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1. DANE TELEADRESOWE
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miasta Leszna
Al. Jana Pawła II 21a
64-100 Leszno
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. (pokój nr 2, na
parterze)
KONTAKT:
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Anna Szymańska

65 529 54 03

aszymanska@leszno.pl

WYDZAŁY URZĘDU MIASTA LESZNA WSPÓŁPRACUJĄCE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI:
1.
Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna, ul. Przemysłowa 10
(wkis@leszno.pl)
Kultura
Jolanta Juśko – tel. 65 529 81 53; e-mail: jjusko@leszno.pl
Ewa Prawicka – Linke – tel. 65 529 81 53; e-mail: eprawicka-linke@leszno.pl
Sport i rekreacja
Mateusz Gryczka – tel. 65 529 81 53; e-mail: mgryczka@leszno.pl
Krzysztof Kaczmarzyk – tel. 65 529 81 53; e-mail: kkaczmarzyk@leszno.pl
2.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5 (wso@leszno.pl)

Rejestracja stowarzyszeń
Marcin Kuchel – tel. 65 529 82 30; e-mail: mkuchel@leszno.pl
3.

Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a
(promo@leszno.pl)

Współpraca z zagranicą / Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Magdalena Urbaniak – tel. 65 529 46 45; e-mail: murbaniak@leszno.pl
Rozwój Gospodarczy
Izabela Wojciechowska – tel. 65 529 54 02; e-mail: iwojciechowska@leszno.pl
Rewitalizacja
Anna Stasiak – tel. 65 529 46 35; e-mail: astasiak@leszno.pl
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA LESZNA WSPÓŁPRACUJĄCE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Poniatowskiego 11
Krzysztof Perek – tel. 65 520 70 46, 65 529 58 47; e-mail: kperek@moprleszno.pl;
Małgorzata Nawrocik - tel. 65 520 70 46, 65 529 58 47; e-mail: mnawrocik@moprleszno.pl;

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
http://mopr.leszno.sisco.info/
2. Biuro ds. Uzależnień, Urząd Miasta Leszna, ul. Poniatowskiego 11
Katarzyna Tomaszewska – tel. 65 529 82 26; e-mail: ktomaszewska@leszno.pl
3. Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, ul. Poniatowskiego 11
Bogumiła Szymkowiak – Kierownik – tel. 65 529 82-28, e-mail: bszymkowiak@leszno.pl

2. PROMOCJA WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ TRZECI SEKTOR
Organizujesz konferencję, szkolenia, zajęcia lub inne wydarzenie? Poinformuj o nim
mieszkańców Miasta Leszna poprzez stronę www.leszno.pl (zakładka NGO) oraz facebook’a
Leszczyńskie NGO! Informacje prosimy przesyłać na adres mailowy: aszymanska@leszno.pl
uwzględniając dane organizatora, termin i miejsce.
Jak odnaleźć nas w Internecie?
Strona www.leszno.pl

Wpisz www.leszno.pl w swoją przeglądarkę

Zjedź w dół strony i kliknij w zielony baner „Organizacje Pozarządowe”

Facebook leszczyńskie NGO

W wyszukiwarce na portalu facebook wpisz hasło „Leszczyńskie NGO”

Kliknij „Lubię to!” i bądź na bieżąco z wydarzeniami jakie organizują w Lesznie organizacje
pozarządowe!

3. BAZA NGO
Jeśli podczas przeglądania bazy NGO działającej przy stronie www.leszno.pl w zakładce dla
NGO, nie odnaleźliście swoich danych, koniecznie wypełnijcie poniższy formularz online!

Dzięki zaistnieniu w Bazie NGO, zwiększy się rozpoznawalność Waszej organizacji
pozarządowej na lokalnym terenie, a mieszkańcy dowiedzą się jakie są Wasze cele
statutowe. Celem bazy danych jest także promocja działań organizacji.
Jeżeli jesteście już w Bazie NGO, a zmieniły się Wasze dane kontaktowe, czy zakres działań,
zaktualizujcie informacje poprzez ponowne wypełnienie formularza online.

4. 1 % DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
„Zostaw swój 1% w Lesznie” to kampania dotycząca przekazywania 1% podatku
dochodowego organizacjom pożytku publicznego, jaką co roku prowadzi Urząd Miasta
Leszna.
Kampania ta ma na celu zachęcenie podatników do przekazywania 1% podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego, działających na terenie Miasta lub na rzecz jego
mieszkańców.
Do końca kwietnia każdego roku – wypełniając PIT – można przekazywać 1% swojego
podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. To wyjątkowa
szansa wsparcia organizacji w swoim najbliższym otoczeniu i naszym regionie oraz cennych
przedsięwzięć i inicjatyw z różnych dziedzin życia. To również forma pomocy dla osób
będących w potrzebie.
Kampania skierowana jest zarówno do podatników jak również do wszystkich leszczyńskich
organizacji pożytku publicznego.
W ramach kampanii na stronie www.leszno.pl i facebook’u Leszczyńskie NGO umieszczane
są informacje o leszczyńskich organizacjach pożytku publicznego. Ponadto przygotowywane
są plakaty i kalendarzyki, które mają posłużyć wszystkim zainteresowanym w promowaniu
leszczyńskich organizacji pożytku publicznego oraz w dotarciu do mieszkańców z informacją
o tym, iż warto przekazywać swój 1% podatku.

5. WYSZUKIWARKA KONKURSÓW/GRANTÓW/DOTACJI
Na stronie www.leszno.pl w zakładce „NGO Organizacje Pozarządowe”, można znaleźć
informacje na temat aktualnych konkursów, w których można ubiegać się o dotacje, granty
na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe.
Narzędzie umożliwia wyszukiwanie konkursów zarówno według terminu, fundatora jak
i według kategorii.
Jeśli chcesz się zapoznać z aktualnymi konkursami, w których możesz uzyskać
dofinansowanie na swoje działania, odwiedź nasze biuro przy Al. Jana Pawła II 21 a.
Znajdujemy się na parterze, pokój numer 2.

6. BIBLIOTECZKA DLA NGO

– możliwość wypożyczenia m.in. książek, publikacji, broszur
W biurze Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych przy Al. Jana Pawła II 21 a została
uruchomiona Mini-biblioteczka dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Korzystanie z
wypożyczalni jest bezpłatne. Wypożyczyć można jednorazowo 2 woluminy na okres nie
dłuższy niż 1 miesiąc. Tematyka dostępnych książek, publikacji jest związana z III Sektorem.
Zachęcamy do czytania i wypożyczania dostępnych książek.

Jeśli jesteście autorem, współautorem, bądź wydawcą ciekawej publikacji na temat
organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, promocji itp. i chcielibyście, aby była ona
dostępna w naszej biblioteczce lub chcecie nam przekazać jakąś publikację przydatną
przedstawicielom leszczyńskich organizacji pozarządowych prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 65 529 54 03, lub e-mail: aszymanska@leszno.pl.
Z wypożyczalni mogą korzystać przedstawiciele organizacji pozarządowych,
zarejestrowanych na terenie Miasta Leszna, lub mających siedzibę w Mieście Lesznie.

7. PRASA DLA NGO
Bezpłatna prasa dla leszczyńskich NGO i Klubów Seniora.
Urząd Miasta Leszna przekazuje przeczytaną prasę leszczyńskim organizacjom
pozarządowym oraz klubom seniora.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, klubów Seniora mogą bezpłatnie odbierać
przeczytaną prasę i rozdawać ją osobom odwiedzającym ich placówki.
Ideą akcji „Po….czytaj prasę!” jest nieodpłatne "puszczenie" przeczytanej prasy w obieg i
rozpowszechnienie jej treści. Pośrednio chodzi również o to, by nie marnować cennego
papieru na "jednorazową konsumpcję".
Drugie życie gazety ☺
Prasę można odbierać w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 15:00 w budynku
Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a w Lesznie.

8.

NOTATKI
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