Wydział Promocji i Rozwoju
Urząd Miasta Leszna
Efektywna współpraca organizacji pozarządowych i
samorządu miasta Leszna:
- promocja działań
- spotkania
- szkolenia
- informacje o zewnętrznych źródłach finansowania
- dotacje
- inne

Odwiedź zakładkę NGO
-organizacje pozarządowe na:

Spis treści
1. Dane teleadresowe .................................................................................. 3
2. Promocja wydarzeń organizowanych przez trzeci sektor ......................... 4
3. Baza NGO ................................................................................................. 6
4. 1% dla organizacji pożytku publicznego ................................................... 7
5. Wyszukiwarka konkursów/grantów/dotacji ............................................. 8

2

1. DANE TELEADRESOWE
Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna znajduje się przy Al. Jana Pawła II 21a
w Lesznie i czynny jest: w poniedziałki od 7:30 do 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach
od 7:30 do 15:30. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (pokój nr 1, na parterze)
KONTAKT:
Anna Szymańska - koordynator ds. organizacji pozarządowych

65 529 54 03

aszymanska@leszno.pl

Budynek Wydziału Promocji i Rozwoju
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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 pomarańczowy baner „NGO Organizacje Pozarządowe”
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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!
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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.
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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.
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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, przyjdź do Wydziału Promocji i Rozwoju. Znajdujemy się
na parterze, pokój numer 1.
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NOTATKI
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Wydział Promocji i Rozwoju
Urzędu Miasta Leszna
Al. Jana Pawła II 21 a
64-100 Leszno
Koordynator ds. organizacji pozarządowych: Anna Szymańska
Telefon: 65 529 54 03
E-mail: aszymanska@leszno.pl
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