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Glory to Ukraine! Слава Україні!

17 marca

Spotkanie informacyjne on-line dla NGO
 

 www.ngo.leszno.pl 



INFOLINIA
24h 609 228 339 Całodobowy numer telefonu dla

obywateli Ukrainy, kt�rzy potrzebują
pomocy. 

Telefon obsługują osoby m�wiące po
ukrai�sku lub rosyjsku.

 

 PEŁNOMOCNIK DS. SPRAW POMOCY OBYWATELOM UKRAINY 
Leszek Szabłowski

609 576 222 KONTAKT

lszablowski@leszno.pl 
 

www.ngo.leszno.pl 



661 224 446 STACJA BIZNES 
Dzienny Punkt Kontaktowy  
Pl. Jana Metziga 1/
od poniedziałku do niedzieli
10:00 – 20:00

Możliwo�� wypełnienia na
miejscu wniosku o PESEL!

O�rodek
Interwencyjno
Readaptacyjny

 

(0-65) 529-98-65
(0-65) 529-98-66
 

Nocny Punkt Kontaktowy 
ul. Niepodległo�ci 27c
od poniedziałku do niedzieli 
21:00 - 10:00 

 

PUNKT PIERWSZEGO
KONTAKTU

STATYSTYKI
2413 os�b 

 

www.ngo.leszno.pl 



poniedziałek, �roda, piątek - godz. 12:00 – 20:00
niedziela - godz. 12:00 - 16:00

Magazyn wydawczy
ul. Niepodległo�ci 49, Leszno

MAGAZYN ZBIERAJĄCY -
SORTOWNIA

 

Magazyn zbierający
ul. Szybownik�w 28, Leszno
od poniedziałku do piątku - godz. 10:00 - 18:00
Telefon: 575 226 822

MAGAZYN WYDAWCZY

WYDAWANIE I ZBI�RKI ODZIEŻY

www.ngo.leszno.pl 



WNIOSEK O PESEL
Wydział Spraw Obywatelskich 
ul. Wałowa 5
65 529 81 71
wso@leszno.pl

Od �rody 16 marca uchod�cy z Ukrainy mogą wystąpi� 
o nadanie numeru PESEL. 

 
 Możliwo�� wystąpienia z wnioskiem 

o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy daje specustawa. 
 

Numer PESEL może otrzyma� każdy obywatel Ukrainy, kt�ry
przybył po 24 lutego 2022 r. do Polski bezpo�rednio z Ukrainy, 

w związku z działaniami wojennymi, i złoży wniosek do
dowolnego urzędu gminy. 

 
Usługa jest bezpłatna. 

 
 

www.ngo.leszno.pl 

mailto:wso@leszno.pl


WNIOSEK O PESEL

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. 
Formularz można pobra� ze strony: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-
zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html . Wniosek można wypełni� na miejscu r�wnież w Stacji Biznes! 
Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm (szeroko�� x wysoko��), je�li osoba na zdjęciu jest
w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawi� odpowiednie za�wiadczenie. 
Dokument potwierdzający dane, kt�re są we wniosku i tożsamo�� (np. paszport, akt urodzenia). Jeżeli osoba nie posiada
takiego dokumentu, może złoży� o�wiadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialno�ci karnej. Je�li wypełniany jest
wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy poda� dane rodzic�w i/lub osoby sprawującej faktyczną
opiekę nad dzieckiem. 

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złoży� w Wydziale Spraw Obywatelskich na ul. Wałowej 5, codziennie w godzinach
7:30 - 14:30. 
Wniosek należy złoży� osobi�cie. 
Dziecko do 12 roku życia nie musi by� obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w kt�rej jego tożsamo�� będzie
ustalana w oparciu o o�wiadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodzic�w, opiekun, kurator, opiekun
tymczasowy ustanowiony przez sąd opieku�czy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, kt�re nie
uko�czyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisk�w palc�w. 

Co należy przygotowa�? 

Usługa jest bezpłatna. 
Żeby unikną� kolejek wydział umawia interesant�w na konkretny dzie� i porę, pod numerem 65 529 81 71.

www.ngo.leszno.pl 



EDUKACJA
Każde ukrai�skie dziecko ma możliwo��
kontynuowania edukacji zar�wno                      
w przedszkolu jak i w szkole. 
Wydział Edukacji
65 537 36 63
65 537 36 66
wedu@leszno.pl

Na stronie www.ngo.leszno.pl dostępne są 
 informacje dla rodzic�w dzieci przybywających 

z Ukrainy przygotowane przez  
Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

 
W materiale są praktyczne wskaz�wki dotyczące

zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie
przysługują uczniom z zagranicy w polskich

szkołach. 
 

Informacja została opracowana w języku
polskim i ukrai�skim. 

www.ngo.leszno.pl 

mailto:wedu@leszno.pl


ZAKWATEROWANIE

Budynek dawnego hotelu Olimpijczyk
MOSIR
65 520 56 40 
503 830 823
sekretariat@mosirleszno.pl

Trwają prace porządkowe w „czarnym
budynku” przy Stadionie im. Alfreda

Smoczyka w Lesznie. 
 

W dawnym hotelu Olimpijczyk ma
zamieszka� kilkudziesięciu uchod�c�w 

z Ukrainy. 
 

Do ich dyspozycji będą 22 pokoje
mieszczące się na pierwszym i drugim

piętrze.

www.ngo.leszno.pl 

tel:655205640
tel:503830823
mailto:sekretariat@mosirleszno.pl


ZATRUDNIENIE
Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Punkt Informacyjny (wej�cie A / pok�j 4 )  dla
uchod�c�w z Ukrainy, zainteresowanych podjęciem
zatrudnienia oraz pracodawc�w, kt�rzy chcieliby
powierzy� im pracę
Izabela Piotrowska
65 520 20 58 
572 076 672
ipiotrowska@leszno.praca.gov.pl

BAZA OFERT PRACY
Zesp�ł inicjatywny Leszno dla Ukrainy
utworzył na profilu Facebook grupę
zawierającą oferty pracy dla uchod�c�w 
z Ukrainy: 
Leszno dla Ukrainy - praca
www.facebook.com/groups/347052627162993 

www.ngo.leszno.pl 

mailto:ipiotrowska@leszno.praca.gov.pl


WSP�ŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

www.ngo.leszno.pl 



Środki finansowe można wpłacać na rachunek Santander Bank Polska 

39 1090 1245 0000 0001 4986 2519

Miasto Leszno wspólnie ze Stowarzyszeniem "Wygraj Siebie" 

uruchomiło zbiórkę finansową na rzecz 

Uchodźców z Ukrainy 

Tytuł przelewu: Darowizna dla Ukrainy

#pomocdlaofiarwojnynaUkrainie



 
 

S towarzyszenie  
Leszczyński  Bank Żywnośc i  

P l .  Metz iga 17,  Leszno
 

lbzleszno@gmail.com

539 613  017  
 539 613  018   

www.facebook.com/lbz isd

WYDAWANIE  i  ZBIÓRKA
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 
I  ŚRODKÓW CZYSTOŚCI  ORAZ

HIGIENICZNYCH
 
 
 



DLA
DZIECIAKA!

Daj pluszaka

Nowa akc ja  Miasta  Leszna i  Stowarzyszenia
Leszczyński  Bank Żywnośc i !

Дай мен� м'яку �грашку

ДЛЯ ДИТИНИ!
Нова  акц �я  м�ста  Лешно  та  Асоц �ац � ї
продовольчих  банк �в  Лещинського !

Stowarzyszenie  Leszczyński  Bank Żywnośc i  
P l .  Metz iga 17,  Leszno

te l .  539 613  017  lub  539 613  018
e-mai l :  lbz leszno@gmai l . com



 

421 os�b 
/210 K i 211 M/

MŁODZIEŻ  7 -15 lat

MŁODZIEŻ  15 +
 

112 os�b 
/65 K i 47 M/

303 osoby
/149 K i 154 M/

1058 os�b 
/933K i 125M/

STATYSTYKI
DORO�LI

DZIECI 1mc- 6 lat

1894 os�b 
 

www.ngo.leszno.pl 

Stowarzyszenie Leszczyński

Bank Żywności



 POMOC UKRAINY
 

dla
P O T R Z E B U J E M Y  Ż Y W N O Ś Ć  Z  D Ł U G I M

T E R M I N E M  W A Ż N O Ś C I :

 

 

W i ę c e j  i n f o r m a c j i :

5 3 9  6 1 3  0 1 7  

5 3 9  6 1 3  0 1 8

kawa
herbata (może być również ziołowa na uspokojenie, np. melisa, rumianek)
mleko UHT w kartonikach
mleko modyfikowane dla niemowląt
jedzenie w słoiczkach, napoje, tubki typu „kubuś” dla dzieci itp.
gotowe dania w słoikach
makarony, kasze, zupy instant
konserwy, puszki
kisiele/budynie
masło, margaryna do smarowania
cukier,słodycze
nabiał, wędliny - obkład
suche pieczywo 

P O T R Z E B U J E M Y  R Ó W N I E Ż
siatki jednorazowe (najlepiej takie w rolkach)
woreczki w różnych rozmiarach do pakowania darów dla potrzebujących 
plastikowe pojemniki na ciasta/ galat  SL 404
pojemniki z wieczkiem Decopack 500 ml
kubki, talerze, sztućce jednorazowe

 



 POMOC UKRAINY
 

dla
P O T R Z E B U J E M Y  Ś R O D K I  H I G I E N I C Z N E

O R A Z  C Z Y S T O Ś C I

 

 

W i ę c e j  i n f o r m a c j i :

5 3 9  6 1 3  0 1 7  

5 3 9  6 1 3  0 1 8

mydło w płynie
żel pod prysznic (również dla mężczyzn)
szampon
krem do twarzy
pasta do zębów
przybory do golenia
papier toaletowy
mokre chusteczki, chusteczki higieniczne
podpaski
pampersy (całe opakowania)
przybory dla dzieci (butelki, smoczki, pudry, zasypki, termometry etc.)
pieluchomajtki dla dorosłych
proszki do prania
środki czystości



 Sp�łdzielnia Socjalna VITA 
 ul. Leszczy�skich 22, Leszno 
 Od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 16:00

OBIADY DLA
UCHOD�C�W 
Z UKRAINY

www.ngo.leszno.pl 

Bony obiadowe wydawane są w Stacji Biznes
 



Nawiązal i śmy współpracę  
z   Po lsk im Stowarzyszeniem

Wspierającym "Uczeń"  -
Fördervere in  UCZEN Düren e .V.

P ierwsze  dary  z  Miasta  Düren
w ramach "Pomocy d la

UKRAINY"  przybyły  do  Leszna!

https://www.facebook.com/F%C3%B6rderverein-UCZEN-D%C3%BCren-eV-868325003192273/?__cft__[0]=AZXjU32KvyMgeKtIgnYV7WyEYLRjZuPdMFjNkTHBw9A7dUMWtBuG0mhPaIk3ZrFehVg9V48gBnzbSG-UTqvXQFrHqvs3aMruKqKqveDef813ngMGGwdlgyQyaWj9DX0UctP2Q87YDL6-9Ca0r2Sh6IVTjslrDaqN6B_vbNDUqAf4Rc4cy-eYPbrUFiUy0EtxBMw&__tn__=kK-R


www.ngo.leszno.pl
tel.: 65 529 54 03

e-mail: ngo@leszno.pl

Koordynacja
działa�

pomiędzy
Urzędem Miasta
Leszna, a NGO



Je�li potrzebujecie wsparcia w swoich działaniach na rzecz os�b przybyłych z Ukrainy to
Biuro Pełnomocnika ds. Wsp�łpracy z Organizacjami Pozarządowymi  jest dla Was.

 
We wsp�łpracy z wolontariuszami oferujemy pomoc w tłumaczeniu na ukrai�ski ogłosze� i informacji o Waszych
działaniach; je�li macie taką potrzebę przesyłajcie tekst (w pliku tekstowym, bez zdję� i grafik). Pro�ba o zwięzłe teksty
:)

Na naszych stronach informujemy o działaniach podejmowanych przez leszczy�skie organizacje na rzecz
uchod�c�w.

Przygotowali�my poradniki dot. pomocy dla uchod�c�w po polsku / ukrai�sku oraz podstawowe zwroty w języku
polskim i ukrai�skim

Tworzymy SIE� POMOCY NGO na rzecz os�b uciekających z Ukrainy

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu wniosk�w z funduszy zewnętrznych 

www.ngo.leszno.pl
tel.: 65 529 54 03

e-mail: ngo@leszno.pl

Koordynacja działa� pomiędzy Urzędem Miasta Leszna, a NGO



NAZWA ORGANIZACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KONTAKT   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W CZYM MOŻECIE POMÓC (ZAZNACZ WSZYSTKIE WŁAŚCIWE)

□  POMOC HUMANITARNA

□  POMOC MEDYCZNA

□  POMOC TŁUMACZENIOWA

□  POMOC PSYCHOLOGICZNA

□  POMOC PRAWNA

□  ZORGANIZUJĘ ZBIÓRKĘ FUNDUSZY, DARÓW ETC.

□  MIEJSCA ZAKWATEROWANIA

□  TRANSPORT

□  ZAJĘCIA DODATKOWE

□  OFERUJĘ PRACĄ, JAKĄ……

□  INNE, JAKIE?. . . . . . . . . . . . . . . .

PROSZĘ OPISAĆ OFEROWANĄ POMOC, NP.

ZBIÓRKA:

ZBIERAMY:

……………………………………………………….

MIEJSCE ZBIÓRKI 

………………………………………

DNI I GODZINY PROWADZONEJ ZBIÓRKI

…………………………………………………………………

ZAJĘCIA DODATKOWE:

RODZAJ ZAJĘĆ:

………………………………………………………………….

LICZBA MIEJSC:

………………………………………………………………….

GRUPA DOCELOWA:

………………………………………………………………….

MIEJSCE I GODZINY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ:

………………………………………………………………….

LESZCZYŃSKIE NGO
FORMULARZ POMOCY

WWW.NGO.LESZNO.PL

Stw�rzmy razem sie� pomocy NGO na rzecz os�b
uciekających z Ukrainy 

W jednym miejscu zebrane będą informacje o tym, jakie
działania pomocowe prowadzą organizacje pozarządowe

w naszym mie�cie. 
 

Prosimy:
o wypełnienie ankiety, a je�li możecie - przekażcie ją

także znajomym z innych organizacji 
 
 

Ta baza przyda się nam wszystkim, by sprawnie
organizowa� pomoc wg potrzeb obywateli Ukrainy.

SIE� POMOCY NGO 



jedzenia, ubra�, �rodk�w higienicznych (w tym �rodk�w higieny menstruacyjnej);
możliwo�ci skorzystania z opieki lekarza i uczestnictwa w grupach wsparcia psychologicznego;
lekcji języka polskiego i angielskiego, spotka� z doradcami zawodowymi, darmowych warsztat�w i spotka� dzieci z animatorami, a także
materiał�w dydaktycznych niezbędnych do przyswojenia wiedzy oraz materiał�w dydaktycznych potrzebnych do przyswojenia wiedzy;
tłumacze� niezbędnych dokument�w;
transportu na organizowane zajęcia;
długofalowej opieki i wsparcia ze strony specjalist�w
oraz wielu innych potrzeb, kt�re zostaną zdiagnozowane w trakcie realizacji zaplanowanych projekt�w.

Fundusz Wsparcia dla Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy -Cze�� Dziewczyny! 

Kulczyk Foundation uruchomiła Fundusz Wsparcia dla Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy „Cze��, Dziewczyny!”, kt�rego zadaniem jest
udzielanie długofalowej pomocy dla dziewczyn oraz kobiet z Ukrainy a także ich rodzin, kt�re znalazły się w Polsce uciekając przed
wojną. �rodki z Funduszu Wsparcia dla Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy „Cze�� Dziewczyny!” sfinansują projekty realizowane wsp�lnie
przez Koalicję, kt�rą buduje Kulczyk Foundation. Koalicja będzie się składa� z firm i organizacji, kt�re pomoże stworzy� Dziewczynom z
Ukrainy drugi Dom.

NA CO MOŻNA OTRZYMA� DOFINANSOWANIE: 
�rodki z Funduszu Wsparcia dla Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy „Cze�� Dziewczyny!” zostaną przeznaczone na realizację projekt�w, kt�rych
celem będzie zapewnienie:

SZCZEG�ŁOWE INFORMACJE: www.ngo.leszno.pl 

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu wniosk�w z funduszy zewnętrznych Aktualne
konkursy



Fundusz Solidarno�ci z Ukrainą

Fundusz oferuje wsparcie instytucjonalne organizacjom społecznym, kt�re w spos�b systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom
uciekającym przed wojną w Ukrainie. Dotacje otrzyma� mogą organizacje �wiadczące bezpo�rednią pomoc humanitarną, medyczną,
prawną, psychologiczną, socjalno-bytową dla os�b przekraczających granicę, a także oferujące długoterminowe wsparcie podczas ich
pobytu w Polsce (w tym pomoc w znalezieniu zakwaterowania i zatrudnienia, opieki na dzie�mi, adaptacji w nowych warunkach, etc.).
Wsparcie z Funduszu otrzyma� będą mogły zaproszone imiennie organizacje społeczne, kt�re mają do�wiadczenie i kompetencje w pracy
z i na rzecz uchod�c�w/czy� i migrant�w/tek oraz wsp�łpracują z innymi organizacjami i instytucjami.

FUNDATOR: Fundacja Batorego
WYSOKO�� DOTACJI: 
Uzależniona będzie od potrzeb i planu działa� przedstawionych we wniosku. Organizacje, kt�re otrzymają dotacje na działania, będą mogły
uzyska� dodatkowe wsparcie finansowe, techniczne i logistyczne na podniesienie bezpiecze�stwa swojego funkcjonowania w kontek�cie
nowych wyzwa�, w tym szczeg�lnie bezpiecze�stwa cyfrowego i ochrony danych osobowych.
NA CO MOŻNA OTRZYMA� DOFINANSOWANIE: 
Przyznane dotacje będzie można przeznaczy� na wszystkie koszty niezbędne do funkcjonowania organizacji: zatrudnienie dodatkowego
personelu, koszty koordynacji, komunikacji i transportu, wynagrodze� specjalist�w (psycholog�w, tłumaczy, prawnik�w, asystent�w
kulturowych etc.), koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania lokalu, zakup sprzętu, opłat telefonicznych i medi�w, księgowo�ci, wszystkie
inne koszty uzasadnione kryzysową sytuacją, kt�rych nie można sfinansowa� z innych �r�deł (zbi�rek, grant�w, �rodk�w publicznych czy
darowizn).
TERMIN SKŁADANIA WNIOSK�W: nab�r ciągły
SZCZEG�ŁOWE INFORMACJE: www.ngo.leszno.pl 

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu wniosk�w z funduszy zewnętrznych Aktualne
konkursy



Koszty zarządzania projektem: 500 EUR na każdy miesiąc działa� (maksymalne dofinansowanie w tej kategorii: 6 000 EUR).
Koszty zaangażowania osoby wspierającej: 74 EUR/dzie� pracy, maksymalnie 12 dni w ramach projektu.
Koszty związane z udziałem os�b z mniejszymi szansami.

Projekty, w kt�rych działania są nakierowane na pomoc uchod�com w szczeg�lno�ci dzieciom i młodzieży oraz angażujące uchod�c�w.
Projekty nakierowane na promocję warto�ci europejskich oraz dotyczące solidarno�ci i jedno�ci.
Projekty dotyczące walki z dezinformacją i fakenewsami.

Europejski Korpus Solidarno�ci wspiera lokalne działania dla uchod�c�w

W ramach Programu młode osoby w wieku 18-30 lat mogą realizowa� Projekty Solidarno�ci – działania na rzecz społeczno�ci lokalnej
będące odpowiedzią na lokalne potrzeby i wyzwania. Komisja Europejska szczeg�lnie zachęca do składania projekt�w, kt�re
nakierowane będą na pomoc uchod�com w szczeg�lno�ci dzieciom i młodzieży lub angażujące uchod�c�w. Najbliższy termin składania
wniosk�w 4 maja, do g. 12.00.

FUNDATOR: Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarno�ci
WYSOKO�� DOTACJI: 

NA CO MOŻNA OTRZYMA� DOFINANSOWANIE:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSK�W: pierwszy termin do 4 maja 2022 r., drugi termin do 4 pa�dziernika 2022 r.
SZCZEG�ŁOWE INFORMACJE: www.ngo.leszno.pl 

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu wniosk�w z funduszy zewnętrznych Aktualne
konkursy



�cieżka 1 - POMOC DORA�NA: pokrycie wydatk�w wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia
nieprzewidzianych sytuacji i zdarze� mogących mie� istotny wpływ na skuteczno�� działania organizacji i realizacji jej cel�w
statutowych.
�cieżka 2- ŻYCIE PUBLICZNE: pokrycie koszt�w uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego (np.
konferencjach, seminariach) o charakterze og�lnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia
sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w kt�rej działa dana organizacja. 
�cieżka 3 - CZŁONKOSTWO pokrycie koszt�w związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o
charakterze międzynarodowym (między innymi koszt�w składek członkowskich, koszt�w uczestnictwa w gremiach i posiedzeniach
wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w kt�rej działa
dana organizacja. 

PROO 5 - edycja 2022

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5 – wsparcie dora�ne. 
Mogą wzią� w nim udział organizacje poszukujące �rodk�w m.in. na pokrycie wydatk�w związanych z koordynacją wolontariuszy
pomagających uchod�com czy też koordynującym pomoc naszym wschodnim sąsiadom. 

FUNDATOR: Instytucją Zarządzającą Programem jest Narodowy Instytut Wolno�ci – Centrum Rozwoju Społecze�stwa Obywatelskiego.
WYSOKO�� DOTACJI: Do 10.000 zł (w każdej �cieżce). Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.
NA CO MOŻNA OTRZYMA� DOFINANSOWANIE:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSK�W: Nab�r wniosk�w ma charakter ciągły (od 28.02.2022 r. od godz. 14:00 do 30.11.2022 r. do godz. 14:00 lub do
wyczerpania �rodk�w).
SZCZEG�ŁOWE INFORMACJE: www.ngo.leszno.pl 

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu wniosk�w z funduszy zewnętrznych Aktualne
konkursy



 minimalna kwota – 300 000 zł
maksymalna kwota – 1,5 mln zł

Priorytet I: Aktywizacja zawodowa - Zadanie: Integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozw�j przedsiębiorczo�ci
cudzoziemc�w poszukujących pracy, planujących otworzenie działalno�ci lub już pracujących/prowadzących działalno��, ale
wymagających wsparcia.
Priorytet II: Integracja i aktywno�� społeczna - Zadanie: Integracja w społecze�stwie poprzez rozw�j indywidualny oraz wzmocnienie
aktywno�ci w r�żnych obszarach życia społecznego cudzoziemc�w.

"Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemc�w na lata 2022–2023"

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasił nab�r w ramach Konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu
Aktywizacyjnego dla Cudzoziemc�w na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemc�w na lata
2022–2025

FUNDATOR: Minister Rodziny i Polityki Społecznej
WYSOKO�� DOTACJI: Priorytet I i II: 

NA CO MOŻNA OTRZYMA� DOFINANSOWANIE:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSK�W: do 21 marca 2022 r. do godz. 16:00, za po�rednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej (ePUAP)
SZCZEG�ŁOWE INFORMACJE: www.ngo.leszno.pl 

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu wniosk�w z funduszy zewnętrznych Aktualne
konkursy



Stowarzyszenie Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego "Bliżej Siebie" - 608 621 779

Stowarzyszenie MONAR - poradnia profilaktyki, leczenia i terapii uzależnie� w Lesznie - 65 520 41 43

Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa" - 65 5297494 lub 601564336 

Wsparcie psychologiczne:

Wsparcie psychologiczne dla mieszka�c�w Ukrainy

Pomoc i wsparcie psychologiczne

Pomoc i wsparcie psychologiczne

LESZCZYŃSKIE NGO
POMAGAJĄ!

WWW.NGO.LESZNO.PL

wsparcie udzielane jest 
w języku polskim

https://everybodycan.com.ua/


Szkolny Klub Sport�w Walki „DRACHE” - 661 989 662

Klub Piłkarski Polonia 1912 Leszno - 783 828 171  

Uczniowski Klub Sportowy Achilles Leszno - 603 878 610

Leszczy�ski Klub Kendo - 506 955 844

Zajęcia sportowe:

Akademia Taekwondo zaprasza na darmowe treningi dla ukrai�skich dzieci od 6 roku życia.

Klub Piłkarski zaprasza na piłkarskie zajęcia dla chłopc�w w wieku od 12 do 18 lat.

Klub zaprasza na zajęcia sportowe z lekkiej atletyki! Treningi skierowane są do grupy 15 - 20 dzieci z przedziału
wiekowego 12 - 18 lat.

Klub zaprasza na darmowe treningi dla Uchod�c�w z Ukrainy. Oferta dotyczy zar�wno dzieci, jak i dorosłych!   
 Treningi skierowane do os�b powyżej 10 roku życia! 

LESZCZYŃSKIE NGO
POMAGAJĄ!

WWW.NGO.LESZNO.PL

https://www.facebook.com/FundacjaCooperacja/?__cft__[0]=AZWt5toskb0X6Zq4a4Ciul14kVrVlEgXThqWY3N7jc5SA3egNAq0rNrZMY_CJXY5QdbzFpE97_9F2vwPlAkKjTsE-nH-CSf6MQEPUo715_kPhk5pMomrKZhvp--Wi9A6TaB03ChEvqWQn6C4FIwwZi-59nRWIQZfLcGh6RjlQ--s0WF_RNkIXrb6yWfTwTxqGlk&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/FundacjaCooperacja/?__cft__[0]=AZWt5toskb0X6Zq4a4Ciul14kVrVlEgXThqWY3N7jc5SA3egNAq0rNrZMY_CJXY5QdbzFpE97_9F2vwPlAkKjTsE-nH-CSf6MQEPUo715_kPhk5pMomrKZhvp--Wi9A6TaB03ChEvqWQn6C4FIwwZi-59nRWIQZfLcGh6RjlQ--s0WF_RNkIXrb6yWfTwTxqGlk&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/LeszczynskiKlubKendo/?__cft__%5b0%5d=AZXSkZ-8JPhu5UtnAYEomgPP-0x8zs3QpMte0lJeTSV__6b9BOtvbFUR4ooK6WN-GL0qigeGQaR6sa6ryJQYJIR8d-fQ74KzUMnckASh9Nu5oWuLaQ6gGHFCON6INYcDRk47wsDKa-vQUG928n2qLgAo&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/FundacjaCooperacja/?__cft__%5b0%5d=AZWt5toskb0X6Zq4a4Ciul14kVrVlEgXThqWY3N7jc5SA3egNAq0rNrZMY_CJXY5QdbzFpE97_9F2vwPlAkKjTsE-nH-CSf6MQEPUo715_kPhk5pMomrKZhvp--Wi9A6TaB03ChEvqWQn6C4FIwwZi-59nRWIQZfLcGh6RjlQ--s0WF_RNkIXrb6yWfTwTxqGlk&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/FundacjaCooperacja/?__cft__%5b0%5d=AZWt5toskb0X6Zq4a4Ciul14kVrVlEgXThqWY3N7jc5SA3egNAq0rNrZMY_CJXY5QdbzFpE97_9F2vwPlAkKjTsE-nH-CSf6MQEPUo715_kPhk5pMomrKZhvp--Wi9A6TaB03ChEvqWQn6C4FIwwZi-59nRWIQZfLcGh6RjlQ--s0WF_RNkIXrb6yWfTwTxqGlk&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/FundacjaCooperacja/?__cft__%5b0%5d=AZWt5toskb0X6Zq4a4Ciul14kVrVlEgXThqWY3N7jc5SA3egNAq0rNrZMY_CJXY5QdbzFpE97_9F2vwPlAkKjTsE-nH-CSf6MQEPUo715_kPhk5pMomrKZhvp--Wi9A6TaB03ChEvqWQn6C4FIwwZi-59nRWIQZfLcGh6RjlQ--s0WF_RNkIXrb6yWfTwTxqGlk&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/FundacjaCooperacja/?__cft__%5b0%5d=AZWt5toskb0X6Zq4a4Ciul14kVrVlEgXThqWY3N7jc5SA3egNAq0rNrZMY_CJXY5QdbzFpE97_9F2vwPlAkKjTsE-nH-CSf6MQEPUo715_kPhk5pMomrKZhvp--Wi9A6TaB03ChEvqWQn6C4FIwwZi-59nRWIQZfLcGh6RjlQ--s0WF_RNkIXrb6yWfTwTxqGlk&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/FundacjaCooperacja/?__cft__%5b0%5d=AZWt5toskb0X6Zq4a4Ciul14kVrVlEgXThqWY3N7jc5SA3egNAq0rNrZMY_CJXY5QdbzFpE97_9F2vwPlAkKjTsE-nH-CSf6MQEPUo715_kPhk5pMomrKZhvp--Wi9A6TaB03ChEvqWQn6C4FIwwZi-59nRWIQZfLcGh6RjlQ--s0WF_RNkIXrb6yWfTwTxqGlk&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/FundacjaCooperacja/?__cft__%5b0%5d=AZWt5toskb0X6Zq4a4Ciul14kVrVlEgXThqWY3N7jc5SA3egNAq0rNrZMY_CJXY5QdbzFpE97_9F2vwPlAkKjTsE-nH-CSf6MQEPUo715_kPhk5pMomrKZhvp--Wi9A6TaB03ChEvqWQn6C4FIwwZi-59nRWIQZfLcGh6RjlQ--s0WF_RNkIXrb6yWfTwTxqGlk&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/FundacjaCooperacja/?__cft__%5b0%5d=AZWt5toskb0X6Zq4a4Ciul14kVrVlEgXThqWY3N7jc5SA3egNAq0rNrZMY_CJXY5QdbzFpE97_9F2vwPlAkKjTsE-nH-CSf6MQEPUo715_kPhk5pMomrKZhvp--Wi9A6TaB03ChEvqWQn6C4FIwwZi-59nRWIQZfLcGh6RjlQ--s0WF_RNkIXrb6yWfTwTxqGlk&__tn__=kK*F


LESZCZYŃSKIE NGO
POMAGAJĄ!

Stowarzyszenie Wygraj Siebie – 691 956 717 

Polski Związek Niewidomych w Lesznie - 607 584 997 

Fundacja Cooperacja – 507 176 951 lub 603 118 624 

Wsp�lne spędzanie czasu wolnego:

Spotkania dla senior�w z Ukrainy, włączenie ich do zada� realizowanych przez klub

Związek zaprasza do spędzenia wsp�lnie czasu podczas rozm�w przy kawie i herbacie, gier w gry planszowe,          
udziału w zajęciach psychoterapeutycznych, warsztat�w kulinarno – dietetycznych oraz wsp�lnych pokazach          
film�w z audiodeskrypcją.

Zaproszeni są wszyscy mężczy�ni i chłopcy do przyłączenia się do spacer�w grupy „Faceci do lasu!” Grupa
spotyka się regularnie w co drugą niedzielę o 8:45. Spacer ko�czy się około godziny 15:00. Po drodze  
 przewidziane są postoje na posiłek, hamakowanie, obserwowanie przyrody, zbieranie runa le�nego, zaparzenie
kawy i herbaty itp.
.

WWW.NGO.LESZNO.PL



LESZCZYŃSKIE NGO
POMAGAJĄ!

Fundacja Arena i �wiat – kontakt - Facebook: @FundacjaAiS

Stowarzyszenie Leszczy�ski Bank Żywno�ci – 539 613 017 lub 539 613 018 

Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa" - 65 5297494 lub 601564336 

Wsp�lne spędzanie czasu wolnego:

Fundacja stworzyła „Przystanek Leszno” – to centrum zabawy, nauki i wsparcia, miejsce spotka� dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Przygotowana jest dala zabaw dla dzieci z osobnym kącikiem dla dorosłych oraz salą
przeznaczoną na zajęcia dla młodzieży / dorosłych. Planowane są zajęcia z języka polskiego, a także inne
warsztaty, zajęcia i spotkania.

Planowane jest otwarcie pracowni zabaw dla dzieci ukrai�skich

Stowarzyszenie oferuje swoje wsparcie poprzez możliwo�� uczestnictwa w grupach: parateatralnej 
 (wtorki w godz. 16.00-18.00), kuglarskiej (�rody od 17.30-19.30), gitarowej (piątki od 17.30 – 19.30) oraz  
bębniarskiej (piątki od 17.30 – 19.30)

WWW.NGO.LESZNO.PL



LESZCZYŃSKIE NGO
POMAGAJĄ!

Fundacja Cooperacja – 507 176 951 lub 603 118 624  

Fundacja Arena i �wiat – 661 275 065 lub 601 290 784 

Zajęcia językowe:

Fundacja zaprasza na bezpłatne zajęcia z języka polskiego dla grup �rednio – zaawansowanej i podstawowej

Fundacja zamierza uruchomi� od najbliższego poniedziałku zajęcia z języka polskiego. 
W planach jest r�wnież uruchomienie grupy, kt�ra będzie uczy� Polak�w języka ukrai�skiego

WWW.NGO.LESZNO.PL



LESZCZYŃSKIE NGO
POMAGAJĄ!

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy 9 Leszno – 609 602 701

Fundacja Centrum Aktywno�ci Tw�rczej – 783 889 484

Fundacja Delhan – 781 034 034 lub 781 025 025

Rejonowe WOPR w Lesznie – 508 171 470

Zbi�rki:

Zbierane są: buty dziecięce, młodzieżowe i damskie - nienoszone lub w bardzo dobrym stanie (najlepiej
sportowe), nowa bielizna, ręczniki frotte i jednorazowe, papierowe, latarki czołowe, powerbanki, kamizelki
kuloodporne, bandaże, �rodki odkażające, leki - gł�wnie dla dzieci przeciwgorączkowe, żywno�� długoterminową
(r�wnież ta dla dzieci), �rodki higieniczne oraz naczynia jednorazowe.

Zbierane są: zimowe ubrania, �rodki czysto�ci i higieniczne, materiały opatrunkowe i leki (nie na receptę),
pieluchy, chusteczki, sudokrem na odparzenia, koce termiczne, baterie, powerbanki, latarki, kable i ładowarki,
karty SIM, �wiece, talerze, kubeczki, miski jednorazowe / plastikowe, żywno�� długoterminową niewymagająca            
w puszkach i słoiczkach dla dzieci i dorosłych, mleka dla dzieci w proszku normalnego i bez laktozy. 

Zbierane są: koce, �piwory, ręczniki, �rodki czysto�ci i higieny osobistej, jednorazowe pieluchy, opatrunki,
bandaże i żywno��.

Zbierane są: artykuły medyczne.

WWW.NGO.LESZNO.PL
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LESZCZYŃSKIE NGO
POMAGAJĄ!

Leszczy�skie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” – 601 808 075 

Związek Stowarzysze� Bank Żywno�ci Leszno – 667 843 768

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 605 635 686 lub 665 002 360

Stowarzyszenie „ECHO” – 512 330 019 lub 514 062 119

Leszczy�skie Stowarzyszenie „Klub Abstynent�w” – 605 296 868

Zbi�rki:

Zbierana jest: trwała żywno�� (konserwy, kasze, makarony, słodycze, zupy instant, mleko w proszku, słoiczki dla
małych dzieci), lekarstwa przeciwb�lowe - wydawane bez recepty, �rodki opatrunkowe, pieluchy jednorazowe            
i �rodki higieniczne, czyste i wyprane ręczniki, koce i �piwory, zabawki dla dzieci, materiały papiernicze, kredki,
kolorowanki, gry ect. 

Zbierane są: żywno�� z długim terminem ważno�ci – zbi�rka prowadzona jest online

Zbierane są: �rodki czysto�ci, zabawki i artykuły higieniczne.

Zbierane są: artykuły pierwszej potrzeby, odzież, sprzęt AGD oraz meble.

Zbierane są: �rodki higieny osobistej, leki przeciwb�lowe (nie na receptę), plastry oraz żywno�� z długim
terminem ważno�ci.

WWW.NGO.LESZNO.PL



LESZCZYŃSKIE NGO
POMAGAJĄ!

Fundacja Sztuka - fundacjasztuka.kontakt@gmail.com

Fundacja Zdrowa Natura w Lesznie - 664 098 099

Lions Club International (Lions Club Leszno 2000) - lionsforukraine@op.pl

Inne:

Fundacja Sztuka wraz z Mayovka przygotowują dla artyst�w projekt, kt�ry wspomoże ich w tym ciężkim okresie. Są
na etapie poszukiwania artyst�w ukrai�skich. 

Fundacja wprowadziła system zniżek w swym punkcie handlowym zlokalizowanym w Lesznie przy ul. Ko�cielnej 3.
Obywatele kraj�w poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego mogą dokonywa� zakup�w po cenach
promocyjnych w sklepie Fundacji Zdrowa Natura codziennie w godz. 9.00- 17.00 raz w soboty w godz. 9.00-13.00.
Ponadto Fundacja udziela bezpłatnych porad z zakresu zdrowego trybu życia, produkt�w zdrowej żywno�ci            
i stosowania towar�w bez zawarto�ci �rodk�w chemicznych.

Stowarzyszenie Klub�w Lions pomaga w nawiązaniu kontakt�w uchod�c�w z Ukrainy z rodzinami członk�w Lions
w wielu krajach Europy i �wiata, kt�re już zaoferowały gotowo�� przyjęcia i pomocy. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt: lionsforukraine@op.pl.

WWW.NGO.LESZNO.PL
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GDZIE SZUKA� INFORMACJI?



Możesz zaoferowa� zakwaterowanie? 
Wypełnij tę ankietę
www.lesznodlaukrainy.org.pl/dam-nocleg/ 

Chcesz pom�c jako wolontariusz w pracy przy np.
segregacji dar�w, wydawaniu artykuł�w, w
transporcie, w opiece nad dzie�mi, pomocy
prawnej lub w inny spos�b? Wypełnij tę ankietę: 
www.lesznodlaukrainy.org.pl/chce-zostac-wolontariuszem/

Jeste� tłumaczem j. ukrai�skiego lub rosyjskiego
i chcesz pom�c? A może potrzebujesz co�
przetłumaczy� na te języki?   
www.facebook.com/groups/322433456509688/

www.lesznodlaukrainy.org.pl 

SZUKAM MIESZKANIA
www.forms.gle/VV9c3Py6pDHoBz166

MAM JUŻ LOKUM
rejestracja pobytu uchod�c�w 
www.forms.gle/Xh3BDAcCrXkdJvfH9

Oddolna �wietna inicjatywa mieszka�c�w Leszno dla Ukrainy 

http://lesznodlaukrainy.org.pl/dam-nocleg/
https://lesznodlaukrainy.org.pl/chce-zostac-wolontariuszem/
https://www.facebook.com/groups/322433456509688/
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http://lesznodlaukrainy.org.pl/dam-nocleg/
http://lesznodlaukrainy.org.pl/dam-nocleg/
http://lesznodlaukrainy.org.pl/dam-nocleg/










Przygotowaliśmy  broszury!

Pomoc
DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY

www.ngo.leszno.pl
www.leszno.pl

#pomocdlaofiarwojnynaUkrainie 

Pomoc
DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY

W broszurze znajdują się informacje 
 dot. pomocy dla ofiar wojny 
w Ukrainie oferowanej przez

leszczyńskie organizacje
pozarządowe

www.ngo.leszno.pl
www.leszno.pl

#pomocdlaofiarwojnynaUkrainie 

www.ngo.leszno.pl
www.leszno.pl

#pomocdlaofiarwojnynaUkrainie 

 Допомога Україн�

W tej broszurze znajdują się
informacje  dot. pomocy dla ofiar

wojny w Ukrainie



Opracowaliśmy  słownik zwrotów!



Darowizny
Osoby fizyczne oraz firmy chcące pomóc uchodźcom mogą przekazywać DAROWIZNY na
działalność pożytku publicznego - taką działalność prowadzą organizacje pozarządowe (NGO).

Przekazaną organizacjom wartość darowizny odlicza się od podstawy opodatkowania, którą
jest kwota dochodu. 
W przypadku osób fizycznych (PIT) odliczenie może wynieść maksymalnie do 6 proc. dochodu. 
W przypadku firm (CIT) – do 10 proc. dochodu.

 
 

⬇

 
 

#pomocdlaofiarwojnynaUkrainie 

razemDzia
łajmy 

✅ KWOTĘ wsparcia #NGO w 2022 roku, będzie można rozliczy� dopiero na początku 2023 roku.



Pomoc dla Ukrainy. 
Jak zorganizować legalną zbiórkę?

Organizujesz zbiórkę darów na rzecz uchodźców z Ukrainy? Zbierasz pieniądze lub środki
czystości, aby zawieźć je na naszą wschodnią granicę? Wspaniale! 

Organizator każdej zbiórki musi ją 

 
 

       zgłosić i prawidłowo rozliczyć. 
 

www.zbiorki.gov.pl



GDZIE JESZCZE OTRZYMAM POMOC ?



Centrum Integracji
Cudzoziemców

Al. Jana Pawła II 12 (parter)

Godz. 8:00 -15:00

Telefon: 887 068 112

E-mail:

wanda.nawrocka@rops.poznan.pl

marlena.pujsza-kunikowska@rops.poznan.pl



Dziękujemy organizacjom pozarządowym /miejskim
instytucjom /plac�wkom o�wiatowym/ firmom

zaangażowanym społecznie praz  mieszka�com za
wszystkie dary / organizowane zbi�rki rzeczowe 

Dziękujemy za uwagę!
www.ngo.leszno.pl
tel.: 65 529 54 03

e-mail: ngo@leszno.pl

*/Informacje ujęte w prezentacji aktualne na dzień 17.03.2022r.


