żok
(2008) w grupie wygrał 2/5 walk. W walce o ósemkę przegrywał już 6:9, by w ostatnie sekundzie regulaminowego
czasu zadać trafienie wyrównujące. W priorytecie zabrakło zimnej krwi i przegrał 9:10. Ostatecznie Bartosz zajął 15
miejsce.
W Turnieju dziewcząt roczniki (2007-2008) na siódmym miejscu uplasowała się Emilia Bogacka. Polonistka wygrała
dwie z czterech walk w eliminacji grupowej. W pojedynku ćwierćfinałowym uległa poznaniance Jagodzie Kowalewskiej
12:6.
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SUKCESY MŁODZIEŻY POLONII
I NIEOFICJALNY REKORD
POLSKI
17-osobowa ekipa młodzików i juniorów młodszych kręglarskiej
Polonii wybrała się na Mistrzostwa Wielkopolskiego Związku
Kręglarskiego do Sierakowa. Nasi zawodnicy we wtorek rozegrali
gry eliminacyjne, a w środowe święto odbyły się gry finałowe.
Kilku zawodników dopiero zadebiutowało w oficjalnych turniejach
w swojej kategorii, pozostali walczyli o najwyższe miejsca.
W kategorii młodziczek zwycięża Hania Leciejewska, która po eliminacjach zajmowała drugą lokatę za swoja klubową
koleżanką Kasią Nowakowską. Hania w grze finałowej uzyskała wynik 578 co jest nowym nieoficjalnym Rekordem
Polski Młodziczek. Rekord Mai Mielcarek 576 ustanowiony był we wrześniu również w Sierakowie na Mistrzostwach
Polski Młodzików.
Wspaniałe drugie miejsce zajmuje wcześniej wspomniana Kasia Nowakowska, która również bije własny rekord
życiowy 541 w eliminacjach.
Wśród licznej grupy młodzików z Leszna do finału udaje się awansować tylko Krzysztofowi Kraczewskiemu, który
zakończył występ na 9 miejscu. Pozostali nasi młodzicy bardzo blisko finału.
Świetną grą popisali się juniorzy młodsi, którzy już na swój wiek są naprawdę doświadczonymi zawodnikami
i przyszłością leszczyńskich kręgli.
Zwycięża Mateusz Kraczewski, który w eliminacjach ustanawia swoją życiówke 609, na miejscu trzecim melduje się
Antoni Nowacki po bardzo dobrej równej grze. Miejsce szóste dla Piotrka Kraczewskiego.
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WIADOMOŚCI
ZBIERAJ DAROWIZNY OD ZAKUPÓW W INTERNECIE
Jeśli Twoja organizacja chce skorzystać ze serwisu fanimani.pl, wystarczy ją zarejestrować. Rejestracja oraz korzystanie
z serwisu jest bezpłatne. W tym roku Polacy na zakupy online wydadzą ok 70 miliardów złotych. Jeśli tylko 1% z tego
trafi do organizacji społecznych, to jest to 700mln zł! A wartość zakupów online cały czas rośnie - zwłaszcza w ostatnim
kwartale roku oraz w czasach pandemii.
Zarejestruj organizację
Jeśli Twoja organizacja chce skorzystać ze serwisu fanimani.pl, wystarczy ją zarejestrować. Rejestracja oraz korzystanie
z serwisu jest bezpłatne. Po rejestracji w serwisie utworzy się automatycznie podstrona z podanym przez Ciebie opisem
Waszej działalności. Będzie na niej również widoczny Wasz logotyp. Adres tej podstrony możesz rozesłać do wszystkich
osób, które mogą bezpłatnie Was wspierać, za każdym gdy robią zakupy w jednym z ponad 1210 sklepów
internetowych. Zaraz po założeniu organizacji otrzymasz emailem e-book z propozycjami różnych działań, które
pomogą w zbieraniu przez FaniMani.pl. Otrzymasz również dostęp do Panelu organizacji gdzie znajdziesz gotowe
materiały i podpowiedzi.
POMOCNE PYTANIA I ODPOWIEDZI:
Czy moja organizacja musi mieć działalność gospodarczą, aby zbierać darowizny od zakupów z FaniMani.pl?
Nie, nie musicie mieć działalności gospodarczej. Darowizny od zakupów wypłacane są przez Fundację FaniMani
w formie darowizy na konto Waszej organizacji.
Jaki jest koszt rejestracji organizacji i korzystania z darowizn od zakupów online FaniMani?
Rejestracja organizacji oraz korzystanie z serwisu FaniMani.pl jest bezpłatne. Jest to możliwe dzięki naszej współpracy
z partnerami, co pozwala nam na finansowanie funkcjonowania portalu.
Ile pieniędzy możemy zebrać w ten sposób?
Organizacje, które aktywnie korzystają z FaniMani zbierają od kilku do kilkudzisięciu tysięcy złotych rocznie. Nie jest to
zależne od wielkości czy rozpoznawalności organizacji, a raczej od aktywnego promowania tej formy pomagania.
Jak możemy sprawdzać darowizny od zakupów?
Każda organizacja poprzez Panel Organizacji ma dostęp do aktualnej listy wszystkich naliczonych darowizn oraz ich
statusów (aktualizowana codziennie). W Panelu Organizacji możecie również sprawdzić listę wspierających wraz z datą
ich rejestracji. Dodatkowo – każdy zarejestrowany użytkownik może na swoim koncie użytkownika sprawdzać
naliczone darowizny oraz kiedy zostały wypłacone organizacji.
Jak często są wypłacane darowizny od zakupów?
Wypłaty darowizn realizujemy po zakończeniu każdego kwartału w terminach określonych w Regulaminie
Beneficjenta. Wypłacamy darowizny organizacjom, które: zebrały min. 100zł w darowiznach ze statusem Gotowa do
wypłaty podały prawidłowy numer konta w Panelu Organizacji
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„1000 POWODÓW BY CZYTAĆ”
W konkursie 1000 powodów, by czytać uczestniczą trzy leszczyńskie szkoły Szkoła Podstawowa nr 5 im.
H. Sienkiewicza, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego oraz Szkoła Podstawowa nr. 9 im.
ks. kard. S. Wyszyńskiego.
W tym konkursie szkoła może wygrać 1000 książek dla biblioteki szkolnej. Głosować można CODZIENNIE i tylko 10 szkół
z NAJWYŻSZĄ liczbą głosów otrzyma nagrodę.
Głosowanie trwa od 02.11.2020 do 02.12.2020.
Poniżej instrukcja głosowania:
1. Pobierz aplikacje mobilną EMPIK na telefon. Aplikację znajdziesz w Google Play(jeśli masz telefon niebędący
iPhonem lub Huawei)/ App Store (jeśli masz iPhone)/ AppGallery(jeśli masz Huawei).
2. Jeśli już masz konto w EMPIKU- zaloguj się; jeśli nie masz konta – załóż proszę, to nic nie kosztuje.
3. Wejdź na telefonie w aplikację. Na samej górze wyświetla się KONKURS. Wybierz ikonę SZKOŁY POWYŻEJ 120
UCZNIÓW.
4. W pole z lupą wpisz LESZNO i wyszukaj.
5. Wyświetlą się prace uczniów.
6. Naciśnij ZAGŁOSUJ.
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OMNES ROZSZERZA USŁUGI
Spółdzielnia Socjalna OMNES właśnie poszerzyła swoją ofertę o usługi ozonowania!
W czasie epidemii COVID-19 dezynfekcja naszego otoczenia stała się koniecznością. Regularne ozonowanie
pomieszczeń znacznie zmniejsza ryzyko zarażenia koronawirusem, wirusami grypy i innymi.
Ozonowanie odznacza się wysoką skutecznością działania i jednocześnie większym bezpieczeństwem stosowania
w stosunku do tradycyjnych środków dezynfekujących. Ozon to trójatomowa postać tlenu, która jest wyjątkowo
efektywna w neutralizacji bakterii, wirusów, grzybów, roztoczy, pleśni i niebezpiecznych dla zdrowia alergenów.
Posiada bowiem właściwości odkażające 50-krotnie silniejsze od chloru, a dzięki gazowej postaci skutecznie dociera
do trudno dostępnych miejsc. Przy użyciu ozonu nie powstają szkodliwe produkty uboczne, a jego nadmiar rozkłada
się do cząsteczek tlenu.
Kontakt przez Facebook Spółdzielnia Socjalna Omnes - wiadomość lub pod nr tel. 607 447 737 w godz. od 8:00 - 16:00
albo pod adresem e-mail: omnes.leszno@gmail.com
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ROWEROWA STOLICA POLSKI - EDYCJA 2020 - WYNIKI
DLA MIASTA LESZNA
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Leszno zajęło siódme miejsce w drugiej edycji rywalizacji o tytuł „Rowerowej
Stolicy Polski”. Wesprzeć mogli ją wszyscy rowerowi pasjonaci, którzy korzystali z aplikacji na smartfonach.
Wrzesień był szczególny dla wszystkich miłośników "dwóch kółek". Do sportowej zabawy i rywalizacji o tytuł
"Rowerowej Stolicy Polski" przyłączyły się 44 miasta prezydenckie, prawie dwa razy więcej niż w poprzedniej edycji.
Wszystkie wysoko cenią sobie ideę zrównoważonego transportu.
Łącznie wszyscy użytkownicy zarejestrowani w rywalizacji o tytuł RSP przejechali 3.725.874 km (którzy odbyli ponad
200 tysięcy treningach), z czego użytkownicy kręcący km dla Leszna – 109.873 km. Jest to siódmy wynik w Polsce, jeśli
chodzi o liczbę pokonanych kilometrów. Łącznie aplikację zainstalowanych miało 25.474 użytkowników, lecz aktywnie
z niech korzystało 62 procent. W przypadku osób, które wybrały Leszno było to kolejno – 1000 użytkowników i 631
aktywnych (tj. 63%).
W celu wyrównania szans organizator rywalizacji – Miasto Bydgoszcz – zastosował specjalny przelicznik. W przypadku
naszego miasta 1 pkt oznaczał 63,774 km przejechanych kilometrów. Ostatecznie po miesięcznej rywalizacji
przechodni Puchar pozostał w Nowej Soli, która zwyciężyła drugi raz z rzędu (9355 pkt) a nasze miasto uplasowało się
na siódmej pozycji (1722 pkt). Ranking miast dostępny jest na stronie www.rowerowastolicapolski.pl/ranking_miast
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ZGŁOSZENIA DO KOMISJI KONKURSOWYCH
Prezydent Miasta Leszna zaprasza organizacje pozarządowe do
zgłaszania swoich przedstawicieli, którzy będą oceniali oferty na
realizację zadań publicznych. Zgłoś swojego kandydata lub
udostępnij tę wiadomość! Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30
listopada.
Celem naboru jest utworzenie listy kandydatów na członków
komisji konkursowych wskazanych przez
organizacje
pozarządowe lub podmioty działającej w obszarze pożytku
publicznego, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji
konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych
w 2021r.
Miasto Leszno chce po raz kolejny stworzyć bazę kandydatów
gotowych oceniać projekty organizacji pozarządowych, które
ubiegają się o dofinansowanie ze środków miejskich.
Na jej podstawie Prezydent Miasta Leszna powołuje członków
komisji konkursowych reprezentujących III sektor.
Wspólna opinia - urzędników i przedstawicieli organizacji staje się
podstawą do decyzji Prezydenta komu i w jakiej wysokości
przyznać dofinansowanie na projekty realizowane dla naszego
miasta.
Do pracy w komisjach konkursowych zapraszani są specjaliści w danej tematyce konkursu. A ponieważ wachlarz
tematyki konkursowej jest szeroki, potrzebni są różnorodni eksperci, od specjalistów z zakresu pomocy społecznej czy
ochrony zdrowia po fachowców w zakresie kultury, sportu czy rewitalizacji. Ważne jest również by znać realia pracy w
III sektorze, rozumieć potrzeby środowiska i mieć wizję jego rozwoju.
Do bazy kandydatów organizacja pozarządowa może rekomendować dwie osoby
Zgłoszona osoba będzie mogła opiniować projekty organizacji, z którymi w żaden sposób nie jest związana. Ma to
pozwolić na obiektywną ocenę jakości projektu i jego przydatności dla miasta.
Choć praca w ramach komisji konkursowych jest bezpłatna, to z pewnością może dać dużo satysfakcji i stanowić cenne
doświadczenie. Udział w komisji pozwala współdecydować przedstawicielom ngo na jakie działania pozarządowe
w Lesznie wydatkowe są pieniądze publiczne. Jest sposobem na doskonalenie współpracy sektora samorządowego
i pozarządowego. Wybranie najbardziej potrzebnych i wartościowych projektów dla naszego miasta wspólnie staje się
łatwiejsze.
Każdy z członków komisji konkursowych może otrzymać referencje na zakończenie prac i wykorzystać zdobyte
doświadczenie zarówno przy pisaniu projektów, jak i przy ocenie ich w innych konkursach.
Zgłoszenia kandydatów odbywają się za pomocą specjalnego formularza, który dostępny jest poniżej. Wystarczy
przesłać skan wypełnionego zgłoszenia na adres mailowy: ngo@leszno.pl Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 listopada
br.
Zapraszamy do współpracy !
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SZKOLENIE Z GENERATORA WNIOSKÓW ENGO
W dniu 16 listopada 2020 r. (poniedziałek)
o godzinie 16:00 odbędzie się szkolenie dla
organizacji pozarządowych z obsługi Generatora
Wniosków eNGO.
Szkolenie odbędzie się online i poprowadzi je
przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych Delta Partner. Link do platformy, na
której przeprowadzone zostanie szkolenie otrzymają
Państwo w poniedziałek przed rozpoczęciem
szkolenia na wskazany przez Państwa adres mailowy.
Przedstawiciele organizacji, którzy nie zgłosili jeszcze
chęci udziału w szkoleniu mogą się zgłosić przesyłając
następujące informacje na adres mailowy
op@leszno.pl:
•
•
•

imię i nazwisko osoby uczestniczącej
w szkoleniu;
numer telefonu osoby uczestniczącej
w szkoleniu;
nazwę organizacji; adres mailowy, na który
wysłany zostanie link do szkolenia.
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DOTACJE I KONKURSY
KONKURS DOTYCZĄCY UZALEŻNIEŃ
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ogłosiła konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego
określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020
w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami
ryzykownymi. Termin składania wniosków upływa 25 listopada
2020 r, o godz. 11:00.
Na konkurs przeznaczono łącznie 5 846 000 zł. Wymagany jest
wkład własny (finansowy lub osobowy) wnioskodawcy
w wysokości minimum 5% wnioskowanej kwoty w danym roku.
Wnioski mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2365 ze zm.), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw
objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, 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 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz spełniające kryteria wyboru wniosku wskazane w ogłoszeniu
o konkursie oraz spełniające dodatkowe kryteria formalne określone przy opisie poszczególnych zadań konkursowych.
Termin składania wniosków upływa 25 listopada 2020 r, o godz. 11:00.
Pytania w zakresie konkursu można przesyłać pod adres poczty elektronicznej konkursyNPZ@parpa.pl
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: www.parpabip.pl
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PROGRAM DOTACYJNY
CEL PROGRAMU:
Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych
projektów rozwojowych. Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia
społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku. Każdy projekt może zostać
dofinansowany maksymalnie trzykrotnie.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wsparcie mogą uzyskać:
• projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki);
• projekty rozwojowe okołomatematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby
i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać:
• organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok;
• uczelnie wyższe;
• biblioteki;
• szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Budżet programu 660 000zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
• 25 listopada 2020 roku;
• 16 grudnia 2020 roku.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Konkursu. Po wypełnieniu formularz należy przesłać na adres
mailowy fundacja@mbank.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja mBanku , ul. Senatorska 18, 00-950
Warszawa.
DODATKOWE INFORMACJE:
www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
KONTAKT:
Biuro programu "mPotęga"
Tel. 500 791 442
E-mail: kontakt@mpotega.pl
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PROMESA DLA KULTURY
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju
kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale
programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio
z celami kulturalnymi ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków europejskich. Katalog działań realizujących cele
programu, obejmuje zarówno działania inwestycyjne, jak i tzw. projekty „miękkie”, realizujące najistotniejsze dla
rozwoju kultury cele artystyczne i edukacyjne.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: ochrona i zachowania dziedzictwa Kulturowego.
Zadanie nr 2: budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury kultury oraz infrastruktury szkolnictwa
artystycznego.
Zadanie nr 3: realizacja międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych.
Zadanie nr 4: wydatki niekwalifikowane związane bezpośrednio z kulturą, ujęte w umowie o dofinansowanie w ramach
programów europejskich (niemożliwe do odzyskania oraz niefinansowane z innych źródeł).
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury;
• państwowe instytucje kultury,
• jednostki samorządu terytorialnego,
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• publiczne szkoły artystyczne,
• państwowe uczelnie artystyczne,
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Suma środków przeznaczonych: 3 303 278,98 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania wieloletnie (01.01.2014 - 31.12.2023)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 69 25 519, 22 69 25 522 oraz na stronie internetowej
organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/promesa-dla-kultury.
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WYDARZENIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
CEL PROGRAMU:
Strategicznym celem programu jest budowanie profesjonalnej oferty artystycznej skierowanej do dzieci i młodzieży,
uwzględniającej potrzeby i zainteresowania tej pełnoprawnej grupy odbiorców. W ramach programu wspierane będą
wartościowe i w pełni profesjonalne wydarzenia artystyczne o zasięgu regionalnym, krajowym, jak
i międzynarodowym, powstające z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia. Przedsięwzięcia powinny odznaczać
się wysoką jakością, bogactwem artystycznego przekazu, rzetelnością wykonania i wykorzystaniem różnorodnych
środków ekspresji twórczej, także związanych z nowymi technologiami. Wspieranie produkcji artystycznych dla dzieci
i młodzieży oraz tworzenie warunków sprzyjających dostępności do oferty kulturalnej ma wpisać się w proces
kształtowania nawyku świadomej i krytycznej percepcji sztuki oraz budowania poczucia, że jest ona stałym
i nieodzownym elementem życia.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: festiwale i przeglądy profesjonalnej oferty artystycznej dla dzieci i młodzieży.
Zadanie nr 2: spektakle teatralne, muzyczne, operowe, taneczne.
Zadanie nr 3: koncerty.
Zadanie nr 4: wystawy i inne formy prezentacji sztuki (np. performance, happeningi, prezentacje multimedialne) wraz
z katalogami.
Zadanie nr 5: działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące profesjonalną
ofertę artystyczną dla dzieci i młodzieży.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Zadanie nr 1: 30 000 zł - 500 000 zł
Zadanie nr 2: 30 000 zł - 150 000 zł
Zadanie nr 3: 30 000 zł - 150 000 zł
Zadanie nr 4: 30 000 zł - 500 000 zł
Zadanie nr 5: 30 000 zł - 150 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 551-57-89 oraz na stronie internetowej organizatora
konkursu www.gov.pl/web/kultura/wydarzenia-artystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy3 .
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PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADAŃ Z OBSZARU
WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO
I WSPÓŁZAWODNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CEL KONKURSU:
Celem Programu jest:
- zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie
przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata
i mistrzostwach Europy oraz poprawa wyników reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym;
- zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania
ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym. W ramach Programu wyróżnia się następujące
zadania:
- przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich;
- przygotowanie do igrzysk głuchych;
- przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk
paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
- polskie związki sportowe;
- organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie sportu wyczynowego osób
niepełnosprawnych.
WYSOKOŚĆ DOTACJI:
- budżet Programu na rok 2020: 20 000 000 zł;
- do 97% dofinansowania.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 222 500 138 lub pisząc na adres e-mail:
kontakt@msit.gov.pl oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowaniezadan/sport-osob-niepelnospr/2019-rok/2700,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-KulturyFizycznej-zadan-z-obs.html

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

27

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

ROZWÓJ SEKTORÓW KREATYWNYCH
CEL PROGRAMU:
Celem programu jest objęcie wsparciem najbardziej wartościowych projektów ukierunkowanych na rozwój polskich
sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie UE i poza nią. Program przyczynia
się do stworzenia w Polsce warunków umożliwiających zbudowanie sprawnie funkcjonującego ekosystemu sektorów
kreatywnych. W ramach programu wspierane będą zadania przyczyniające się do pobudzania innowacyjności poprzez
rozwój interdyscyplinarności i wsparcie działań łączących potencjał i zasoby wielu dziedzin, m.in. sztuki, kultury,
technologii, nauki i biznesu.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: działania edukacyjne.
Zadanie nr 2: projekty badawcze.
Zadanie nr 3: wspieranie eksportu.
Zadanie nr 4: prototypowanie i rozwój produktu.
Zadanie nr 5: tworzenie innowacyjnych artystycznie wideoklipów do utworów muzycznych.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
• organizacje pozarządowe;
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Zadanie nr 1: 20 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 2: 20 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 3: 20 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 4: 10 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 5: 10 000 zł - 150 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 692 54 85 oraz na stronie internetowej organizatora
konkursu www.gov.pl/web/kultura/rozwoj-sektorow-kreatywnych3.
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
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PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
2014-2020PODDZIAŁANIE 1.5.1 ROZWÓJ POTENCJAŁU
ZAWODOWEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych
zawodowo z powodu choroby. Realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób przyczynić się ma do ich aktywizacji
zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy.
Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia:
- z niepełnosprawnościami, lub
- bierne zawodowo z powodu choroby.
Projekt może być skierowany do jednej lub obydwu wymienionych grup.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:
- Kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
pozostających bez zatrudnienia oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.
- Wsparcie w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i
kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami pozostających na rynku pracy, służące poprawie ich pozycji na rynku pracy.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać podmioty, które:
- posiadają status organizacji pozarządowej, która zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz osób z
niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej, lub
zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu, lub
- posiadają status agencji zatrudnienia oraz w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu doprowadził do
zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami.
Jeden podmiot może wystąpić w ramach danej rundy konkursu nie więcej niż 1 raz.
Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
- kwota przeznaczona na konkurs wynosi 100 000 000,00 zł;
- poziom dofinansowania projektu wynosi 100%;
- wkład własny nie jest wymagany.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 661 19 01 oraz na stronie internetowej organizatora
konkursu www.efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.01.05.01-ip.03-00-00120
KONTAKT:
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
e-mail: kontakt@efs.mrpips.gov.pl
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NARODOWA KOLEKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
CEL PROGRAMU:
Strategicznymi celami programu są:
- wspieranie rozwoju reprezentatywnych międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów
narodowych;
- wspieranie wartościowych kolekcji sztuki współczesnej o randzie regionalnej i ogólnopolskiej.
1) Tworząc podstawy dla tworzenia kolekcji o randze zbiorów narodowych, program nakłada zarazem na
beneficjentów wymagania w zakresie ścisłej realizacji podjętych celów merytorycznych oraz wypracowania na bazie
gromadzonych zbiorów skutecznych narzędzi promocji i badania sztuki współczesnej oraz atrakcyjnych,
odpowiadających oczekiwaniom współczesnych odbiorców, form jej prezentacji. Oceny merytorycznej w przedmiocie
spełnienia powyższych wymagań dokonuje zespół sterujący, powołany przez ministra, po przeprowadzeniu konsultacji
z udziałem ogólnopolskich stowarzyszeń, zrzeszających ekspertów w dziedzinie muzealnictwa i sztuki współczesnej.
2) Program daje podstawy dla efektywnego rozwoju kolekcji sztuki współczesnej o randzie regionalnej i ogólnopolskiej
nakładając zarazem na beneficjentów podwyższone wymagania w zakresie ścisłej realizacji podjętych celów
merytorycznych oraz wypracowania, na bazie gromadzonych zbiorów, skutecznych narzędzi promocji sztuk
wizualnych.
• Dla efektywnej realizacji wyżej nakreślonych celów powołanie zespołu sterującego poprzedzone będzie
przeprowadzeniem konsultacji z udziałem ogólnopolskich stowarzyszeń, zrzeszających ekspertów w dziedzinie
muzealnictwa i sztuki współczesnej, w szczególności:
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Komitetu ICOM, Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Sekcji
Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Ponadto w pracach zespołu sterującego
uczestniczyć będą również eksperci zajmujący się rynkiem sztuki, którzy przedstawią swoją opinię w sprawach
związanych z wyceną dzieł sztuki oraz oceną wartości merytorycznej wniosku.
• Tworzone i rozbudowywane w ramach programu kolekcje powinny stać się nowoczesnymi narzędziami dialogu
i edukacji oraz podnosić kompetencje w odbiorze sztuki współczesnej wśród odbiorców z różnych grup i środowisk
społecznych. Poprzez włączenie do kolekcji również
dzieł artystów zagranicznych oraz stosowanie efektywnej promocji, realizatorzy zadań winni też czynić starania
prowadzące do rozszerzenia zasięgu oddziaływania kolekcji do skali ponadregionalnej, ogólnopolskiej. Realizacja
powyższych założeń powinna też stworzyć trwałe
podstawy dla istotnej zmiany jakościowej w zakresie funkcjonowania i społecznego postrzegania sztuki współczesnej.
• Z uwagi na konieczność realizacji zadań z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z ograniczeniami, zakazami
i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239),
w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco
ograniczają wymagania
odnośnie wkładu własnego.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
W zakresie realizacji pierwszego z określonych wyżej celów strategicznych program skierowany jest do państwowych
i samorządowych instytucji kultury będących muzeami, dla których gromadzenie sztuki nowoczesnej i współczesnej
jest głównym celem statutowym, państwowych instytucji kultury oraz samorządowych instytucji kultury, dla których
współorganizatorem jest minister, dla których gromadzenie sztuki nowoczesnej i współczesnej jest celem statutowym,
państwowych instytucji kultury, będących muzeami, posiadającymi oddziały i/lub działy sztuki współczesnej i /lub
nowoczesnej, samorządowych instytucji kultury, będących muzeami, dla których współorganizatorem jest minister
posiadających oddziały i/lub działy sztuki współczesnej i/lub nowoczesnej. Kolekcje dofinansowane w ramach
programu powinny być tworzone w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju kolekcji, jak i instytucji, do
której kolekcja należy.
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W zakresie realizacji drugiego z określonych wyżej celów strategicznych program skierowany jest do samorządowych
instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych prowadzących aktywną działalność w zakresie tworzenia zbiorów
z obszaru współczesnych sztuk wizualnych.
Zasadniczym założeniem programu jest przekształcanie tych zbiorów w wartościowe kolekcje tworzone w oparciu
o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju, a także stosowanie przy ich rozbudowie wysokich standardów w zakresie
nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki najnowszej.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: Zakup dzieł sztuki w celu dopełnienia już istniejących kolekcji instytucji celem rozwoju działań
statutowych.
Zadanie nr 2: Zakup dzieł inicjujących powstanie nowych kolekcji, w oparciu o przedstawiony długofalowy program
budowy kolekcji oraz sposobu jej wykorzystania.
Zadanie nr 3: Zakup dziel sztuki służących rozbudowie i uzupełnieniu regionalnych kolekcji sztuki współczesnej dla
stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Zadanie nr 1: 250 000 - 4 000 000 zł
Zadanie nr 2: 250 000 zł - 4 000 000 zł
Zadanie nr 3: 25 000 - 200 000 zł
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne - (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie - (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie - (01.01.2021. - 31.12.2023.)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 42 10 174 oraz na stronie internetowej organizatora
konkursu www.gov.pl/web/kultura/narodowa-kolekcja-sztuki-wspolczesnej.
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Narodowych Instytucji Kultury
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa
Informacji dotyczących programu udziela:
Dorota Błońska dblonska@mkidn.gov.pl
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PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE, FUNDUSZ KRAJOWY
CEL PROGRAMU:
Celem Programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie
grup zagrożonych wykluczeniem. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest
jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch
przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Program podzielono na:
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,
w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym - działania służące
angażowaniu obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną, zwiększaniu ich udziału
w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim
lub europejskim, a także podnoszeniu jakości debaty publicznej;
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć –
działania mające na celu ochronę praw człowieka, w tym szczególnie praw kobiet, przeciwdziałanie ksenofobii,
homofobii, rasizmowi, antysemityzmowi i wszelkim formom dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie,
pochodzenie etniczne/narodowe, płeć lub orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek, status ekonomiczny,
sytuację rodzinną i inne przesłanki;
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie – działania mające na celu upodmiotowienie
i usamodzielnienie grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, tworzenie sieci wsparcia społecznego
i włączanie w nie osób z grup narażonych na wykluczenie, zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych
na ryzyko wykluczenia społecznego;
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych przyznawane będzie na działania prowadzone przez polskie
organizacje społeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z Polski, z Państw-Darczyńców (Islandia,
Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów korzystających z Funduszy EOG (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy,
Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia) oraz z krajów sąsiadujących z
Polską, a nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina, Rosja). W projektach
realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców będzie można wystąpić o dodatkową kwotę dotacji
na koszty udziału partnera. Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wspierać będzie działania prowadzone przez
organizacje z całej Polski, ale szczególną uwagę przykładać będzie do wspierania działań podejmowanych przez
organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów
pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje adresujące swoje działania do grup narażonych na
dyskryminację i wykluczenie. We wszystkich działaniach ważną grupą docelową będzie młodzież.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit,
koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS.
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WYSOKOŚĆ DOTACJI :
• budżet Programu 30 000 000 euro;
• projekty tematyczne – małe dotacje: od 5 000 euro do 25 000 euro na realizację projektu oraz do 5 000 euro
na rozwój instytucjonalny; w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw
Darczyńców dodatkowo do 5 000 euro na koszty związane z udziałem partnera w projekcie; o dotacja może
stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu; o wkład własny może zostać wniesiony
w 100% w postaci pracy wolontariuszy;
• projekty tematyczne – duże dotacje: od 25 001 euro do 62 500 euro na realizację projektu;
w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców dodatkowo do 12
500 euro na koszty związane z udziałem partnera
w projekcie oraz: do 12 500 euro (ale nie więcej niż 20% kosztów realizacji projektu) na rozwój instytucjonalny;
o dotacja może stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu; o co najmniej 50% wkładu
własnego musi stanowić wkład własny finansowy;
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
II konkurs na projekty tematyczne:
- wnioski wstępne: listopad-grudzień 2020 r.
- wnioski pełne: marzec-kwiecień 2021 r.
CZAS REALIZACJI ZADANIA:
Czas trwania projektów:
- tematyczne – od 8 do 24 miesięcy
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 507 200 210 oraz na stronie internetowej organizatora
konkursu aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/o-programie/
KONTAKT:
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa
Tel. +48| 22 536 02 00
E-mail: batory@batory.org.pl
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KONKURS FILMOWY DLA MŁODZIEŻY
Fundacja Banku Ochrony Środowiska ogłosiła kolejną edycję konkursu filmowego „Postaw na Słońce”. Zadaniem
konkursowym jest realizacja filmu edukacyjnego na temat odnawialnych źródeł energii. W konkursie mogą wziąć udział
zespoły składające się z uczniów (maks. 5 uczniów + opiekun/nauczyciel) klas 7 i 8 szkół podstawowych lub uczniów
szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej
Polski. Ostateczny termin rejestracji zespołów upływa 6 grudnia 2020 r.
GŁÓWNE CELE KONKURSU
1. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści
środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności
ogniw fotowoltaicznych.
2. Ważnym celem jest również przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w
funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz
upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej energii odnawialnej oraz ogniw fotowoltaicznych w społeczeństwie;
2. Zaznajomienie społeczeństwa z pojęciem „prosument”, oznaczającym osobę będącą zarazem producentem i
konsumentem energii elektrycznej, wytwarzanej we własnym gospodarstwie domowym;
3. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie płyną z wykorzystania
technologii odnawialnych źródeł energii;
4. Wspieranie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii;
5. Promocja ogniw fotowoltaicznych jako odnawialnego źródła energii elektrycznej;
6. Stworzenie łatwej w obsłudze platformy umożliwiającej obliczanie zużycia energii oraz dokonywania obliczeń
oszczędności związanych z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych;
7. Bezpłatne udostępnienie narzędzi informatycznych, które umożliwią samodzielne wstępne dobranie
systemów fotowoltaicznych i wyliczenie korzyści środowiskowych i ekonomicznych z tego tytułu;
8. Zdobycie przez uczniów umiejętności wyliczenia zużycia energii elektrycznej przez budynek;
9. Nabycie przez młodzież nowych umiejętności związanych z oszczędzaniem i domowymi wydatkami;
10. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów – działania w grupie, przełamywania barier w
stosunku do rówieśników jak również innych środowisk, do których kierowana jest wiedza ekologiczna;
11. Nabycie przez młodzież umiejętności dostosowania promocji do charakteru realizowanego projektu.
Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz samodzielnego,
kreatywnego myślenia.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
1. Adresatami projektu są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowym wszystkich typów
(licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski. Jedną szkołę może reprezentować
tylko jeden zespół, mogący składać się z członków jednej lub wielu klas.
2. Pośrednio adresatem projektu jest również społeczność lokalna, dla której uczniowie organizować będą
kampanie informacyjno-edukacyjne promujące wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii ze szczególnym
uwzględnieniem ogniw fotowoltaicznych i ich praktycznego zastosowania.
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NAGRODY:
1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody przyznawane przez Zespół Sędziowski:
o Trzy nagrody za zdobycie najwyższych wyników w pierwszym etapie, przyznawane uczniom
i nauczycielom.
o Trzy nagrody za zdobycie najwyższych wyników w drugim etapie, przyznawane uczniom
i nauczycielom.
o Trzy nagrody grand prix, za zdobycie najwyższych wyników łącznie za pierwszy i drugi etap,
przyznawane uczniom i nauczycielom.
2. Nagrody Główne i nagrody za etapy przyznawane będą oddzielnie w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe.
3. Łączna pula nagród wynosi 30 tys. zł.
4. Nagrody przyznawane są:
o Członkom Zespołów Konkursowych.
o Opiekunowi Zespołu.
5. Każdy uczestnik Zespołu otrzyma indywidualną nagrodę tej samej wartości, bez względu na liczbę członków
Zespołu, a jej wysokość będzie uzależniona od miejsca zajętego przez Zespół. Przyjmuje się, że Zespół liczy
maksimum 10 osób.
6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie
reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli nagród.
9. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.
10. Pełna lista wyników zostanie opublikowana na stronie konkursu w zakładce WYNIKI.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Konkurs trwa w okresie: listopad 2020 – czerwiec 2021.
Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie konkursu

DODATKOWE INFORMACJE: www.postawnaslonce.pl.
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FUNDUSZ WSPARCIA KULTURY
CEL KONKURSU:
Celem Funduszu jest wsparcie samorządowych instytucji kultury, NGO-sów oraz przedsiębiorców prowadzących
działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca, aby w obliczu sytuacji kryzysowej wynikającej z COVID19
zapewnić stabilne funkcjonowanie instytucji i utrzymać dotychczasowe zatrudnienie w sektorze kultury. Proponowane
rozwiązanie, za sprawą którego udzielone zostanie wsparcie na bezprecedensową skalę, zostało zainicjowane przez
specjalny zespół ekspercki do spraw sytuacji teatru w czasie pandemii powołany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego i łączący wszystkie środowiska teatralne w Polsce. To modelowe rozwiązanie będzie użyteczne także dla
innych środowisk i instytucji artystycznych w Polsce. Przyjęte ramy finansowe są oparte o rzetelne wyliczenia,
uwzględniające pomniejszenie rekompensat o nieponiesione w okresie zamrożenia koszty organizacji wydarzeń.
Mechanizm przyznawania środków oparto o raporty finansowe Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące
poprzednich lat. Wypłata środków będzie koordynowana przez urzędy wojewódzkie. Wsparciem merytorycznym
zajmie się specjalnie powołana Komisja ds. Funduszu Wsparcia Kultury. Fundusz zostanie uruchomiony poprzez
nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja została opracowana przy współpracy Instytutu Muzyki i Tańca oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa
Raszewskiego.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca w okresie od
12 marca do 30 grudnia 2020.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Zależy od wysokości przychodów za analogiczne miesiące w 2019 – instytucje kultury mogą liczyć na rekompensatę do
40% a organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne do 50%);
- budżet Programu 400 000 000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Przewidywalny termin składania wniosków to jesień 2020.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 212-11-13 oraz na stronie internetowej organizatora
konkursu www.gov.pl/web/kultura/fundusz-wsparcia-kultury .
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa
Tel. (22) 42 10 100
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BEZZWROTNE POŻYCZKI DLA NGO
BEZZWROTNE POŻYCZKI DLA NGO
Podmiot będący jednocześnie mikroprzedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018
r. - Prawo przedsiębiorców oraz organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest uprawniony do korzystania ze wsparcia przewidzianego
w art. 15zzd oraz 15zzda ustawy COVID-19.
Skorzystanie z jednego z ww. instrumentów nie wyklucza możliwości ubiegania się wsparcie w ramach drugiego
instrumentu. Jednakże, przedmiotowe uprawnienia przysługują organizacji z zastrzeżeniem, że nie może ona otrzymać
dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Reasumując organizacje, które prowadzą działalność statutową oraz działalność gospodarczą mogą skorzystać
jednocześnie z obu instrumentów wsparcia udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie.
Kto jest uprawniony?
Organizacje pozarządowe m.in.: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze
straże pożarne, Stowarzyszenia pszczelarzy, Stowarzyszenia Ułanów, stowarzyszenia zwykłe, koła myśliwskie, koła
wędkarskie i kluby sportowe (kluby sportowe mogą funkcjonować w różnych formach prawnych np. jako
stowarzyszenie, uczniowski klub sportowy, spółka akcyjna, spółka z o.o.)
posiadające stosowny wpis
w ewidencji/rejestrze, jako organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, są podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o bezzwrotną pożyczkę z Powiatowego
Urzędu Pracy.
O jaką kwotę mogą się ubiegać organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową?
Kwota o jaką można wnioskować to, zgodnie z potrzebami organizacji pozarządowej, maksymalnie 5 000 zł, przy czym:
•
•
•
•

przychód podmiotu w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł,
wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów podmiotu w poprzednim roku bilansowym,
działalność musi być prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 roku,
pożyczka udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

O jaką kwotę mogą ubiegać się organizacje prowadzące działalność gospodarczą?
Do 5 000 zł, nie ma kryterium przychodów , jak w przypadku prowadzenia działalności statutowej.
UWAGA!
Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła
działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki
uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto organizacji pozarządowej. Po spełnieniu tego warunku,
pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków.
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Gdzie należy złożyć wniosek?
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie:
•
•
•

elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem zaufanym e-puap
w serwisie www.praca.gov.pl bez konieczności wizyty w urzędzie co znacznie przyspieszy otrzymanie pożyczki,
składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu
do siedziby PUP w Lesznie (w godzinach pracy urzędu),
przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno.

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia. Pożyczka udzielana jest w drodze umowy zawieranej pomiędzy
Dyrektorem PUP w Lesznie działającym z upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna, a wnioskodawcą.
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.
Nasze biuro prowadzi również doradztwo i pomaga prawidłowo wypełnić wnioski. Zgłaszać się można dzwoniąc pod
numer 65 547 68 40 lub pisząc na adres: op@leszno.pl.
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KAMPANIA SPOŁECZNA "DRUGIE ŻYCIE"
Każdy z nas może podarować życie innej osobie. "TAK" dla Transplantacji!
Już po raz 12 w naszym województwie odbyła się Kampania Społeczna Drugie Życie.
Z roku na rok cieszy się ona coraz większym poparciem oraz zainteresowaniem
społecznym. Kampania ta jest wspierana przez najważniejsze w Polsce osoby
i instytucje rządowe, samorządowe, naukowe i społeczne, którym wspólnie
przyświeca idea transplantacji.
Transplantacja to przeszczep narządu, tkanki lub komórek z jednego ciała do innego.
Codziennie 15 osób na świecie umiera, nie doczekawszy się przeszczepu. Przeszczep pozwoliłby im normalnie
funkcjonować – uczyć się, pracować, założyć rodzinę, podróżować. Działania prowadzone w ramach akcji informacyjnej
„Drugie życie” mają spowodować wzrost świadomości społecznej młodych ludzi w zakresie transplantacji.
Również w Lesznie propagowana jest Kampania „Drugie życie” za sprawą uczniów I Liceum Ogólnokształcącego.
Postawili oni na spójny przekaz, który miał odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie „Dlaczego transplantacja jest
ważna?”
Z powodu pandemii działania młodych osób odbywały się wyłącznie w świecie wirtualnym. Na efekt nie trzeba było
długo czekać. O tym, że transplantacja ratuje życie, w poruszającymi filmiku opowiedziała córka Pana Macieja
Włodarczaka, który przeszedł przeszczep wątroby. Materiał zyskał ogromną popularność i do dziś jest dostępny na
stronie LO1 w Lesznie oraz fanpage’u kampanii społecznej Drugie życie. Kolejne nagrania pokazywały, że transplantacja
może dotyczyć każdego z nas.
Organy to dar, który każdy z nas może po śmierci przekazać innemu człowieku jednocześnie ratując mu życie. Każdy
z nas ma dar uzdrawiania. Razem możemy pomóc lekarzom uratować niejedno życie! Transplantacja to szansa na życie
nawet dla półtora tysiąca osób rocznie.
Specjaliści przewidują, że już za 10 lat, co dziesiąta operacja, przeprowadzana na świecie, będzie transplantacją. Jest
na to szansa, bo w laboratoriach i klinikach medycznych wciąż trwają intensywne prace nad nowymi zastosowaniami
metod transplantacyjnych.
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COŚ DLA NAJMŁODSZYCH
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Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miasta Leszna
Al. Jana Pawła II 21a,
64-100 Leszno
tel. 65 529 54 03, e-mail: ngo@leszno.pl

Polub Fanpage LESZCZYŃSKIE NGO
– nie czekaj! – zrób to teraz i bądź na
bieżąco!
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Notatki:
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