AKCJA #WYPROMUJNGO
W PRAKTYCE
„wyPRomuj NGO” to kampania adresowana głównie do
przedstawicieli leszczyńskich NGO. Jej celem jest przybliżenie
zasad oraz sposobów skutecznego dotarcia z przekazem
promocyjnym do mieszkańców.

#ChwalimySię

Leszczyńskie NGO aktywnie działają!
Pod tym hasłem na początku tego roku zainicjowana została prosta, ale treściwa
zabawa na portalu społecznościowym Facebook. Akcja polegała na dodawaniu
wpisów na serwisie, w których to każdy z wcześniej mianowanych podmiotów miał
wskazać działania z minionego roku 2016, z których jest najbardziej dumny.
Do zabawy przyłączyły się leszczyńskie fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe
oraz grupy nieformalne. W dalszej części krótkiej broszury mogą Państwo
zobaczyć, z czego dumne są nasze leszczyńskie organizacje(podana oryginalna
treść postów dodanych na portal Facebook).
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LESZCZYŃSKIE NGO
Jako Leszczyńskie NGO za jeden z największych naszych sukcesów
uważamy zorganizowanie akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, podczas
której wspólnie udało się zintegrować społeczeństwo Miasta, spędzić
fantastycznie czas i pokazać, że Leszno jest bardzo aktywne
i obywatelskie!
(Wpis rozpoczynający całą zabawę oraz mianujący pierwsze organizacje)

CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ
2016 r. był dla nas naprawdę wspaniałym rokiem, dużo się działo,
z wielu działań jesteśmy bardzo dumni. Najbardziej chcielibyśmy
pochwalić się projektem SLOW, na realizację, którego otrzymaliśmy
dofinansowanie z FIO. Ten projekt wyłonił wspaniałych liderów
lokalnych wśród organizacji jak i wśród ludzi działających w tych
organizacjach!

CHÓR MIEJSKI "CHOPIN"
ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ
Podsumowanie filmowe – film dostępny na FanPage chóru:
www.facebook.com/ChorMiejskiChopin
Bezpośredni adres:
www.facebook.com/ChorMiejskiChopin/videos/1310088182346277

FUNDACJA "DR CLOWN" ODDZIAŁ LESZNO
Nasze główne działania skupiały się na poprawie jakości życia osób
chorych i samotnych - głównie dzieci i seniorów, przez prowadzenie
Terapii Śmiechem i Zabawą oraz regularne odwiedziny.
Ponadto:
- zorganizowaliśmy 2 otwarte konferencje dotyczące chorób
neurodegeneracyjnych i depresji,
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- przekazaliśmy 240 pledów leszczyńskim placówkom i osobom indywidualnym w trudnej
sytuacji życiowej,
- obdarowaliśmy 4 placówki Hop Grą w ramach współpracy z Firmą Rossman,
- rozdaliśmy ok 1000 Mądrych Bajek z Całego Świata - we współpracy z Kulczyk Foundation,
- uczestniczyliśmy w piknikach i festynach promujących NGO,
- zorganizowaliśmy Dzień Otwarty w ramach aktywnego Obywatelskiego Leszna,
- kolędowaliśmy u Seniorów wraz ze Stowarzyszeniem Nasz Dom Nasz Świat,
- rekrutowaliśmy i szkoliliśmy kandydatów na nowych wolontariuszy,
- przeprowadziliśmy projekt Komunikatywni dla uczniów SP3 w Lesznie,
- współpracowaliśmy z innymi organizacjami pozarządowymi.

KLUB SPORTOWY FUTSAL LESZNO
- zdobycie pierwszego trofeum w historii klubu - Halowego Pucharu
Polski na szczeblu wojewódzkim i awans do 1/32 rozgrywek,
- wspólna organizacja z miastem Lesznem meczu w ramach obchodów
98 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i meczu
Niepodległości upamiętniającego powrót Leszna do Macierzy w
17.01.1920r,
- komplet publiczności w hali Trapez na spotkaniach z KU AZS
Uniwersytetu Zielonogórskiego i z aktualnym Mistrzem Polski Gatta Active Futsal Team
Zduńska Wola,
- blisko 2900 polubień Fan Page'a na Facebooku,
- 5 kolejek ligowych sezonu 2016/2017 = 5 zwycięstw,
- organizacja konferencji prasowej z udziałem Prezesów Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej Pawła Wojtali i OZPN Leszno - Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Lesznie Tadeusza
Dubisza,
- przekazanie piłki z podpisami zawodników naszego klubu na licytację na rzecz chorego
Adasia Rozwadowskiego,
- pozyskanie graczy z Futsal Ekstraklasy - Dariusza Pieczyńskiego, Łukasza Pieczyńskiego i
Łukasza Błaszczyka.

KOLARSKIE LESZNO
Chwalimy się:
- zainicjowaliśmy grupę Kolarskie Leszno w dniu 03.05.2016,
- promujemy kolarstwo, jako jedną z metod aktywnego spędzania
czasu,
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- od maja zorganizowaliśmy 43 kolarskie ustawki,
- 25 września na ustawce nr 30 zabrała się rekordowa liczba 60 kolarzy amatorów i
wspólnie przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów,
- aktualnie nasza grupa zrzesza 451 aktywnych miłośników kolarstwa

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE AIRSOFTU
- 2016 rok rozpoczęliśmy jak zawszę od zbiórki pieniędzy na Wielką
Orkiestrę Świątecznej pomocy ..w naszych puszkach : 2964,76 zł,
- nie zabrakło Nas na półmaratonie Leszczyńskim Duda-Cars,
- czerwiec oczywiście Dzień Dziecka, ten lotniczy jak i w przedszkolu
Happy Days. A 13 czerwca gościliśmy w Strzyżewicach,
- powitanie lata w Klubie Kwadrat,
- impreza roku : X Piknik Szybowcowy,
- udział w akcji ,,Aktywne Obywatelskie Leszno",
- na sport w Jezierzycach Kościelnych też znaleźliśmy czas,
- a sezon airsoftowy zakończyliśmy 18 grudnia,

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE SPADOCHRONIARZY
FENIKS
Prezentujemy zatem wybrane wydarzenia z naszym udziałem
z kończącego się roku:
- V Zawody Kręglarskie Feniks Bowling CUP 2016 – coroczne
spotkanie spadochroniarzy, zawody kręglarskie,
- sezon spadochronowy rozpoczęto skokami zorganizowanymi
w Wielką Sobotę Świąt Wielkanocnych,
- skoki pokazowe na boisko sportowe „Boczna Unia „ z okazji Festynu Patriotycznego,
- skoki pokazowe podczas Festynu Dnia Dziecka zorganizowanego przez firmę Krzyś
na boisku sportowym w Wilkowicach,
- skoki pokazowe z okazji Dnia Dziecka podczas festynu zorganizowanego w Klonówcu,
- udział drużyny Feniksa w Międzynarodowych Zawodach Spadochronowych Slezske
Kopacky w czeskim Zabrehu,
- skoki pokazowe podczas Ogólnopolskiego Turnieju Judo Dzieci
i Młodzieży w Lipnie,
- skoki pokazowe podczas Festynu Rodzinnego zorganizowanego na boisku sportowym
w Strzyżewicach,
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- Remik Letza uczestniczył w 31WAY Sequential Camp na strefie Fliteclub we Włocławku,
wydarzenie polegało na budowie formacji 31 skoczków w powietrzu,
- skoki pokazowe podczas Pikniku Szybowcowego 2016,
- skoki pokazowe podczas Festynu Pamięci Gen. Tadeusza Pawlaczyka na boisku sportowym
w Strzyżewicach,
- drużyna Feniksa (Lesław Sass, Tomasz Nowak, Bartosz Miara )zajęła drugie miejsce
podczas zawodów spadochronowych w skokach na celność lądowania w Świebodzicach,
- organizacja Leszczyńskich Zawodów Spadochronowych Leszno 2016 w skokach na celność
lądowania ,
- skoki pokazowe podczas Festynu Aktywnego Obywatelskiego Leszna.
I na koniec to z czego jesteśmy dumni najbardziej - działalność szkoleniowa prowadzona
wraz z Aeroklubem Leszczyńskim:
- wyszkolono do pierwszego skoku 27 osób w 5 edycjach kursów
- wyszkolono 2 osoby do uzyskania świadectwa kwalifikacji PJ B
- wyszkolono 4 osoby do uzyskania świadectwa kwalifikacji PJ D
- w podmiocie Aeroklub Leszczyński szkoliło się 48 uczniów-skoczków
To był najlepszy sezon w naszej dotychczasowej historii, wykonaliśmy wspólnie 1210
skoków spadochronowych na leszczyńskim lotnisku.

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY
LSTK w tym roku obchodziło 25 lecie swojej działalności oraz 35 lat
organizowania jego sztandarowego projektu KONFRONTACJE.
2016 rok upłynął nam na cyklicznych wydarzeniach i naszych
najważniejszych kluczowych projektach.
Chwalimy się tym i jesteśmy dumni :)
XXXV KONFRONTACJE
Ogólnopolski Konkurs Literacko – Fotograficzno – Plastyczny
Trzydzieści pięć lat istnienia konkursu wpisało Leszno jako ważny punkt
na mapie kulturalnej kraju. Tegoroczne prace konkursowe okazały się bardzo ciekawe.
Dotyczy to zarówno prac plastycznych, fotograficznych, jak i literackich. Plastycy corocznie
zachwycają nowatorskimi technikami i tematyką swoich prac. Również fotograficy wyraźnie
sprofesjonalizowali swój sposób spostrzegania i prezentacji fotografii. Zadaniem sztuki jest
poruszać odbiorcę a najpełniej robią to literaci, którzy potrafią w poetycki sposób wyrazić
swój stosunek do otaczającej ich rzeczywistości. Z wielką radością jako organizatorzy
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przyjmujemy to, że „Konfrontacje” cieszą się wysoką renomą w środowiskach twórczych nie
tylko regionu, lecz również w odległych zakątkach Polski.
Wernisaż wystawy – 24.11.2016 r w Galerii w ratuszu w Lesznie.
Podsumowanie konkursu - Leszno - Rynek - Ratusz - 10 grudnia 2016 r.
XV Małe Konfrontacje
Wojewódzki Konkurs Literacko – Fotograficzno – Plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej
Wernisaż wystawy odbył się w Galerii w Ratuszu w dniu 8 kwietnia 2016 r. o godz. 17.oo.
W sobotę, dnia 23 kwietnia 2016 r. w Ratuszu odbyło się podsumowanie konkursu
z udziałem laureatów, nauczycieli i instruktorów reprezentujących szkoły i placówki kultury
biorące udział w konkursie.
„Wiosna z Pegazem” - zorganizowano 21.04.2016 r. o godz. 17.oo w Sali reprezentacyjnej
Ratusza w Lesznie.
Spotkanie przygotowano jako spektakl z prezentacją poezji oraz zwiedzanie wystawy
w Galerii w Ratuszu.
Część główna spektaklu to promocja kolejnego – 21 Zeszytu Literackiego pt. „Zegar i serce”,
wydanego przez Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury. Zeszyt ukazał się na wiosnę
2016 r.
W części II imprezy uczestnicy zwiedzali wystawę z pokłosiem XV Wojewódzkiego Konkursu
Literacko – Fotograficzno – Plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej „Małe Konfrontacje”
w Galerii w Ratuszu.
"Jesień pod Pegazem” odbyła się w Ratuszu w Lesznie 09.12.2016 r. o godz. 18.oo jako
impreza podsumowująca 25 lecie LSTK oraz z okazji jubileuszowego XXXV Ogólnopolskiego
Konkursu Literacko – Fotograficzno – Plastycznego Konfrontacje.

LESZCZYŃSKISPORT.PL

Chwalimy się:
- w 2016 roku napisaliśmy 1325 sportowych newsów
- w 2016 roku wykonaliśmy 10346 sportowych zdjęć
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MAŻORETKI ORKIESTRY DĘTEJ MIASTA LESZNA
Za nami pracowity rok :)
Mamy za sobą:
- prawie 800 godzin treningów (tych grupowych, bo indywidualnych
chyba nikt nie zliczy),
- ponad 60 małych i dużych pokazów, w tym także występ na płycie
Stadionu Narodowego w Warszawie podczas Speedway GP
- wraz z Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie (MOK Leszno)) i
Stowarzyszeniem Przyjaciół Mażoretek Orkiestry Dętej Miasta
Leszna zorganizowałyśmy pięć bloków szkoleń warsztatowych, w tym jedno przy
współfinansowaniu Miasta Leszno,
- trafiłyśmy do eskorty flagi PGE Ekstraklasy na wszystkich meczach ligowych Unii Leszno na
Stadionie Smoczyka,
- z Mistrzostw Polski Mażoretek w Kędzierzynie - Koźlu przywiozłyśmy 3 złote, 1 srebrny
i 2 brązowe medale :)

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM - NASZ ŚWIAT"
Stowarzyszenie podejmowało wiele różnorodnych działań
na rzecz osób niepełnosprawnych:
- bal karnawałowy w Strzyżewicach dla osób
niepełnosprawnych z rodzinami,
- warsztaty plastyczne w Miejskim Biurze Wystaw
Artystycznych w Lesznie,
- wernisaż wystawy prac plastycznych w Ratuszu Miejskim w Lesznie – organizacja
i przygotowanie wystawy połączone z koncertem poezji śpiewanej,
- Dzień Europy i Leszczyńskie Targi NGO na leszczyńskim rynku – prezentacja naszego
stowarzyszenia,
- piknik w Górznie – animacje i zabawy dla dzieci i osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
spotkanie z alpakami,
- spotkanie z Krzysztofem Krawczykiem i udział w koncercie,
- Festyn Rodzinny w Strzyżewicach we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Strzyżewic –
animacje dla dzieci /fotobudka, zabawy ruchowe, sportowe, kolorowanki, pląsy, skręcanie
balonów/
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- Piknik Szybowcowy na leszczyńskim lotnisku – animacje dla dzieci /skręcanie balonów, pląsy,
chusta Klanza/,
- Piknik dla Szymka we współpracy z Fundacją Dr Clown – animacje dla dzieci /malowanie twarzy,
skręcanie balonów, chusta Klanza, pląsy/,
- wakacyjny piknik u Państwa Maćkowiaków /gry i zabawy ruchowe, sportowe, śpiewy
i tańce, przygotowanie poczęstunku/,
- planszówkowe popołudnie – turniej gier planszowych z podopiecznymi stowarzyszenia w PWSZ
w Lesznie,
- tworzenie plakatu na konkurs, udział w konkursie pt. "Czym dla nas jest savoir-vivre, czyli dobre
wychowanie", organizowanym przez „COOLturalną Wioskę”. Zdobycie II miejsca,
- festyn organizacji pozarządowych na leszczyńskim lotnisku – prezentacja stowarzyszenia
i animacje dla dzieci /wielka plenerowa gra planszowa, skręcanie balonów, malowanie twarzy,
zajęcia plastyczne/,
- EKO warsztaty i pokaz mody – przygotowywanie kostiumów do pokazu mody i pokaz mody
na leszczyńskim rynku i na ulicach Leszna /wspólnie z CAT Leszno/,
- Dzień Przedszkolaka w Rydzynie - animacje dla dzieci z wielką grą planszową,
- bowlingowe integracje – turniej bowlingowy dla osób niepełnosprawnych z rodzinami,
- ognisko w Karczmie Borowej – marsz z kijkami nordic walking, przygotowanie gier i zabaw
ruchowych, pieczenie kiełbasek na ognisku, śpiew połączony z grą na gitarze,
- Akademia Liderów Wolontariatu /szkolenie dla członków wolontariatu/,
- Drzwi Otwarte Stowarzyszenia „Nasz Dom – Nasz Świat” oraz koncert zespołu Na Górze
/organizacja poczęstunku, wielka gra planszowa, fotobudka, malowanie twarzy, wielkie bańki
mydlane, skręcanie balonów, zabawa z podopiecznymi podczas koncertu/, /wspólnie
z CAT Leszno/,
- spektakl "Wilk syty owca cała" w Teatrze Miejskim w Lesznie i w MOK Leszno (przygotowany
przez nasze stowarzyszenie, z udziałem naszych podopiecznych),
- wyjazd do COOLturalnej Wioski - warsztaty, zabawy andrzejkowe i tańce,
- Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - rozstrzygnięcie plebiscytu "Tu jest OK!
Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym", koncert zespołu "Czerwony Tulipan",
- Sportowe Mikołajki Przedszkolaków w Rydzynie - zabawy z wielką grą planszową,
- spotkanie wigilijne - dekorowanie pierników i kolędowanie,
- kolędowanie w Domu Seniora w Lesznie (wspólnie z Dr. Clownem).
Wśród powyższych działań są przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów
współfinansowanych przez Miasto Leszno. Większość jednak to aktywności pozaprojektowe.
Zrealizowaliśmy następujące projekty:
1. „Dźwiękiem malowane” - warsztaty plastyczne z MBWA w Lesznie.
2. „Do teatru mi po drodze” - przygotowanie spektaklu teatralnego z udziałem osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
3. „Doświadczamy życia” - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych.
4. Warsztaty socjoterapeutyczne dla osób niepełnosprawnych.
5. „Tu jest OK! Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym” - plebiscyt miejski.
6. Wielkopolska Wiara 2016.
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STOWARZYSZENIE QLTURA
Jak co roku zorganizowanym (po raz drugi przy
współpracy z Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie (MOK
Leszno) ) Roots & Fruits Festival. Tegoroczny koncert
Korteza wypełnił salę MOK-u po brzegi a Wasze
zadowolone twarze przekonały nas, że warto ściągać do Leszna takich artystów :)

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KLUBU UNIA LESZNO
- razem z Wami zebraliśmy pieniądze na zakup wózka dla Andrzeja
Szymańskiego,
- zorganizowaliśmy w Lesznie Bieg "Tropem Wilczym" ku czci
Żołnierzy Wyklętych, a niedługo kolejna edycja,
- wpadliśmy na pomysł organizacji Biegu im. Alfreda Smoczyka
i mamy nadzieję, że na stałe zagości on w kalendarzu biegaczy,
- we współpracy z Lesznem i Prezydentem Łukaszem Borowiakiem
doprowadziliśmy do powstania tablicy pamiątkowej Alfreda Smoczyka,
- po raz czwarty wzięliśmy udział w akcji Rodacy Bohaterom, a jej wyniki poznacie niedługo,
- siódmy raz wzięliśmy udział w akcji "Znicz dla Powstańców",
- za to wszystko dostaliśmy wyróżnienie na Leszczyńskiej Gali Wolontariatu.

STOWARZYSZENIE „WYGRAJ SIEBIE”
W 2016r. Stowarzyszenie „Wygraj siebie” zrealizowało:
- w partnerstwie z Miastem Leszno projekt dofinansowany
z programu FIO „Edukacja Seniorów Kluczem do Bezpieczeństwa”,
- napisało 12 projektów, z czego 8 otrzymało dofinansowanie,
- organizowaliśmy przez cały rok warsztaty, spotkania, doradztwo
indywidualne i grupowe,
- prowadziliśmy Klub Seniora „Wrzosowy Zakątek”,
- wydaliśmy i opracowaliśmy dla Was „Kalejdoskop Seniora”,
- zorganizowaliśmy wspólnie z Gazetą ABC i Miastem Leszno debatę dot. aktywności
seniorów w naszym mieście,
- współpracowaliśmy z wieloma organizacjami pozarządowymi,
- wspólnie z Miastem Leszno, Aeroklubem Leszczyńskim zorganizowaliśmy akcję „Ulatniamy
Raka”,
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- kontynuowaliśmy akcję zbiórki włosów dla osób po chemioterapii,
- braliśmy udział w Targach NGO i Dniu Europy,
- uczestniczyliśmy w Festynie Organizacji Pozarządowych i czynnie włączyło się w całą akcję
Aktywne Obywatelskie Leszno,
- uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych,
- braliśmy udział w Komisjach Konkursowych,
- pisaliśmy o naszych działaniach na naszym Facebooku- zamieściliśmy tam około 350
postów oraz na bieżąco prowadziliśmy stronę stowarzyszenia

Dziękujemy wszystkim za udział w naszej zabawie. Gratulujemy Wam
zaangażowania, aktywności oraz realizacji wyżej wymienionych działań. Mamy
nadzieję, że obecny już, 2017 rok będzie dla Was jeszcze owocniejszy
niż ubiegły i z dumą będziemy mogli ogłosić kolejną edycję naszej zabawy.
Więcej o organizacjach pozarządowych przeczytacie na FanPage LeszczyńskieNGO
oraz indywidualnych stronach organizacji.
Wracając do głównego tematu promocji NGO, chcielibyśmy pokazać, jakie efekty
może przynieść podobna akcja:
- pokazanie aktywności NGO i skali naszych działań,
- budowanie pozytywnego wizerunku organizacji,
- tworzenie więzi i interakcji pomiędzy organizacjami, członkami organizacji
i odbiorcami działań,
- pokazanie kreatywności organizacji, ale też innego podejścia do promocji.
Oczywiście była to jednorazowa akcja, jednak może być ona powtarzana każdego
roku.
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