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Leszczyński Informator Pozarządowy 

Co słychać w trzecim sektorze?  

 

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej 
zaprasza Przygotowali dla Was świeżą dawkę 
informacji na temat zajęć, które odbędą się w 
lutym. 
Młodzież zapraszamy szczególnie w każdy 
poniedziałek oraz w każdy czwartek w 
godzinach 17:00-18:30 na FREE SPACE!  
Jest to przestrzeń specjalnie dla Was! 
Możecie podpowiadać wolontariuszom co 
chcielibyście robić w tym czasie. 
Dodatkowo w każdy poniedziałek warsztaty z  
rękodzieła a w czwartki język portugalski! 
Pozostałe dni odbywają się imprezy o różnej 
tematyce. 
Wszelkie informacje znajdziecie na plakacie 
oraz na stronie Fundacji. 
 
 
 
 
 

W najbliższą środę 10 lutego Fundacja 
Centrum         Aktywności Twórczej zaprasza 
na Międzynarodowe Karaoke, które odbędzie 
się w siedzibie Fundacji 
przy ul. Więziennej 3. 
Dobra zabawa gwarantowana - zadbają o to 
nasze wolontariuszki z Turcji. Piękny głos i 
zdolności wokalne nie są wymagane - wystarczy 
chęć dobrej zabawy w międzynarodowym 
towarzystwie. 
 

 

 

 

http://www.walcz.ug.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=346:co-sycha-w-trzecim-sektorze-&catid=82:dziaalno-poytku-publicznego&Itemid=89


 

 
Zespół Szkół Specjalnych w Lesznie oraz 
Leszczyńskie Stowarzyszenie Razem z Nami 
na Rzecz Dzieci i Młodzieży z 
Niepełnosprawnością Intelektualną zachęcają 
do wzięcia udziału w akcji Walentynka dla 
Mateuszka, która odbędzie się w dniach 12-14 
lutego 2016. 
Akcja  ma na celu wparcie w leczeniu  
Mateuszka, który jest uczniem klasy III 
Specjalnej Szkoły Podstawowej. Ma 
zdiagnozowaną padaczkę lekooporną- zespół 
Lennoxa- Gastauta oraz niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu umiarkowanym. 
Uczniowie z leszczyńskich szkół wraz z 
rodzicami i nauczycielami wykonują kartki 
walentynkowe, które będą rozprowadzane na 
terenie Leszczyńskiej Starówki oraz Galerii 
Handlowej Manhattan w weekend 12.02-
14.02.2016r. Każdy będzie mógł nabyć ręcznie 
wykonaną kartkę walentynkową od 
wolontariuszy roznoszących kartki w 
walentynkowych koszach. Fundusze ze 
sprzedaży zbierane do puszek kwestowych 
zasilą subkonto Mateusza wspierając w ten 
sposób kosztowne leczenie i rehabilitację, a być może dadzą szansę na specjalistyczne leczenie 
za granicą.  
 
 

Ciekawe szkolenia… 

Na dwa szkolenia w nadchodzącym tygodniu 
zaprasza Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu - Oddział Zamiejscowy w Lesznie. 
9 lutego w godzinach 9:00-14:00 w odbędzie się 
szkolenia „Zorganizuj się, czyli jak zarządzać 
sobą w czasie”. Szkolenie adresowane jest dla 
osób pełnoletnich, które chciałyby efektywnie 
planować swój dzień. Uczestnicy nabędą 
umiejętności, które pozwolą im lepiej zarządzać 
swoim czasem w rożnych aspektach życia, 
pełniąc role: rodziców, poszukujących pracy, 
studentów, pracowników, pracodawców itd. 
 
 

 
 
 



 

 
Natomiast w dniach 10-11 lutego będzie 
można wziąć udział w  szkoleniu 
„Komputer – narzędzie poszukiwania i 
utrzymania pracy”. To szkolenie 
skierowane jest natomiast do osób 
pełnoletnich, które chcą zdobyć lub 
rozwijać umiejętności korzystania z 
komputera i Internetu w codziennym 
życiu. Program zajęć obejmuje obsługę 
poczty elektronicznej, podstawy edytora 
testu (Word), korzystanie z adresów 
internetowych w poszukiwaniu pracy w 
kraju i za granicą oraz wyszukiwanie 
informacji w sieci.  
Oba szkolenia odbędą się w Lesznie, w 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy ul. Śniadeckich 5 a udział w nich jest 
bezpłatny. Na zajęcia można zgłaszać się również za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: e.piotrowska@wup.poznan.pl lub m.linke@wup.poznan.pl 
 

 
 
28 lutego 2016 roku Fundacja Wolność i 
Demokracja po raz czwarty zorganizuje projekt 
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”.  
W tegorocznym biegu wystartuje ok. 40 tys. 
biegaczy ze 160 miast nie tylko z Polski. W 
ramach projektu odbędzie się między innymi 
bieg na 1963 metry (odwołanie do roku w 
którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef 
Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich 
miast. 
 
Miło nam poinformować, że czwarta edycja 
Biegu „Tropem Wilczym” odbędzie się 
również w Lesznie, a wszystko to za sprawą 
Leszczyńskich Patriotów oraz Stowarzyszenia 
Sympatyków Klubu Unia Leszno! 
 
Zapisy przyjmowane są do 15 lutego na stronie 
internetowej KKSUL pod adresem 
www.1938.pl/tropemwilczym 
 

 

 

mailto:e.piotrowska@wup.poznan.pl
mailto:m.linke@wup.poznan.pl
http://www.1938.pl/tropemwilczym


 

 

Wydarzyło się: 
 
LESZCZYŃSKI WOLOTARIUSZ ROKU 2015 
 
Niewątpliwie głównym wydarzeniem minionego tygodnia było wręczenie nagród dla 
Leszczyńskich Wolontariuszy Roku. Gala odbyła się w leszczyńskim Ratuszy, gdzie statuetki 
laureatom wręczał Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak. Kandydatów 
 do tytułu zgłaszali mieszkańcy miasta, organizacje pozarządowe, szkoły oraz  
instytucje prowadzące wolontariat. Oceniało ich jury złożone z przedstawicieli Urzędu Miasta 
Leszna, leszczyńskich mediów i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
im. Jana Amosa Komeńskiego. Kapituła Konkursu po burzliwych obradach wyłoniła zwycięzców. 
W kategorii Wolontariat Młodzieżowy laureatem została Zofia Sobczyńska, zgłoszona przez 
Gimnazjum nr 5 w Lesznie. Zwycięzcą w kategorii Wolontariat Dorosły (18 do 55 lat) została 
Roksana Chwat z Pawłowic, zgłoszona przez Stowarzyszenie Echo i Szlachetną Paczkę.  
 
W kategorii Wolontariat 
Senioralny (powyżej 55 lat) - 
tytuł przyznano Jerzemu 
Szkudlarskiemu ze 
Stowarzyszenia „Wygraj 
Siebie”. 
Natomiast za Wolontariacką 
Grupą Roku statuetkę odebrali 
wolontariusze Miejskiego 
Zakładu Zieleni: Marta Fercho, 
Justyna Janowicz, Ewelina 
Janowicz, Małgorzata Poloszek 
i Katarzyna Raczyńska. 
 
Więcej informacji na temat 
sylwetek nagrodzonych 
wolontariuszy znajdziesz  
na stronie www.leszno.pl w 
zakładce Organizacje 
Pozarządowe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leszno.pl/


 

 
 
OTWARCIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 
We wtorkowe popołudnie odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Integracji Społecznej w 
Lesznie (CIS), którego celem jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. CIS 
mieści się w strukturach leszczyńskiej Fundacji ODZEW.  
Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 505 896 680.  
 
 

 
 
Akcja „PĄCZKI DO RĄCZKI” 
 
Tradycyjnie już w Tłusty Czwartek miała 
miejsce w Lesznie akcja „Pączki do rączki” 
organizowana przez Przedszkole „Kolorowy 
Świat”, Szkołę Podstawową nr 5 w Lesznie 
oraz Stowarzyszenie PL18. 
Dzięki akcji można było kupując pączka 
wesprzeć rehabilitację Neli Maćkowiak. W 
tym roku w trakcie trwania akcji sprzedano 
ponad 10000 tych słodkich przysmaków. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Centrum-Integracji-Społecznej-w-Lesznie-652353438200708/
https://www.facebook.com/Centrum-Integracji-Społecznej-w-Lesznie-652353438200708/


 

 

 

„KALEJDOSKOP SENIORA” 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że 4 
lutego swoją premierę miał "Kalejdoskop 
Seniora", biuletyn autorstwa Stowarzyszenie 
„Wygraj Siebie”. W ciągu kolejnych kilku  
dni pojawił się on w wielu miejscach w 
Lesznie, szczególnie łatwo dostępnych dla 
seniorów.  
„Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer 
„Kalejdoskopu Seniora”. Pomysł tworzenia 
gazety zrodził się podczas  
realizacji projektu „Elegancka Edukacja w 
Piórze”. 
Efektem licznych spotkań i burzliwych dyskusji 
jest niniejsze czasopismo. Docelowo gazeta 
ma być wydawana w formie kwartalnika – 
kolejny numer z około trzy miesiące! 
Mamy nadzieję, że uda nam się zachęcić 
Państwa do  
czytania naszej radosnej twórczości” czytamy 
na pierwszej stronie premierowego wydania. A 
więcej, między innymi o Aktywnym 
Obywatelskim Lesznie można przeczytać 
choćby w wydaniu internetowym, które 
najprościej odnaleźć na stronach 
Stowarzyszenia lub profilu Leszczyńskie NGO na facebooku. 
My również zachęcamy do lektury. 
 
 
XXXIX SAMOCHODOWY RAJD YETI 
 
W niedzielę odbył się XXXIX Samochodowy Rajd Yeti. Tytuł najlepszego kierowcy obronił Piotr 
Rudzki, którego pilotem gościnnie był wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak. 
Na trasie tegorocznej edycji rajdu stanęło 25 załóg. W klasyfikacji generalnej, podobnie jak przed 
rokiem zwyciężył Piotr Rudzki. Popularnego „Herbiemu” gościnnie pilotował wiceprezydent 
Leszna Piotr Jóźwiak. Na ręce tej dwójki powędrował przechodni puchar Prezesa LOB S.A., 
wręczony przez przedstawiciela firmy LOB. Dla Piotra Rudzkiego jest to już czwarte zwycięstwo w 
długiej historii tej imprezy.Drugie miejsce zajęła załoga Piotr Kuropka - Marcin Maćkowski. Ten 
duet w Rajdzie Yeti startował już wielokrotnie, a dwa lata temu odniósł nawet triumf w "generalce". 
Trzecia lokata w klasyfikacji ogólnej przypadła załodze Przemysław Nowacki - Bartosz Tyczyński. 
Cała trójka reprezentowała miejscowy Automobilklub Leszczyński.  
 
 
 
 



 

 
Trwa akcja „ZOSTAŃ MOJĄ WALENTYNKĄ”! 

 
Zbliżają się walentynki, czyli święto 
zakochanych. Dla jednych jest to 
długo wyczekiwany dzień, a dla 
innych wymyślone “święto”, o 
którym chcą jak najszybciej 
zapomnieć. A gdyby tak ten dzień 
spędzić z ulubionym zwierzakiem? 
Nadeszła pora, abyśmy ruszyli z 
następną akcją- tym razem 
walentynkową!! 
 
Bohaterami akcji „Zostań moją 
walentynką” jest 19 psów i 1 kot. 
Zwierzęta są prezentowane na 
facebooku. Obok zdjęcia każdego 
pupila można znaleźć informację o 
jego charakterze a także o tym jak 
trafił do schroniska. Zdjęcia 
wykonała Natalia Górecka. -
 Zachęcamy do adopcji naszych podopiecznych i odwiedzania naszego schroniska – mówi 
wolontariuszka.  
To już kolejna akcja Wolontariuszy działających w Międzygminnym Schronisku dla bezdomnych 
Zwierząt w Henrykowie. Przypomnijmy, że za akcję "10 wspaniałych" oraz inne inicjatywy 
podejmowane z myślą o zwierzętach wolontariusze zostali wyróżnieni przez Prezydenta Miasta 
Leszna w konkursie organizowanym przez Miasto Leszno w kategorii " Wolontariacka Grupa Roku 
2015". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

WOLONTARIAT W LESZNIE 
 
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie ogłasza nabór Wolontariuszy na okresy 2, 3 
oraz 5 miesięczne (w obowiązującym dla Wolontariusza czasie pracy, który wynosi od 10 do 40 
godzin tygodniowo). Aplikanci mogą poszerzyć swoją wiedzę w praktyce oraz zdobyć nowe 
doświadczenia zawodowe z zakresu upowszechniania sztuki, organizacji wystaw i koordynowania 
działań związanych z edukacją kulturalną w następujących obiektach:  
 

 
 
1. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Jana Matejki 8 (biuro), 64-100 Leszno  
2. Galeria MBWA, ul. Leszczyńskich 5, 64-100 Leszno  
3. Galeria MBWA w Ratuszu, Rynek 1, 64-100 Leszno  
Galeria Inkubator (w: Leszczyńskim Centrum Biznesu, ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno) 
Więcej informacji znajdziesz na: http://www.leszno.pl/NABOR_WOLONTARIUSZY_-
_MIEJSKIE_BIURO_WYSTAW_ARTYSTYCZNYCH.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leszno.pl/NABOR_WOLONTARIUSZY_-_MIEJSKIE_BIURO_WYSTAW_ARTYSTYCZNYCH.html
http://www.leszno.pl/NABOR_WOLONTARIUSZY_-_MIEJSKIE_BIURO_WYSTAW_ARTYSTYCZNYCH.html


 

 
 
Wyniki oceny Formalnej FIO 2016 
W minionym tygodniu ogłoszono wyniki oceny formalnej ofert złożonych w konkursie FIO 2016 – 
Priorytet 2. Bardzo miło nam poinformować, że na liście zakwalifikowanych do etapu 
merytorycznego znajdują się również projekty organizacji z Leszna: 
1. Fundacja Edukacyjna Pro Musica -"Teleport Kulturalny";  
2. Stowarzyszenie "Wygraj Siebie" - "Edukacja seniorów kluczem do bezpieczeństwa";  
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Nasz Dom - Nasz Świat „Aktywni przez 
cztery pory roku. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych”; 
4. KLUB SPORTOWY K.O. ZAK TEAM FIGHTING GAME -„Upowszechnianie, rozwój i 
popularyzacja Taekwondo Olimpijskiego i innych sportów walki 24”; 
5. MCP "Alternatywa" Leszno „ ALTERNATYWNA AKADEMIA LIDERÓW - II EDYCJA”; 
6. Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Eurodesk Leszno(Centre for Creative Activity) „SLOW 
- Subregion Leszczyński Ogarnięty Wolontariatem” 
7. Fundacja Sztuka dla Ludzi (z Legnicy) - 4. Festiwal Street Art Between the Walls Projekt 
zakłada - przy współpracy z MBWA Leszno oraz Miastem Leszno - organizację w Lesznie działań 
dotyczących street artu czyli tzw. sztuki ulicy. Wcześniejsze trzy edycje odbyły się w Legnicy - 
czwarta, jeśli wszystko "pójdzie po naszej myśli" - odbędzie się w Lesznie. 
Dwa z tych projektów złożone są w partnerstwie z Urzędem Miasta Leszna. 
GRATULUJEMY i trzymamy kciuki za etap merytoryczny!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/KozakTeamFightingGame/
https://www.facebook.com/MCP-Alternatywa-Leszno-304562666246736/
https://www.facebook.com/fundacja.cat/
https://www.facebook.com/MBWALeszno/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Leszno-143403975694149/?hc_location=ufi


 

 
 

Fundusze dla NGO 
 

1) Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło dodatkowy nabór wniosków w ramach  
programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu  
Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Do rozdysponowania pozostają środki  
finansowe w wysokości 2 201 741,00 zł.  
 
2) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe 
wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie społeczne  
dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu 
wynosi 30.000 zł.  
 
3) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe 
wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu 
bezdomności na zadania z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i 
zagrożonych bezdomnością.  
 
4) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs w ramach 2 Osi 
priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” działania 2.18 
„Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego  
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach konkursu planowane jest wsparcie w 
administracji publicznej projektów poprawiających efektywność zarządzania usługami ważnymi 
dla prowadzenia działalności gospodarczej.  
 
5) Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło 7 otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych. Najbliższy termin naboru upływa 22 lutego 2016 r.  
 
6) Trwa nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Ruszyła kolejna edycja 
konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) Fundacji BZWBK.  
 
7) Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło II konkurs na dofinansowanie zadań ze  
środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie 
organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2016. Nabór ofert  
do 22 lutego 2016 r. Więcej informacji na oficjalnym biuletynie Ministerstwa.  
 
Więcej informacji znajdziesz na: 
http://www.leszno.pl/Pozyskaj_dofinansowanie.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leszno.pl/Pozyskaj_dofinansowanie.html


 

 

Co w trawie piszczy? 
 

W najbliższym czasie Urząd Miasta ogłosi kolejne otwarte konkursy ofert na 
realizację zadań własnych. O dofinansowanie ubiegać się będą mogły organizacje 

pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego.  
 
Wzorem lat ubiegłych przedmiotem konkursu będą:  

 zadania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami Leszna i miast partnerskich (Suhl w Niemczech, Deurne w 
Holandii i Montluçon we Francji),  

 zadania związane ze wspomaganiem rozwoju wspólnot i społeczności 
lokalnych oraz rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarze rewitalizacji.  

 
Tym razem proponujemy także dwa nowe zagadnienia, będzie to konkurs na:  

 zadania wspomagające rozwój gospodarczy Miasta Leszna, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,  

 zadania związane z prowadzeniem działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, poprzez promocję działań zwiększających 
udział mieszkańców w życiu społecznym Leszna takich jak Leszczyński 
Budżet Obywatelski, inicjatywa lokalna oraz konsultacje społeczne.  

 
W przypadku konkursu na współpracę zagraniczną, jak zwykle wymagane będzie przedłożenie 
listu intencyjnego, umowy lub pisemnej deklaracji zagranicznego partnera potwierdzającej 
gotowość udziału w opisanym projekcie. Zachęcamy organizacje do nawiązywania nowych 
kontaktów z zagranicznymi partnerami - pomocy w tej sprawie udziela Wydział Promocji i Rozwoju 
Urzędu Miasta Leszna (kontakt poniżej).  
 
Tegoroczną nowością jest wymagany wkład własny oferenta (finansowy lub osobowy np. w 
postaci pracy wolontariuszy). Łączna pula środków przeznaczonych na wszystkie 4 konkursy to 
70.000 zł.  
 
Ogłoszenia konkursowe zostaną zamieszczone na stronie www.leszno.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej bip.leszno.pl oraz w siedzibie głównej Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15.  
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Magdaleną Urbaniak, Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu 
Miasta Leszna, tel. 65 529 46 45, murbaniak@leszno.pl. 
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Zostaw swój 1% w Lesznie 
 
Przed nami czas wypełniania deklaracji podatkowych. Po raz kolejny sami możemy wybrać cel, na 
który przeznaczymy jeden procent naszego podatku. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie 
zdecydowali, komu przekazać odpis 1% podatku, zachęcamy, aby wesprzeć organizacje, które 
działają na terenie naszego Miasta lub na rzecz jego mieszkańców.  
 
Przekazując 1% wspieramy działalność organizacji (np. fundacji, stowarzyszeń, klubów 
sportowych) na rzecz leszczynian, ważne zadania i cele społeczne. Wszystko to dzieje się z 
pożytkiem dla Leszna i nas samych. Ważne jest bowiem, aby jak najwięcej środków 
pochodzących z możliwości przekazania procentu podatku zatrzymać w naszym mieście. 
 
Więcej informacji znajdziesz na temat jak i komu można przekazać 1% swojego podatku 
dochodowego znajdziesz na stronie: http://www.leszno.pl/Zostaw_swoj_1_w_Lesznie__561.html 
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Trwa nabór wniosków na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego 
 
Zadania można zgłaszać w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 do 12 lutego 
2016r. 
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronach internetowych Miasta Leszna: WWW.leszno.pl i 
na profilach facebookowych Miasta Leszna oraz Leszczyńskich NGO 
Żeby zmieniać Trzeba działać!! 
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BAZA NGO 
Sprawdź czy Twoja Organizacja jest w bazie na www.leszno.pl 

 

 
 



 

 
 
 
 

Efektywna współpraca organizacji pozarządowych 
i samorządu Miasta Leszna: 

 
Odwiedź zakładkę organizacje pozarządowe na: www.leszno.pl lub facebook 
LESZCZYŃSKIE NGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOCJA WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ TRZECI SEKTOR 
Jeśli organizujecie konferencję, szkolenia, zajęcia lub inne wydarzenie? Poinformujcie o nim 
mieszkańców Miasta Leszna poprzez stronę www.leszno.pl (zakładka NGO) oraz facebook 
leszczyńskie NGO! Informacje prosimy przesyłać na adres mailowy: aszymanska@leszno.pl lub 
bfogt@leszno.pl uwzględniając dane organizatora, termin i miejsce lub zostawić wiadomość na 
tablicy na facebooku. 
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Zapraszamy do polubienia Fanpage Leszczyńskie NGO, gdzie prezentujemy ważne 

informacje dla organizacji pozarządowych, co się dzieje w organizacjach działających na rzecz 
mieszkańców miasta Leszna. Zachęcamy również do przesyłania plakatów, materiałów 
informujących o działaniach organizacji. 

 

 

 
 

Jeśli macie jakieś fajne pomysły, sugestie jak możemy jeszcze ulepszyć współpracę 
międzysektorową poinformujcie nas o tym. 

 
 

Dzwońcie pod numer 65 529 54 03 lub piszcie na adres: aszymanska@leszno.pl 
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