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ZAŁOŻENIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU KIELECKIEGO  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU” 

 

Rada Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr XV/107/12 z dnia 26 listopada 2012 r. przyjęła 

„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku”. 

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca  

o samorządzie powiatowym w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Za podstawowe kryteria wyboru organizacji pozarządowych do współpracy przyjęto 

prowadzenie działalności prospołecznej na rzecz Powiatu Kieleckiego i jego mieszkańców 

oraz wiarygodność organizacji, efektywność i skuteczność realizacji założonych celów. 

Radni Powiatu Kieleckiego uznali za priorytetowe do realizacji we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi następujące zadania: 

► pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób ( wsparcie dla osób w sytuacjach kryzysowych, 

przeciwdziałanie patologiom), 

► kultury, edukacji, oświaty i wychowania (wspieranie i promocja wartościowych 

przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych), 

► działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

► promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 

► opieki zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji, 

► upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, 
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► podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

► promocji Powiatu Kieleckiego. 

„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku” stanowi 

kontynuację dotychczasowej współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi działalność na terenie Powiatu Kieleckiego. 

Program konsultowany był z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. 

W Programie Współpracy zawarty został szeroki zakres zadań merytorycznych dla 

współpracy. Formy współpracy objęły zarówno finansowanie zadań zlecanych do realizacji 

organizacjom pozarządowym, jak i współpracę pozafinansową. 

Współpraca Powiatu Kieleckiego z podmiotami Programu odbywała się na zasadach: 

■ pomocniczości, 

■ suwerenności stron, 

■ partnerstwa, 

■ efektywności, 

■ uczciwej konkurencji i jawności. 

Program stanowił punkt wyjścia do pogłębiania istniejącej już współpracy w celu lepszego 

 i efektywniejszego wykonywania zadań ustawowych Powiatu. 

„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku” dostępny jest  

w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz na 

stronie internetowej www.powiat.kielce.pl w zakładce: „Organizacje pozarządowe”. 

 

 

 

http://www.powiat.kielce.pl/
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REALIZACJA PROGRAMU 

 

Współpraca w formie finansowej 

Współpraca w formie finansowej polegała głównie na udzielaniu dotacji organizacjom 

pozarządowym i stowarzyszeniom, które w wyniku postępowania konkursowego 

wykonywały zadania publiczne. 

Formą współpracy finansowej było także dofinansowanie zadań publicznych realizowanych 

przez organizacje, organizowanie miejsc staży, porozumienia ukierunkowane na partnerstwo 

w realizacji zadań statutowych organizacji pozarządowych. 

 

Zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki – 

nadzorowane przez Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu  

Starostwa Powiatowego w Kielcach. 
 

Zarząd Powiatu w Kielcach na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2013 roku  ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu 

 i turystyki na 2013 rok dla organizacji pozarządowych, w tym także prowadzących 

działalność pożytku publicznego. Oferty składane były w terminie do dnia 20 marca 

 2013 roku. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wyniosła 109 000 zł,  

w tym odpowiednio: 

 w dziedzinie kultury: 50 000 zł., 

 w dziedzinie kultury fizycznej i sportu: 25 000 zł., 

 w dziedzinie turystyki: 18 500,00 zł. 

Na otwarty konkurs ofert wpłynęło 51 wniosków: 25 wniosków w zakresie kultury,  

12 wniosków w zakresie sportu i 13 wniosków w zakresie turystyki. 
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Wszystkie złożone oferty zostały sprawdzone pod względem formalno – prawnym. Zarząd 

Powiatu w Kielcach w kwietniu 2013 roku podjął decyzję w sprawie wsparcia oraz 

powierzenia, wykonania i realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki, kultury, kultury 

fizycznej i sportu w 2013 roku przez Powiat Kielecki dla organizacji pozarządowych oraz 

organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Łącznie przyznano środki 

finansowe dla 43 organizacji na kwotę  93 500,00 zł.  

W ZAKRESIE KULTURY WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE WNIOSKI: 

 

1. Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód „Festyn Rodzinny – Dzień Dziecka na 

ludową nutę”, 

2. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Muzyka Kielce – „Koncert z Okazji Dnia 

Samorządowca”, 

3. Stowarzyszenie Ziemi Świętokrzyskiej – „Warkocz” – Górno „Pamięć o nich nie 

przetrwa tylko w kamieniu”, 

4. Dom dla Niepełnosprawnych Piekoszów – „Działania na rzecz integracji 

międzypokoleniowej”, 

5. Fundacja Studio TM Kielce – „Legendy Świętokrzyskie”, 

6. Stowarzyszenie „Pro Civitas” w Piekoszowie – „I Przegląd Talentów Powiatu 

Kieleckiego”, 

7. Stowarzyszenie Tradycja i Nowoczesność Raków – „Dzień z życia Powstania 

Styczniowego”, 

8. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” Występy – „VI Piknik 

Historyczny „II Wojna Światowa w Chęcinach”, 

9. Fundusz Pomocy Rodzinie Chmielnik – „Biesiada Baby Jagi – makieta obrzędu 

 i praktyk związanych z kielecką czarownicą”, 

10. Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina Wola Kopcowa – „Powiat Kielecki – ojczyzna 

Żeromskiego. Część I – Wola Kopcowa”, 

11. Stowarzyszenie Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej – „Chorągiew FERRO 

AQUILAE” – „Wyglądaj jak szlachcic – czyli żywa historia XVII w. na wyciągnięcie 

ręki”, 

12. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Leśnej – „II dzień kultury ludowej”, 

13. Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich Zagnańsk – „Powiatowa przygoda z kulturą”, 
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14. Korzenie  - Ośrodek Promocji Kultury i Sztuki Tradycyjnej Kraków – „Kapela 

Ciekoty – wydanie płyty CD”, 

15. Świętokrzyskie Towarzystwo Agroturystyki „Łysogóry” Nowa Słupia – „Święto 

Ognia”, 

16. Stowarzyszenie „Sami Swoi Sędek” Łagów – „Festiwal Swojskich Smaków – 

 II Święto Chleba w Sędku, 

17. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” – „Powstańczy 

popas ... widowisko upamiętniające 150 Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego 

na terenie Powiatu Kieleckiego”, 

18. Stowarzyszenie Razem dla Mirocic Nowa Słupia –„Świętokrzyskie w malarstwie  

i rzeźbie, organizacja pleneru malarskiego i konkursu rzeźbiarskiego”, 

19. Stowarzyszenie Spektrum Możliwości Miedziana Góra – „Street art na ludowo”, 

20. Towarzystwo Przyjaciół Bielin – „Z ludem i przez lud”, 

21. Stowarzyszenie Wsi Kołomań i Umer „Nasza Szkoła” – „Z wiekową tradycją”, 

22. Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrzy Miedziana Góra – „Bitwa o Bobrzę”, 

23. Stowarzyszenie Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej „Chorągiew FERRO 

AQUILAE” – „Jarmark Chęciński”, 

24. Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska Kielce – „Mieszkańcy Powiatu Kieleckiego 

 w Powstaniu Styczniowym – wydawnictwo”, 

25. Stowarzyszenie Twórcze „Zenit” Kielce – „Powstanie Styczniowe na terenie Powiatu 

Kieleckiego – mapa interaktywna”. 

 

W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE WNIOSKI: 

 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” Bilcza – „Turniej Tenisa Stołowego, 

2. Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski – Kielce – „Zawody międzynarodowe  

w Kolarstwie MTB – II kategoria UCI”, 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „Otwarte Serca” w Łagiewnikach – „IV Wojewódzki 

Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych”, 

4. Fundacja Przystanek Dziecko Kielce – „V Międzynarodowe Zawody Sportowe 

Rodzicielstwa Zastępczego”, 
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5. Ludowy Zespół Sportowy w Lechowie – „VI Turniej Zręcznościowy Powiatu 

Kieleckiego” Świętokrzyska Akademia Sportu w Rudkach – „Międzygminne 

Weekendy Sportowe”, 

6. Uczniowski Klub Sportowy „Start” Św. Katarzyna – „Zawody w Piłce Siatkowej 

Młodzieży”, 

7. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – „Turniej Piłki Nożnej 

 dla Gimnazjalistów”, 

8. Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Plus” Kielce – „Wakacyjna Akademia Sportu”, 

9. Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton”- 

Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności”, 

10. Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne w Drugni – „Zdrowo na sportowo – 

rywalizacja sportowa z okazji Dnia Dziecka”, 

11. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego „MTB CROSS” Kielce 

„Świętokrzyska Liga Rowerowa 2013”, 

12. K.S. „Nidzianka” Bieliny – „Letni Turniej w Piłkę Siatkową dla dorosłych 

mieszkańców Powiatu Kieleckiego”. 

 

W ZAKRESIE TURYSTYKI WPŁYNĘŁY NASTĘPUJĄCE WNIOSKI: 

1. Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” – Kielce – „V Świętokrzyski Rajd na Raty”, 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Gnojno – „II Powiatowy Rajd Rowerowy – 

Szlakiem Marii Skłodowskiej – Curie i Stefana Żeromskiego”, 

3. Stowarzyszenie „Koń to tradycja” – Chmielnik – „Jarmark Koński”, 

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Plusik” 

– Kostomłoty – „Wielcy pisarze żyli obok nas”, 

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowej – „Śladami 

Żeromskiego”, 

6. Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego Kielce – „Stypendium im. Andrzeja Radka”, 

7. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja turystyczna – Nowa Słupia  „Powiatowy 

Festiwal Piosenki Turystycznej – „Śpiewajmy razem pod Łysą Górą”, 

8. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski „XIV 

Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy – „Święty Krzyż 2013”, 

9. Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne w Drugni – „Rowerem na Święty Krzyż”, 
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10. Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowie” Łagów – „Piotrowska 

Majówka – aktywnie podziwiaj piękno Gór Świętokrzyskich”, 

11. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” Psary – „Festyn rodziny”, 

12. Towarzystwo Przyjaciół Bielin – „Szlakami Powstańczych bitew”, 

13. Stowarzyszenie Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej „Chorągiew FERRO 

AQUILAE” – „VIII nocne zwiedzanie zabytków Chęcin”. 

 

Ze względu na małą atrakcyjność proponowanych działań na rzecz Powiatu Kieleckiego 

nie przyznano dotacji następującym podmiotom: 

1. Stowarzyszenie Ziemi Świętokrzyskiej „Warkocz” – Górno „Pamięć o nich nie 

przetrwa tylko w kamieniu”. 

2. Dom dla Niepełnosprawnych Piekoszów – „Działania na rzecz integracji 

międzypokoleniowej”. 

3. Stowarzyszenie nowoczesna Gmina Wola Kopcowa – „Powiat Kielecki – ojczyzna 

Żeromskiego. Część I – Wola Kopcowa”. 

4. Stowarzyszenie Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej „Chorągiew FERRO 

AQUILAE” – „Wyglądaj jak szlachcic – czyli żywa historia XVII w. na wyciągnięcie 

ręki”. 

5. Korzenie – Ośrodek promocji Kultury i Sztuki Tradycyjnej Kraków – „Kapela 

Ciekoty – wydanie płyty CD”. 

6. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – „Turniej Piłki Nożnej  

dla Gimnazjalistów”. 

7. Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne w Drugni – „Rowerem na Święty Krzyż”. 
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W zakresie kultury wysokość środków finansowych wynosi:  50 000,00 zł. 

Wsparcie otrzymali: 

1. Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód Kielce – „Festyn Rodzinny – Dzień 

Dziecka na ludową nutę” – 1 000,00 zł. (tysiąc zł), 

2.  Świętokrzyskie Stowarzyszenie Muzyka Kielce – „Koncert z Okazji Dnia 

Samorządowca” – 9 500,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset zł), 

3. Fundacja Studio TM Kielce – „Legendy Świętokrzyskie” – 1 000,00 zł (tysiąc zł), 

4. Stowarzyszenie Pro Civitas Piekoszów – „I Przegląd Talentów Powiatu Kieleckiego” 

– 2 000,00 zł (dwa tysiące zł), 

5. Stowarzyszenie Tradycja i Nowoczesność Raków – „Dzień z życia Powstania 

Styczniowego” – 2 000,00 zł (dwa tysiące zł), 

6. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” Występy – VI Piknik 

Historyczny „II Wojna Światowa w Chęcinach” – 2 000,00 zł (dwa tysiące zł), 

7. Fundusz Pomocy Rodzinie Chmielnik – „Biesiada Baby Jagi – makieta obrzędu 

 i praktyk związanych z kielecką czarownicą – 1 000,00 zł (tysiąc zł), 

8. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Leśnej – „II dzień kultury ludowej” – 

1 000,00 zł (tysiąc zł), 

9. Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich Zagnańsk – „Powiatowa przygoda z kulturą” – 

2 000,00 zł (dwa tysiące zł), 

10. Świętokrzyskie Towarzystwo Agroturystyki „Łysogóry” Nowa Słupia – „Święto 

Ognia” – 1 000,00 zł (tysiąc zł), 

11. Stowarzyszenie „Sami Swoi Sędek” Łagów „Festiwal Swojskich Smaków – II Święto 

Chleba w Sędku – 2 000,00 zł (dwa tysiące zł), 

12. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”- „Powstańczy popas 

... widowisko upamiętniające 150 Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego na 

terenie Powiatu Kieleckiego” – 10 800,00zł (dziesięć tysięcy osiemset zł), 

13. Stowarzyszenie razem dla Mirocic Nowa Słupia – „Świętokrzyskie w malarstwie 

 i rzeźbie, organizacja pleneru malarskiego i konkursu rzeźbiarskiego” – 2 700,00 zł 

(dwa tysiące siedemset zł), 

14. Stowarzyszenie Spektrum możliwości Miedziana Góra – „Street art na ludowo” – 

2 000,00 zł (dwa tysiące zł), 

15. Towarzystwo Przyjaciół Bielin – „Z ludem i przez lud” – 1 000,00 zł (tysiąc zł), 
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16. Stowarzyszenie Wsi Kołomań i Umer „Nasza Szkoła” – „Z wiekową tradycją” – 

1 000,00 zł (tysiąc zł), 

17. Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrzy miedziana Góra – „Bitwa o Bobrzę” – 2 000,00 zł 

(dwa tysiące zł), 

18. Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska Kielce – „Mieszkańcy Powiatu Kieleckiego  

w Powstaniu Styczniowym – wydawnictwo” – 4 000,00 zł (cztery tysiące zł), 

19. Stowarzyszenie Twórcze „Zenit” Kielce – „Powstanie Styczniowe na terenie Powiatu 

Kieleckiego – mapa interaktywna” – 2 000,00 zł (dwa tysiące zł). 

 

W zakresie kultury fizycznej i sportu wysoko ść środków finansowych 

wynosi:  25 000,00 zł.  

Wsparcie otrzymali: 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” Bilcza – „Wojewódzki Turniej Tenisa 

Stołowego” – 1 500,00 zł (tysiąc pięćset zł), 

2. Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski – Kielce – „Zawody międzynarodowe  

w Kolarstwie MTB – II kategoria UCI” – 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł), 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „Otwarte Serca” w Łagiewnikach – „IV Wojewódzki 

Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych” – 2 000,00 zł (dwa tysiące zł), 

4. Fundacja Przystanek Dziecko Kielce – „V Międzynarodowe Zawody Sportowe 

Rodzicielstwa Zastępczego” – 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset zł), 

5. Ludowy Zespół Sportowy w Lechowie – „VI Turniej Zręcznościowy Powiatu 

Kieleckiego” – 1 500,00 zł (tysiąc pięćset zł), 

6. Świętokrzyska Akademia Sportu w Rudkach – „Międzygminne Weekendy Sportowe” 

– 1 500,00 zł (tysiąc pięćset zł), 

7. Uczniowski Klub Sportowy „Start” Św. Katarzyna – „Zawody w Piłce Siatkowej 

Młodzieży” – 500,00 zł (pięćset zł), 

8. Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Plus” Kielce – „Wakacyjna Akademia Sportu” – 

1 000,00 zł (tysiąc zł), 

9. Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton” – 

Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” – 2 000,00 zł (dwa tysiące zł), 

10. Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne w Drugni – „Zdrowo na sportowo – 

rywalizacja sportowa z okazji Dnia Dziecka” – 1 500,00 zł (tysiąc pięćset zł), 
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11. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego „MTB CROSS” Kielce – 

Świętokrzyska Liga Rowerowa 2013” – 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł), 

12. K.S. „Nidzianka” Bieliny – „Letni Turniej w Piłkę Siatkową dla dorosłych 

mieszkańców Powiatu Kieleckiego” – 1 000,00 zł (tysiąc zł). 

 

W zakresie turystyki wysokość środków finansowych wynosi: 18  500,00 zł.  

Wsparcie otrzymali: 

1. Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” – Kielce – „V Świętokrzyski Rajd na Raty” – 

2 000,00 zł (dwa tysiące zł), 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno – „II Powiatowy Rajd Rowerowy – Szlakiem 

Marii Skłodowskiej – Curie i Stefana Żeromskiego” – 1 000,00 zł (tysiąc zł), 

3. Stowarzyszenie „Koń to Tradycja” – Chmielnik – „Jarmark Koński” – 2 000,00 zł 

(dwa tysiące zł), 

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom społecznym „Plusik” 

– Kostomłoty – „Wielcy pisarze żyli obok nas” – 1 500,00 zł (tysiąc pięćset zł), 

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowej – „Śladami 

Żeromskiego” – 1 000,00 zł (tysiąc zł), 

6. Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego Kielce – „Stypendium im. Andrzeja Radka” – 

3 000,00 zł (trzy tysiące zł), 

7. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna – Nowa Słupia – „Powiatowy 

Festiwal Piosenki Turystycznej „Śpiewajmy razem pod Łysą Górą” – 3 000,00 zł (trzy 

tysiące zł), 

8. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski „XIV 

Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy – „Święty Krzyż 2013” – 1 000,00 zł (tysiąc zł), 

9. Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowie” Łagów – „Piotrowska 

Majówka – aktywnie podziwiaj piękno Gór Świętokrzyskich” – 1 000,00 zł (tysiąc zł), 

10. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” Psary – „Festyn rodziny” – 

500,00 zł (pięćset zł), 

11. Towarzystwo Przyjaciół Bielin – „Szlakami Powstańczych bitw” – 1 500,00 zł (tysiąc 

pięćset zł), 

12. Stowarzyszenie Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej „Chorągiew FERRO 

AQUILAE” – „VIII nocne zwiedzanie zabytków Chęcin” – 1 000,00 zł (tysiąc zł). 



 

12 
 

 

Zadania z pomocy społecznej, pomocy osobom w trudnej sytuacji 

kryzysowej – nadzorowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kielcach. 

 

 

Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z organizacjami 

pozarządowymi w 2013 roku obejmowała: 

► dofinansowanie ze środków PFRON zadania: sport, kultura, rekreacja i turystyka osób 

niepełnosprawnych dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Rejonowy w Nowej Słupi w kwocie 1.000 zł, 

► udział przedstawicieli organizacji pozarządowych tj. Kieleckiego Stowarzyszenia Chorych 

na Stwardnienie Rozsiane, Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży, 

Dorosłym z Cukrzycą i z innymi schorzeniami, Polskiego Związku Niewidomych, 

Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom  

w Piekoszowie, w pracach Komisji opiniującej wnioski o dofinansowanie do likwidacji  

barier funkcjonalnych: sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.  

Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonują cztery warsztaty terapii zajęciowej. Dla trzech 

warsztatów organem założycielskim i prowadzącym są organizacje pozarządowe: 

● Warsztat Terapii Zajęciowej w Osinach – funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2002 r. i jest 

prowadzony przez Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach, na podstawie 

regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat oraz 

regulaminu pracy i wynagradzania. Warsztat Terapii Zajęciowej w Osinach od 2002 roku 

prowadzi zajęcia dla 40 uczestników. Wszyscy uczestnicy posiadają aktualne orzeczenie  

o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztacie. Ponadto każdy  

z uczestników warsztatu posiada opracowany indywidualny program rehabilitacji. Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Osinach prowadził zajęcia w następujących pracowniach: dnia 

codziennego, informatycznej, techniki i rękodzieła, muzycznej i ekspresji twórczej, 

plastycznej, przyrodniczo – środowiskowej, krawieckiej. Uczestnicy WTZ uczestniczyli  

w różnych formach działalności kulturalno – sportowej i rekreacyjnej. Finansowanie 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Osinach w 2013 roku przedstawia się następująco: 
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dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 591.840,00 zł, co stanowi 90% kosztów 

rocznego utrzymania 40 uczestników WTZ oraz dofinansowanie ze środków własnych 

Powiatu Kieleckiego w kwocie 85.760,00 zł, co stanowi 12% kosztów utrzymania  

40 uczestników WTZ. Łącznie daje to kwotę 677.600,00 zł.  

● Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach – został utworzony 3 grudnia 2009 r.; 

rozpoczął działalność od dnia 28.12.2009 roku na podstawie Umowy Nr 1/2009  

z dnia 3 grudnia 2009 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wiejskim 

Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie 

Zajączkowskiej. Warsztat jest prowadzony przez Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie Zajączkowskiej, na podstawie 

regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą Warsztat oraz 

regulaminu pracy i wynagradzania. Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach prowadzi 

zajęcia dla 35 uczestników ( 6 uczestników jest mieszkańcami DPS-u, 3 uczestników 

pochodzi z terenu Powiatu Włoszczowskiego, natomiast pozostali są mieszkańcami Powiatu 

Kieleckiego). Wszyscy uczestnicy posiadali aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztacie. Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Fanisławicach prowadził zajęcia w następujących pracowniach: gospodarstwa 

domowego, informatycznej, muzycznej, plastyczno – krawieckiej, stolarsko – technicznej 

oraz sala rehabilitacyjna. Uczestnicy WTZ brali udział w różnych formach działalności 

kulturalno – sportowej i rekreacyjnej. Finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Fanisławicach w 2013 roku przedstawia się następująco: dofinansowanie ze środków 

PFRON w kwocie 488.427,00 zł, co stanowi 90% kosztów rocznego utrzymania  

35 uczestników WTZ oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu Kieleckiego  

w kwocie 54.270,00 zł, co stanowi 10% kosztów utrzymania 35 uczestników WTZ. Łącznie 

daje to kwotę 542.697,00 zł. 

● Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie gm. Zagnańsk –  został utworzony 4 grudnia  

2013 r.; rozpoczął działalność od dnia 27.12.2013 r. na podstawie Umowy Nr 3/2013 z dnia  

4 grudnia 2013 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu „Braterskie Serca” w Belnie gm. Zagnańsk, 

zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Stowarzyszeniem „Braterskie Serca” w Belnie. 

Warsztat jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Braterskie Serca” w Belnie na podstawie 

regulaminu Warsztatu Terapii Zajęciowej, organizacyjnego planu działalności 

zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą Warsztat oraz regulaminu pracy 
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 i wynagradzania. Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie prowadzi zajęcia dla 25 uczestników. 

Wszyscy uczestnicy posiadali aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze 

wskazaniem do uczestnictwa w Warsztacie. Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie prowadzi 

zajęcia w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego i ogrodnictwa, techniczno – 

stolarskiej, rękodzielniczej, komputerowej oraz zajęcia uzupełniające: rehabilitacja 

ruchowa/sala rehabilitacji ruchowej, zajęcia z psychologiem, zajęcia kulturalne i turystyczne. 

Finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie w 2013 roku przedstawiało się 

następująco: 

- środki na wyposażenie pomieszczeń Warsztatu z budżetu Powiatu Kieleckiego w kwocie 

76.320,00 zł., 

- dotacja celowa dla Powiatu Kieleckiego od Gminy Zagnańsk na wykonanie prac remontowo 

– adaptacyjnych w kwocie 60.000,00 zł., 

- dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 4.971,82 zł., co stanowi 90% kosztów 

rocznego utrzymania 25 uczestników WTZ oraz dofinansowanie ze środków własnych 

Powiatu Kieleckiego w kwocie 552,42 zł, co stanowi 10% kosztów utrzymania  

25 uczestników WTZ. Łącznie daje to kwotę 5.524,24 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach prowadzi stałą współpracę z Powiatową 

Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych poprzez: 

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, 

- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Zarząd i Radę Powiatu 

w Kielcach pod kątem ich skutków dla niepełnosprawnych. 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z osób reprezentujących 

działające na terenie Powiatu Kieleckiego organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach współpracowało również z organizacjami 

pozarządowymi przy realizacji projektu pn. „Równi lecz różni”, który był współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1. 
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Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Nadrzędnym celem projektu była poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do szerokiej 

jakości usług o charakterze społecznym i zawodowym przy współpracy otoczenia, instytucji 

pomocowych i organizacji pozarządowych. 

W ramach projektu systemowego w 2013 roku współpracowano z Kieleckim 

Stowarzyszeniem Chorych Na Stwardnienie Rozsiane (SM) z siedzibą w Kielcach  

przy ul. Zagórskiej 14. Stowarzyszenie zostało wyłonione w otwartym konkursie ofert na 

realizację zadania publicznego „Rehabilitacja stacjonarna dla osób niepełnosprawnych” 

 w wymiarze 750 godz. dla grupy 25 osób niepełnosprawnych. Zajęcia rehabilitacyjne 

prowadzone były w siedzibie Stowarzyszenia w terminie od maja do 30 listopada 2013 roku. 

Na realizacje wyżej wymienionego zadania przekazano kwotę 30.000,00 zł. 

W 2013 roku Powiat Kielecki zlecał wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia 

ponadgminnego domu pomocy społecznej na podstawie zawartej umowy z Caritas Diecezji 

Kieleckiej Oddział w Piekoszowie Domem dla Niepełnosprawnych, polegającego 

 na zapewnieniu całodobowej opieki mieszkańcom domu oraz świadczeniu usług: bytowych, 

opiekuńczych, wspomagających. Na realizację wyżej wymienionego zadania w 2013 roku 

przekazano kwotę 205.918,00 zł. 

Powiat Kielecki zlecał za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 w Kielcach prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej. Realizacja zadania z zakresu 

pomocy społecznej w Powiecie Kieleckim prowadzona była na podstawie umowy zawartej 

 z Caritas Diecezji Kieleckiej. Powyższa umowa jest corocznie aneksowana. W 2013 roku 

przekazano ze środków Powiatu kwotę 35.000,00 zł. 

Działalność CIK obejmowała świadczenie usług socjalnych, psychologicznych i hostelowych 

dostępnych całą dobę osobom i rodzinom z terenu Powiatu Kieleckiego, które znajdują  

się w trudnej sytuacji. Współpraca ta przebiega na bardzo dobrym poziomie.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   w Kielcach wspólnie planowało działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach Powiatu Kieleckiego. Współrealizowało  zadania 

gminy i powiatu zgodnie z Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

Jednym z głównych celów realizacji zadań było udzielenie skutecznej pomocy osobom 

znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Pracownicy Ośrodka czynnie brali udział  
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w spotkaniach kwartalnych Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Masłów i kilkanaście 

razy brali udział w tzw. grupach roboczych w/w zespołu. Pracownik Powiatowego Centrum 

Pomocy w Rodzinie w Kielcach biorący udział w Zespołach Interdyscyplinarnych na terenie 

Powiatu Kieleckiego kierował do CIK klientów w celu pomocy psychologicznej, prawnej, 

skorzystanie z porad lekarza psychiatry a także z usług hotelowych. 

W ramach realizowanego projektu „Równi lecz Różni” zorganizowana była pomoc 

specjalistyczna dla rodzin zagrożonych przemocą i będących w przemocy w sześciu gminach 

Powiatu Kieleckiego. Osoby uczestniczące w projekcie znajdujące się w trudnej sytuacji 

życiowej w ramach współpracy z CIK skorzystały z bonów żywnościowych, pokryte zostały 

im koszty świadczenia usług zdrowotnych (wykup leków, środków medycznych), 

sfinansowano przejazdy środkami komunikacji publicznej w razie korzystania z usług 

specjalistów (psychoterapeuty, lekarza psychiatry). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kielcach w 2013r. realizowało Program Korekcyjno- Edukacyjny dla Sprawców Przemocy  

w Rodzinie. Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach zaoferowało bezpłatnie w razie 

potrzeby usługi psychologa i lekarza psychiatrę. 

Całodobowa pomoc w Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas realizowana  

jest poprzez poradnictwo psychologiczne; udział w spotkaniach grupowych o charakterze 

edukacyjno- psychologicznym dla osób doznających przemocy, współuzależnionych, 

uzależnionych; pomoc dzieciom z trudnościami wynikającymi z sytuacji kryzysowej rodziny. 

 

Projekty wspomagające lokalny rynek pracy, aktywizacja osób 

bezrobotnych  - nadzorowane przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Kielcach 

 

 

1. W 2013 roku w ramach zawartego porozumienia Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 

prowadził współpracę z Kołem Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata 

Alberta  w zakresie pomocy w promowaniu i realizowaniu projektu „Nowy Start”. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zobowiązany był do: 

 prowadzenia działań informacyjnych o realizacji porozumienia wśród 

współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach instytucji, 
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 informowania osób bezdomnych o działaniach projektowych i statutowych Koła 

Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta, 

 pomocy we wsparciu dla potrzebujących uczestników projektu „Nowy Start”  

w zakresie dofinansowania aktywności zawodowej bezrobotnych np. przez roboty 

publiczne czy prace społecznie użyteczne oraz dofinansowanie utworzenia własnej 

działalności gospodarczej lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej w miarę 

dostępności środków finansowych. 

 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w 2013 roku kontynuował współpracę ze 

Stowarzyszeniem PROREW oraz Caritas Diecezji Kieleckiej – Centrum Integracji 

Społecznej w ramach porozumień zawartych w roku 2011. 

 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach współpracował z nw. organizacjami pożytku 

publicznego organizując u nich miejsca odbywania stażu: 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym 

„PLUSIK” Miedziana Góra, 

- Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo 

w Rudzie Zajączkowskiej Łopuszno, 

- Oddział Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu, 

- Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, 

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów – Łagów, 

- Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gmin w Nowej Słupi, 

- Stowarzyszenie „Pro Civitas” w Piekoszowie, 

- Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry”  - Bieliny, 

- Fundacja Dom Seniora „Sue Ryder” – Pierzchnica, 

- Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” – Kielce, 

- Stowarzyszenie „Razem dla Wszystkich” – Zagnańsk, 
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- Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z uśmiechem” – 

Kielce, 

- Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” – Miedziana Góra, 

- Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica, 

- Fundacja „Tradycja i Nowoczesność” – Raków, 

- Stowarzyszenie „Szałas 2012” -  Zagnańsk, 

- Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne – Pierzchnica, 

- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury w Korzecku – Chęciny. 

Na organizację staży przeznaczono około 206.000,00  zł. 

4. W ramach organizowanych w 2013 roku Powiatowych Targach Pracy do udziału 

zostały zaproszone następujące organizacje pożytku publicznego: 

- Caritas Diecezji Kieleckiej, 

- Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, 

- Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach, 

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie. 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych – nadzorowane przez Powiatowy Ośrodek  

Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach 

  

Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach jest 

jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Kielcach, która realizuje zadania 

 z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. POZiRON 

współpracował w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania miejsc 

pracy dla osób niepełnosprawnych, organizacji staży, szkoleń i przekwalifikowania osób 

niepełnosprawnych. Działania z zakresu promocji zatrudnienia, doradztwa i poradnictwa 

zawodowego, szkolenia osób niepełnosprawnych POZiRON realizuje wspólnie  
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z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach. Zadania te omawiane były na posiedzeniach 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, której członkami są 

przedstawiciele samorządu terytorialnego. 

POZiRON prowadzi stałą współpracę z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych poprzez: 

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, 

- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu  

w Kielcach pod kątem ich skutków dla niepełnosprawnych. 

W 2013 roku na posiedzeniach Rady przeprowadzono konsultacje programów na rzecz osób 

niepełnosprawnych, zaopiniowano podział środków PFRON na realizację poszczególnych 

zadań w zakresie rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Członkowie 

Rady reprezentujący poszczególne stowarzyszenia i organizacje posiadają duże 

doświadczenie i wiedzę z zakresu działalności społecznej, znajomość potrzeb osób 

niepełnosprawnych, służą pomocą doradczą w rozwiązywaniu wszelkich problemów na rzecz 

osób niepełnosprawnych podejmowanych przez Zarząd i Radę Powiatu. W bieżącej pracy 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego istotne znaczenie ma zarówno 

wymiana doświadczeń, jak również współpraca z organami Powiatu. POZiRON wspólnie  

z Powiatową Społeczna Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w II kwartale 2013 r. wizytował 

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Osinach. 

Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym to stała forma 

współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi.  
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Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania –  

nadzorowane przez Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu  

Starostwa Powiatowego w Kielcach. 
 

 

Placówki oświatowe, które są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kieleckiego, realizowały 

wspólnie z organizacjami pozarządowymi projekty m.in. z zakresu podnoszenia poziomu 

kształcenia zawodowego i postaw prospołecznych oraz przedsiębiorczych wśród młodzieży.  

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w różnego rodzaju akcjach 

charytatywnych oraz ekologicznych, takich jak zbiórki pieniędzy na rehabilitację osób 

niepełnosprawnych oraz potrzebujących, akcje: „Góra Grosza”, WOŚP, „Dzień Radości” 

„Szlachetna Paczka”, „Komputery za tonery”, „Drugie Życie elektrośmieci” i wiele innych. 

Poprzez współpracę z klubami sportowymi młodzież brała czynny udział w wielu imprezach 

o charakterze sportowym. 

Realizowano projekty mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Wysoki poziom zaangażowania placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego we 

wszechstronną współpracę z organizacjami pozarządowymi przynosi wymierne korzyści 

zarówno dla młodzieży, jak i nauczycieli. Pozwala na podniesienie poziomu kształcenia, 

przyczynia się do wzrostu atrakcyjności i znaczenia placówek oświatowych w środowisku 

lokalnym i poza nim. 

Szczegółowy opis współpracy placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego z organizacjami 

pozarządowymi przedstawia Załącznik nr 1 do Sprawozdania. 
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Nieodpłatne przekazywanie organizacjom pozarządowym prasy, broszur 

informacyjnych. 

Nadzór – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego  

w Kielcach. 
 

 

Od kilku lat Wydział „ZP” Starostwa Powiatowego w Kielcach prenumeruje miesięcznik 

„Diabetyk” na potrzeby „Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” – Oddział Wojewódzki  

w Kielcach. 

 

Łączna kwota środków finansowych  przekazanych organizacjom pozarządowym w 2013 r.  

wyniosła: 787.320,42  zł. 

Szczegółowy wykaz dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym przez Powiat 

Kielecki w 2013 r. zawarty jest w Załączniku nr 2 do Sprawozdania. 

 

Współpraca w formie pozafinansowej 

Współpraca pozafinansowa z sektorem pozarządowym obejmowała prowadzenie współpracy 

w formach: 

1. Wymiany informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów 

 i potrzeb mieszkańców Powiatu Kieleckiego 

W zakresie wymiany informacji między samorządem Powiatu a organizacjami 

pozarządowymi wyróżnić należy następujące działania: 

► Funkcjonowanie strony internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach, na której 

publikowane były informacje o formach pomocy udzielanej przez organizacje 

pozarządowe, 
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► Na stronie internetowej www.ngo.pl Portal Organizacji Pozarządowych zamieszczane 

były informacje związane z sektorem ngo w Powiecie Kieleckim, 

► Publikowanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach informacji 

dotyczących konkursów dla organizacji pozarządowych związanych z wykorzystaniem 

zarówno środków unijnych, jak i dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego na realizację 

zadań z zakresu kultury, turystyki i sportu, 

► Prowadzenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach linku pn. 

„Organizacje Pozarządowe”, który jest cennym źródłem informacji dotyczącej współpracy 

Powiatu Kieleckiego z sektorem ngo. Link był systematycznie rozbudowywany, 

aktualizowany i promowany, 

► Prowadzenie „Mapy aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz innych    

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu 

Kieleckiego, będącej bazą danych informacji o organizacjach pozarządowych 

działających na terenie Powiatu Kieleckiego. Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym 

Nr 49/13 Starosty Kieleckiego z 19 czerwca 2013 r. w sprawie aktualizowania oraz 

wykorzystania bazy danych o organizacjach pozarządowych pod nazwą „Mapa 

aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu 

kieleckiego” organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) mogą dokonywać zmian 

danych umieszczonych w wymienionym dokumencie. 

„Mapa aktywności” udostępniona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Kielcach www.powiat.kielce.pl w zakładce ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE. 

Aktualizacji danych należy dokonywać na podstawie Formularza identyfikacyjnego 

organizacji pozarządowych dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  

w Kielcach w zakładce: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. 

 

 

http://www.ngo.pl/
https://www.powiat.kielce.pl/undefined/
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2. Współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach 

Uchwałą Nr 185/261/13 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 9 października 2013 r. została 

powołana na drugą jej kadencję Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego  

w Kielcach.  

Rada jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Powiatu 

Kieleckiego w zakresie działalności pożytku publicznego. 

 Rada liczy 12 członków. 

W skład Rady wchodzą: 

a) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Kieleckiego, 

b) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Kielcach, 

c) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Kielcach, 

d) dwóch przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

3. Organizowanie oraz uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych m.in.: 

- udział w konferencji pod hasłem: „Wolontariat społeczny – obywatele odpowiedzialni za 

swoje otoczenie” w dniu 24 września 2013 r. w  Centrum Konferencyjnym „Okrąglak” , 

zorganizowanej przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach. 

- udział w konferencji „Budowa społeczeństwa obywatelskiego” w dniu 4 października 

2013 r. zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie w ramach 

projektu „Pakt na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego”. Patronat nad 

konferencją objął Starosta Kielecki. 
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4. Prowadzenie nadzoru nad stowarzyszeniami oraz ewidencja uczniowskich klubów 

sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności 

gospodarczej – Nadzór: Wydział Administracyjno – Organizacyjny Starostwa 

Powiatowego w Kielcach 

Podstawową formą współpracy w zakresie prowadzenia nadzoru nad stowarzyszeniami było 

udzielanie wyjaśnień, interpretacji, opinii do statutów stowarzyszeń i stowarzyszeń kultury 

fizycznej oraz bieżące wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, które umożliwiają 

klubom sportowym ubieganie się o środki finansowe. 

Na terenie Powiatu Kieleckiego działa 483 stowarzyszenia oraz 95 uczniowskich klubów 

sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej.  

W 2013 roku zaopiniowano 35 wniosków o rejestrację stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. Wydano 15 decyzji dotyczących  wpisu lub zmian w ewidencji klubów 

sportowych i  32 zaświadczenia potwierdzające wpis do  ewidencji Starosty Kieleckiego. 

5. Formy współpracy pozafinansowej z zakresu oświaty przedstawione zostały  

w Załączniku nr 1 do Sprawozdania. 

 

PODSUMOWANIE 

Powiat Kielecki kontynuuje w 2014 roku współpracę z organizacjami sektora pozarządowego, 

realizując zapisy „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w 2014 r.”. Doświadczenia zdobyte w tym zakresie w latach poprzednich, a także w ostatnim 

okresie pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy w celu lepszego 

wykonywania zadań ustawowych przypisanych powiatom. 

 

Opracował: 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Starostwa Powiatowego w Kielcach 

Kielce, luty 2014r.          
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Zał. Nr 1  

Formy współpracy placówek oświatowo – wychowawczych Powiatu Kieleckiego  

z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku 

L.p. 

Nazwa placówki 

oświatowej Powiatu 

Kieleckiego 

Nazwa organizacji,  

z którą współpracuje 

placówka 

Forma współpracy 

1. Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Bodzentynie 

 Fundacja Domy 

Wspólnoty Chleb Życia 

 

 

 Fundacja Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie zespołu otrzymują stypendia z funduszu stypendialnego 

fundacji, szkoła pośredniczy w ich wypłacaniu do rąk ucznia; 

 

 Uczniowie poznają zasady prowadzenia działalności 

gospodarczej (usługowo-produkcyjnej). Realizowane są różne 

programy i przedsięwzięcia: 

 program pn. „Zarządzanie Firmą – Banki w Akcji”; 

 Klucz do Kariery – projekt z doradztwa zawodowego, ujawnianie 

predyspozycji zawodowych w zależności od osobowości; 

 Tydzień Przedsiębiorczości – współpraca z FMP celem 

poszerzenia wiadomości na temat działalności gospodarczej; 

 Dzień Przedsiębiorczości – jednodniowe praktyki zawodowe  

w wybranym przez siebie zakładzie pracy; 



 

 

 

 

 

 Polski Czerwony Krzyż 

 

 

 

 Katolickie 

Stowarzyszenie 

Młodzieżowe w 

Bodzentynie 

 

 

 Liga Ochrony Przyrody 

 

 

 Klub Sportowy 

„JODŁA” 

 

 

 Współpraca z UKS 

„Olimp” Wzdół 

Rządowy oraz z UKS 

„Gród” Bodzentyn  

 Talentowisko – projekt organizowany przez BS, współpraca  

z Oddziałem BS w Bodzentynie, kształtowanie umiejętności 

pisania biznesplanu firmy i pozyskiwania środków finansowych 

na działalność przedsiębiorstwa. 
 

Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy w ramach akcji ”Góra 

Grosza”                                                                                                          

 

Uczniowie ZSP Nr 1 w Bodzentynie odbywają cotygodniowe spotkania 

formacyjne, adoracje, wieczornice. Prowadzą  różne akcje m.in. 

„Szlachetna Paczka”, „Dzień Radości”. Przygotowują sztuki teatralne, 

organizują wyjazdy modlitewne i rekolekcyjne, a także prowadzą 

działalność muzyczną, kulturalną  i sportową. 
 

Uczniowie poruszają zagadnienia ochrony przyrody, przygotowują 

referaty  i akcje ekologiczne takie jak: „Cztery pory roku”, „Ratujemy 

drzewa iglaste”, „Dzieci Ziemi”, prace w ogródku szkolnym i 

dokarmianie ptaków 

Uczniowie szkoły uprawiają sporty kwalifikowane w sekcjach: 

biathlonu, strzeleckiej, sportów obronnych, bilardowej oraz  narciarskiej. 

 

Stworzenie trwałych kontaktów między szkołami poprzez rywalizację 

sportową 



 

 

 

 Towarzystwo 

Przyjaciół Bodzentyna, 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dawida 

Rubinowicza, 

”Odnowica” - 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Odnowy Wsi 

Polskiej 

 

 Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie i Osobom 

Niepełnosprawnym 
 

 Reba Organizacja 

Odzysku  

 

 Stowarzyszenie 

Absolwentów Szkół 

Średnich w 

Bodzentynie 

 

 Stowarzyszenie 

PROREW 
 

Rozwój obszarów wiejskich, kultywowanie pamięci o II wojnie 

światowej i jej ofiarach wśród młodzieży i mieszkańców Bodzentyna, 

upamiętnienie męczeństwa ludności polskiej i żydowskiej. Młodzież 

uczestniczy w projekcie realizowanym przez Towarzystwo Dawida 

Rubinowicza w Bodzentynie współpracując ze Szwedzkim Komitetem 

przeciw Antysemityzmowi (SKPA) z siedzibą w Sztokholmie. Projekt 

nosi tytuł „Zachowanie i prezentacja świadectw ocalałych z Holokaustu 

– Co to znaczy być istotą ludzką?”. 

 

 

Zbiórki pieniędzy na rehabilitację osób niepełnosprawnych. 

 

Akcja zbierania zużytych baterii. 

 

 

Fundowanie stypendiów dla najlepszych uczniów. 

 

 

Wspólna realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał 

Ludzki” pn. „Zawód na pięć z plusem”; 



 

 

2. Zespół Szkół Nr 2  

w Chęcinach 

 Caritas Polska 

 

 

 

 

 

 

 

 Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Chęcińskiej 

 

 Fundacja na Rzecz 

Osób 

Niepełnosprawnych 

„Pomóż i Ty” 

 

 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Chęcinach 

 

 

 Polski Czerwony Krzyż 

 

 

 

 

 

 Ośrodek Rozwoju 

Edukacji 

 

Na terenie szkoły funkcjonuje szkolne koło Caritas, którego opiekunem 

jest ks. Marcin Mastela. Działalność koła jest zgodna ze statutem a jego 

wolontariusze świadczą pomoc materialną i niematerialną dla ludzi 

potrzebujących z terenu Miasta i Gminy Chęciny. Koło Caritas wspiera 

akcje organizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej. W placówce działa 

również Szkolny Klub Wolontariusza. 

 

Współpraca przy spektaklach, rajdach, konkursach dla mieszkańców 

miasta i gminy. 

 

Zbiórki charytatywne dla potrzebujących. 

 

Młodzież uczestniczy w pracach i działalności jednostki straży jako 

ochotnicy. W szkole organizowane są konkursy wiedzy pożarniczej. 

Uczniowie są laureatami konkursów na szczeblu powiatowym  

i wojewódzkim. 

 

 

W szkole prężnie działa Klub Honorowych Dawców Krwi, który od 

wielu lat plasuje się w czołówce klubów HDK. Uczestniczy w projekcie 

„Młoda Krew Ratuje Życie”. Ponadto członkowie klubu przeprowadzają 

akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących. W roku 2013 czynny 

udział uczniów i nauczycieli w akcjach charytatywnych „Kampania PCK 

Walki z Głodem 2013” oraz „Czerwonokrzyska Gwiazdka 2013”). 

 

 

Udział w projekcie „Zachować pamięć”, czwarta wizyta młodzieży szkół 



 

 

 

 

 Europejska Platforma 

Recyklingu 

 

 

 Ośrodek Terapii 

Uzależnień San 

Damiano 

 

 

 

 

 Fundacja Miśka 

Zdziśka 

 

 

 Polska Fundacja  

im. Roberta Schumana 

 

 

 AIESEC 

 

 

 

 

 

 

 

 Fundacja Zielony 

Horyzont 

średnich z Netanii w Izraelu. 

Zbiórka zużytych baterii. 

 

Placówka współpracuje zarówno z kierownictwem ośrodka, terapeutami 

oraz młodzieżą. We współpracy z ośrodkiem realizuje program 

przeciwdziałania uzależnieniom. Terapeuci i pensjonariusze ośrodka 

prowadzą zajęcia warsztatowe dla młodzieży. Osoby uzależnione są 

poddawane skutecznej terapii. Uczniowie pomagają w pracy ośrodka na 

zasadzie wolontariatu. 

 

Zbiórka plastikowych nakrętek. 

 

Udział w projekcie „Gminowo”, w którym młodzież uczy się 

funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie, obserwuje pracę 

urzędu gminy, uczestniczy w sesjach, spotyka się z radnymi, itp. 

 

 

Jest organizacją młodzieżową, która poprzez wolontariat studentów 

współpracuje z placówkami w zakresie przeprowadzania warsztatów 

językowych. Obecnie gościmy w naszej szkole wolontariuszy z Ukrainy, 

Kazachstanu i Rosji. Nasza młodzież chętnie bierze udział  

w proponowanych zajęciach podwyższając swoje umiejętności językowe, 

wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, czy sterowania własną karierą 

zawodową. 

 

 

Udział w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Drugie życie 

elektrośmieci”. Działalność Klubu Młodego Ekologa. 



 

 

 

 Towarzystwo 

Przyjaciół Sztuk 

Pięknych w Kielcach 

 

 Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

Spotkania uczniów z członkami towarzystwa. Redagowanie utworów 

lirycznych podczas warsztatów literackich. 

Udział wolontariuszy w akcji zbiórki pieniędzy oraz występ artystyczny 

uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Finale WOŚP. 

3. Zespół Szkół Nr 3  

w Chmielniku 
 Narodowa Agencja 

Programu Comenius 
 

 Stowarzyszenie 

PROREW  

 Caritas 

 

 Klub Sportowy ZENIT 

 

 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Chmielniku 

 

 Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

Realizacja projektu w ramach programu Partnerskie Projekty Szkół 

Comenius we współpracy z partnerską szkołą w Rodewisch; 

 

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”; 

Działalność Szkolnego Koła Caritas. 

Organizowanie imprez sportowych. 

 

 

Organizowanie konkursów z wiedzy pożarniczej. 

Udział wolontariuszy w akcji zbiórki pieniędzy oraz występy artystyczne 

młodzieży z Zespołu szkół Nr 3 w Chmielniku w Finale WOŚP. 

 



 

 

4. Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 5  

w Łopusznie 

 

 Katolickie 

Stowarzyszenie  

Młodzieży 

 

 AIESEC 

 

 

 Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

 

 Stowarzyszenie 

„GENIUSZ” 

 

Wspólne pielgrzymki, wycieczki, rajdy, obozy; spotkania, dyskusje, koła 

teatralne, zespoły muzyczne, sport. 

 

Realizowanie projektu pt. „Krok w przyszłość”, którego głównym celem 

było szerzenie tolerancji i różnorodności kulturowej wśród uczniów 

poprzez aktywną formę zajęć. Zajęcia prowadzone były przez trenerów  

z Węgier, Kolumbii, Tajwanu. 

 

Zorganizowanie zbiórki pieniędzy na rzecz WŚOP poprzez 

przygotowanie ciast, wyrobów garmażeryjnych przez uczniów 

Technikum Technologii Żywności. 

Finansowanie stypendiów, wycieczek, organizowanie szkoleń, imprez 

kulturalnych, warsztatów, obozów, seminariów, przeprowadzanie zbiórek 

publicznych. 

 

5. Zespół Szkół Nr 8  

w Nowej Słupi 

 Towarzystwo “Nasz 

Dom” 

 

 

 

 

Zbiórka  przez młodzież  szkoły monet  groszowych.  Pieniądze  te 

przeznaczane są na szeroko  rozumianą - aczkolwiek szczytną - pomoc 

dziecka i rodzinie.  Towarzystwo  “Nasz Dom”  udziela wsparcia 

finansowego  domom dziecka,  rodzinnym  domem,  zawodowym  

rodzinom  zastępczym,   wreszcie indywidualnym wychowankom 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 



 

 

 Przedsiębiorstwo 

Techniczno-Handlowe  

“TECHNIKA”  

sp. z o.o.  

z siedzibą w Gliwicach 

 

 

 

 

 

 

 Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

Akcja  “Komputery za tonery”.  Przynosi  ona  efekty  w dwóch 

płaszczyznach: ekologicznej  i  ekonomicznej.  Polega na tym, iż 

uczniowie przynoszą do szkoły zużyte pojemniki na tusz od drukarki 

atramentowej lub tonery od drukarki laserowej. Pojemniki  wysyłane  są  

do  firmy  prefabrykującej,  gdzie  są   poddawane segregacji  na: 

nadające  się  do  recyklingu  i  nie nadające się do recyklingu. 

Opisana  wyżej  akcja  uczy  młodych ludzi gospodarności, 

przedsiębiorczości oraz  tego,  że  rozmaite  surowce  można  

przetwarzać   i   wykorzystywać ponownie, 

 

Zbiórka pieniędzy przesz szkolnych wolontariuszy na rzecz WOŚP. 

6. Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w 

Podzamczu 

 Ludowy Klub Sportowy 

„Znicz” 

 WLKS „ŚWIT” Wolica 

 Korona Kielce S.A. 

 Pływalnia „FOKA” 

 

 Ośrodek Leczenia 

Uzależnień od Środków 

Psychoaktywnych „San 

Damiano” w Chęcinach 

 

 Świętokrzyskie 

Centrum Profilaktyki i 

Edukacji w Kielcach; 

Organizowanie zawodów sportowych; 

Korzystanie przez młodzież w Podzamczu z hali sportowej w Wolicy; 

 

Organizowanie wyjazdów na mecze piłkarskie; 

Zajęcia pływackie dla wychowanków; 

 

Spotkania z wychowankami ośrodka, edukacja na temat  różnego rodzaju 

uzależnień i profilaktyki; 

 

Zajęcia warsztatowe dla wychowanków chcących podjąć działalność 

wolontaryjną  na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych ; 



 

 

 

 Stowarzyszenie 

„INTEGRACJA”  

w Kielcach; 

 

 

 Regionalne Centrum 

Wolontariatu w 

Kielcach  

 

 

 

 

 Teatr Lalki i Aktora 

„Kubuś” w Kielcach 

 

 Dyskusyjny Klub 

Filmowy i Nowe 

Horyzonty Edukacji 

Filmowej WDK  

w Kielcach 

 Klub Dyskusyjny Kino 

Moskwa 

 

 Stowarzyszenie 

„Nadzieja Rodzinie”  

w Kielcach 

 

 

 

 

 

Udział wychowanków w 4 grupach wolontariatu: schronisko dla zwierząt  

w Kielcach, Ośrodek Jazdy Konnej w Kielcach, Dom Pomocy Społeczne  

w Kielcach oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital 

Specjalistyczny w Jędrzejowie. 

 

Nawiązanie współpracy z dyrekcją teatru i udział grupy wychowanków w pracy 

wolontariatu na rzecz teatru. 

 

 

 

Udział wychowanków w spotkaniach z cyklu „Godzina wychowawcza  

w kinie”; 

 

Udział wychowanków w spotkaniach Klubu i zajęciach filmoterapii; 

 

 

 

Przedstawienia teatralne o tematyce edukacyjno – profilaktycznej. 

 

 



 

 

 Stowarzyszenie 

„PROREW” 

 

 

 

 

 

 

 „Kurtyna” oraz 

Agencja „Art. – 

Metanoja” 

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – 

dodatkowe zajęcia z matematyki, j. polskiego, ICT, j. angielskiego, 

przedsiębiorczości, spotkania z przedsiębiorcami, wyjazdy edukacyjne, zajęcia 

z doradztwa edukacyjno – zawodowego; Realizacja Projektu Innowacyjnego  „ 

Wczoraj Wykluczeni Jutro Zatrudnieni” – zajęcia z wychowankami z branżach: 

budownictwo, samochody, handel, informatyka, gastronomia; 

 

Przedstawienia teatralne o tematyce edukacyjno – profilaktycznej. 

7. Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w 

Rembowie 

 Szydłowskie 

Towarzystwo 

Strzeleckie w Szydłowie 

  

Centrum Kultury 

Fizycznej i Rozwoju 

Lokalnego w Rakowie 

 

 Stowarzyszenie 

Tradycja  

i Nowoczesność  

w Celinach 

 

 Gminny Zespół Szkół  

w Łagowie 

 

Udział w zawodach strzeleckich z karabinka sportowego, udział w 

marszach oraz wystawianie wart honorowych z okazji świąt narodowych; 

 

Korzystanie przez młodzież MOW w Rembowie z hali sportowej  

w Rakowie. 

 

Pozyskiwanie żywności ze Świętokrzyskiego Banku Żywności dla 

wychowanków MOW w Rembowie. 

 

 

Korzystanie przez młodzież MOW w Rembowie z sali sportowej  

w Łagowie. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym 



 

 

 Fundacja Regionalis 

 

 

 Stowarzyszenie 

PROREW w Kielcach 

 

 

 Stowarzyszenie 

Regionalne Centrum 

Wolontariatu  

w Kielcach 

 

 

 

 

 Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich 

 

 

dostępie do edukacji: zajęcia z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, 

doradztwa edukacyjno-zawodowego – zajęcia indywidualne oraz zajęcia 

grupowe z ICT, przedsiębiorczość. 

 

Realizacja projektu pn. „Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie” w ramach 

Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – dodatkowe zajęcia z matematyki,  

j. polskiego, ICT,  j. angielskiego, workshopy - spotkania z przedsiębiorcami, 

wyjazdy edukacyjne, zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego; 

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Regionalnego Centrum Wolontariatu  

w Kielcach. Wychowankowie wraz z opiekunami uczestniczą  

w szkoleniach dla wolontariuszy, aby ofiarować swoją fachową wiedzę i 

umiejętności  w zakresie: 

 podtrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów i współpracy 

z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Rudkach; 

 kontynuowanie  kontaktów  i współpracy z  GOPS w Rakowie; 

 nawiązanie współpracy z kołem łowieckim „Łagów”, 

dokarmianie leśnych zwierząt w okresie zimy. 

 

 Współpraca ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteką 

Narodową w Warszawie. W związku ze stałą (4 letnią) współpracą 

corocznie pozyskujemy dublery oraz czasopisma do naszej biblioteki 

szkolnej. 

 



 

 

 Stowarzyszenie 

„Nadzieja Rodzinie”  

w Kielcach 

 Centrum Psychoterapii 

„PROMEDIC”  

w Staszowie  

Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzone przez 

specjalistów ds. uzależnień. 

 

Pomoc lekarzy specjalistów w kontynuowaniu lub podjęciu leczenia z uwagi na 

zdiagnozowane stany lękowe, zaburzenia zachowania, stany depresyjne. 

8. Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna  

w Bodzentynie 

 Świetlica 

Środowiskowa 

,,Beczka” w Kielcach 

 Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie ,,Nowe Życie” 

w Skarżysku - 

Kamiennej. 

 

Spotkania pracowników poradni z młodzieżą, z rodzicami w celu 

udzielenia porad dotyczących problemów szkolnych, wychowawczych, 

walki z nałogami (alkohol, narkotyki). 

9. Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna  

w Chmielniku 

 Placówka nie prowadzi systematycznej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

10. Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna  

w Piekoszowie 

 

Placówka nie współpracuje systematycznie  z organizacjami 

pozarządowymi. Kontakty nawiązuje przy okazji prowadzenia diagnozy i 

udzielania pomocy dzieciom i młodzieży. Dotyczy to szczególnie osób  

z autyzmem i niepełnosprawnych.  W tych przypadkach zasięgamy opinii 

o funkcjonowaniu naszych klientów i informacji o formach udzielanej 
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pomocy. 
11. Powiatowe Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe 

w Chęcinach 

 Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie PRO z Kielc 

 

 Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży 

„PROMYK” 

 

 

 Stowarzyszenie 

Kulturalno – 

Turystyczne 

„Jagiellonia” z Puław 

 

 Polskie Towarzystwo 

Schronisk 

Młodzieżowych 

 

 Koło Genetyków 

Uniwersytetu 

Warszawskiego 

 

 AIESEC 

Organizowanie pobytu grup dzieci i młodzieży;  

 

Organizowanie turnusów kolonijnych oraz pobytu grup dzieci i 

młodzieży z Ukrainy; 

 

 

Prawo używania przez schronisko logo PTSM, możliwość uczestnictwa 

w Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk 

Młodzieżowych, reklamy w Informatorach PTSM, kierownicy schronisk 

uczestniczą w seminariach organizowanych przez Zarząd Główny PTSM 

oraz w imprezach targowych. 

 

 

Pomoc w organizowaniu konferencji na terenie województwa 

świętokrzyskiego o tematyce turystycznej. 

Zapewnienie  miejsc noclegowych oraz pomoc w organizowaniu 

międzynarodowych konferencji. 
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Zestawienie dotacji przekazanych  
organizacjom pozarządowym  

w 2013 roku 

 

 

 

Lp. Podmiot wykonujący Zadanie 
Kwota 

dofinansowania 

 

KULTURA , SPORT I TURYSTYKA 

 

1 Stowarzyszenie Integracja 

Europa – Wschód Kielce  

„Festyn Rodzinny – Dzień 

Dziecka na ludową nutę” 
1 000,00 zł 

2 
Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie Muzyka 

Kielce 

„Koncert z Okazji Dnia 

Samorządowca” 
9 500, 00 zł 

3 Fundacja Studio TM Kielce „Legendy Świętokrzyskie” 1 000, 00 zł 

4 Stowarzyszenie Pro Civitas  

w Piekoszowie 

„I Przegląd Talentów 

Powiatu Kieleckiego” 
2 000, 00 zł 

5 Stowarzyszenie Tradycja  

i Nowoczesność Raków 

„Dzień z życia Powstania 

Styczniowego” 
2 000, 00 zł 

6 Stowarzyszenie Rekonstrukcji 

Historycznych „Jodła” Występy 

VI Piknik Historyczny „II 

Wojna Światowa  

w Chęcinach” 

2 000,00 zł 

7 Fundusz Pomocy Rodzinie 

Chmielnik  

„Biesiada Baby Jagi – 

makieta obrzędu i praktyk 

związanych  

z kielecką czarownicą” 

1 000,00 zł 

8 Stowarzyszenie Gospodyń 

Wiejskich w Leśnej 
„II dzień kultury ludowej” 1 000,00 zł 

9 Stowarzyszenie Razem dla 

Wszystkich Zagnańsk 

„Powiatowa przygoda  

z kulturą” 
2 000, 00 zł 

10 
Świętokrzyskie Towarzystwo 

Agroturystyki „Łysogóry” 

Nowa Słupia 

„Święto Ognia” 1 000, 00 zł 

11 Stowarzyszenie „Sami Swoi 

Sędek” Łagów 

„Festiwal Swojskich 

Smaków – II Święto Chleba 

w Sędku 

2 000,00 zł 



12 
Stowarzyszenie „Lokalna 

Grupa Działania – Wokół 

Łysej Góry”  

„Powstańczy popas ... 

widowisko upamiętniające 

150 Rocznicę Wybuchu 

Powstania Styczniowego na 

terenie Powiatu Kieleckiego” 

10 800, 00 zł 

13 Stowarzyszenie Razem dla 

Mirocic Nowa Słupia 

Świętokrzyskie w malarstwie 

 i rzeźbie, organizacja 

pleneru malarskiego  

i konkursu rzeźbiarskiego” 

2 700, 00 zł 

14 Stowarzyszenie Spektrum 

Możliwości Miedziana Góra 
„Street art na ludowo” 2 000,00 zł 

15 Towarzystwo Przyjaciół Bielin „Z ludem i przez lud” 1 000, 00 zł 

16 Stowarzyszenie Wsi Kołomań 

 i Umer „Nasza Szkoła” 
„Z Wiekową tradycją” 1 000,00 zł 

17 Ochotnicza Straż Pożarna  

w Bobrzy Miedziana Góra 
„Bitwa o Bobrzę” 2 000,00 zł 

18 Stowarzyszenie Ziemia 

Świętokrzyska Kielce 

„Mieszkańcy Powiatu 

Kieleckiego w Powstaniu 

Styczniowym – 

wydawnictwo” 

4 000, 00 zł 

19 Stowarzyszenie Twórcze „Zenit” 

Kielce 

„Powstanie Styczniowe na 

terenie Powiatu Kieleckiego 

– mapa interaktywna” 

2 000,00 zł 

20 Uczniowski Klub Sportowy 

„Orlęta” Bilcza 

„Wojewódzki Turniej Tenisa 

Stołowego” 
1 500,00 zł. 

21 Świętokrzyski Regionalny 

Związek Kolarski - Kielce 

„Zawody międzynarodowe  

w Kolarstwie MTB – II 

kategoria UCI” 

5 000, 00 zł 

22 Stowarzyszenie Przyjaciół DPS 

„Otwarte Serca” w Łagiewnikach 

„IV Wojewódzki Turniej 

Tenisa Stołowego Osób 

Niepełnosprawnych” 

2 000,00 zł 

23 Fundacja Przystanek Dziecko 

Kielce 

„V Międzynarodowe 

Zawody Sportowe 

Rodzicielstwa Zastępczego” 

2 500,00 zł 

24 Ludowy Zespół Sportowy  

w Lechowie 

„VI Turniej Zręcznościowy 

Powiatu Kieleckiego” 
1 500,00 zł 

25 Świętokrzyska Akademia 

Sportu w Rudkach 

„Międzygminne Weekendy 

Sportowe” 
1 500, 00 zł 

26 Uczniowski Klub Sportowy 

„Start” Św. Katarzyna 

„Zawody w piłce siatkowej 

młodzieży” 
   500, 00 zł 

27 Fundacja na rzecz promocji 

zdrowia „Plus” Kielce 

„Wakacyjna Akademia 

Sportu” 
1 000, 00 zł 

  28 
Łódzkie Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej, Sportu, 

Rekreacji i Turystyki „Peleton” 

„Międzynarodowy Wyścig 

Kolarski „Solidarności” 
2 000, 00 zł 

29 Stowarzyszenie Sportowo – 

Kulturalne w Drugni 

„Zdrowo na sportowo – 

rywalizacja sportowa  

z okazji Dnia Dziecka” 

1 500,00 zł 

30 Świętokrzyskie „Świętokrzyska Liga 5 000, 00 zł 



Stowarzyszenie Kolarstwa 

Górskiego „MTB CROSS” 

Kielce 

Rowerowa 2013” 

31  K.S. „Nidzianka” Bieliny 

„Letni turniej w Piłkę 

Siatkową dla dorosłych 

mieszkańców Powiatu 

Kieleckiego” 

1 000, 00 zł 

32 Zrzeszenie Sportu  

i Rehabilitacji „Start” Kielce 

„V Świętokrzyski Rajd na 

Raty” 
2 000,00 zł 

33 Stowarzyszenie Przyjaciół 

Gminy Górno 

„II Powiatowy Rajd 

Rowerowy – Szlakiem Marii 

Skłodowskiej – Curie  

i Stefana Żeromskiego” 

1 000,00 zł 

34 Stowarzyszenie „Koń to 

Tradycja” - Chmielnik 
„Jarmark Koński” 2 000,00 zł 

35 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dzieci i Przeciwdziałania 

Patologiom Społecznym 

„Plusik” - Kostomłoty 

„Wielcy pisarze żyli obok 

nas” 
1 500,00 zł 

36 Stowarzyszenie Przyjaciół Św. 

Katarzyny i Doliny Wilkowej 
„Śladami Żeromskiego”       1 000, 00 zł. 

37 Towarzystwo im. Stefana 

Żeromskiego Kielce 

„Stypendium im. Andrzeja 

Radka”  

 

3 000, 00 zł. 
 

38 
Stowarzyszenie Lokalna 

Organizacja Turystyczna – 

Nowa Słupia 

„Powiatowy Festiwal 

Piosenki Turystycznej 

„Śpiewajmy razem pod Łysą 

Górą” 

 

3 000, 00 zł. 
 

39 
Polskie Towarzystwo 

Turystyczno – Krajoznawcze 

Oddział Świętokrzyski  

„XIV Świętokrzyski Rajd 

Pielgrzymkowy – „Święty 

Krzyż 2013” 

1 000, 00 zł. 

40 
Stowarzyszenie „Koło 

Gospodyń Wiejskich  

w Piotrowie” Łagów 

„Piotrowska Majówka – 

aktywnie podziwiaj piękno 

Gór Świętokrzyskich” 

1 000, 00 zł. 

41 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

 i Edukacji „Nasza Szkoła” 

Psary 

„Festyn rodziny” 500, 00 zł. 

42 Towarzystwo Przyjaciół Bielin 
„Szlakami Powstańczych 

bitw” 
1 500, 00 zł. 

43 

Stowarzyszenie Drużyna 

Rycerska Ziemi Chęcińskiej 

„Chorągiew FERRO 

AQUILAE” 

„VIII nocne zwiedzanie 

zabytków Chęcin” 
1 000, 00 zł. 

 

 

 

RAZEM: 

 

 

 

93 500, 00 zł. 



 

POMOC SPOŁECZNA, POMOC OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

 

1 

„Caritas Diecezji Kieleckiej” – 

Centrum Interwencji 

Kryzysowej 

 

 

Świadczenie usług 

socjalnych, 

psychologicznych  

i hostelowych dla ofiar 

przemocy 

 i osób w sytuacjach 

kryzysowych 

 

35 000,00 zł 

2 

 „Caritas Diecezji Kieleckiej” 

– Dom dla Niepełnosprawnych           

w Piekoszowie 

 

Realizacja zadania 

dotyczącego prowadzenia 

ponadgminnego domu 

pomocy społecznej dla osób 

przewlekle somatycznie 

chorych. Zapewnienie 

całodobowej opieki 

mieszkańcom domu oraz 

świadczenie usług: 

- bytowych 

- opiekuńczych 

- wspomagających. 

 

205 918,00 zł 

 

RAZEM: 240 918,00 zł. 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1 Stowarzyszenie Pomoc 

Niepełnosprawnym w Osinach 

Prowadzenie Warsztatu 

Terapii Zajęciowej  

w Osinach 

85 760,00 zł 

2 

Wiejskie Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

Intelektualnie i Ruchowo  

w Rudzie Zajączkowskiej 

Prowadzenie Warsztatu 

Terapii Zajęciowej  

w Fanisławicach 

54 270,00 zł 

 

3 Stowarzyszenie „Braterskie 

Serca” w Belnie 

Prowadzenie Warsztatu 

Terapii Zajęciowej  w Belnie 

gm. Zagnańsk 

76 872,42 zł 

4 
Kieleckie Stowarzyszenie 

Chorych Na Stwardnienie 

Rozsiane (SM) 

Rehabilitacja stacjonarna dla 

osób niepełnosprawnych 
30 000,00 zł 

RAZEM: 246 902,42  zł 



 

WSPOMAGANIE RYNKU PRACY, AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH 

 

1 

Powiatowy Urząd Pracy  

w Kielcach we współpracy 

 z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

Organizacja miejsc stażu we 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

206.000,00 zł 

RAZEM: 206.000,00 zł. 

 

Łączna pomoc w 2013 roku wyniosła:  787.320,42 zł 
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