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I. Założenia „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w  2012 roku”. 

 

Rada Powiatu w Kielcach  Uchwałą Nr  VIII/90/11 z dnia 29 grudnia 2011r. przyjęła 

„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”.  

Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

roku 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: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (wsparcie dla osób w sytuacjach 

kryzysowych, przeciwdziałanie patologiom), 

2) kultury, edukacji, oświaty i wychowania (wspieranie i promocja wartościowych 

przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych), 

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

4) opieki zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji, 

5) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 

7) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

8) promocji Powiatu Kieleckiego. 

 

„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku” stanowił 

kontynuację dotychczasowej współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi działalność na terenie Powiatu. 

Program konsultowany był z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach 
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 i  opierał się na zasadach określonych w „Karcie Współpracy Powiatu Kieleckiego                    

z Organizacjami Pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego”. 

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. 

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

lepszego i efektywniejszego wykonywania zadań ustawowych Powiatu. 

 

II. Realizacja Programu 

 

Współpraca w formie finansowej 

Współpraca w formie finansowej polegała głównie na udzielaniu dotacji organizacjom  

i stowarzyszeniom, które w wyniku postępowania konkursowego wykonywały zadania 

publiczne. 

Formą współpracy finansowej było również dofinansowanie zadań publicznych 

realizowanych przez organizacje, organizowanie miejsc staży, porozumienia ukierunkowane 

na partnerstwo w realizacji zadań statutowych organizacji pozarządowych. 

 

1.Kultura, kultura fizyczna, sport i turystyka. 

Nadzór – Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego          

w Kielcach. 

Zarząd Powiatu w Kielcach na posiedzeniu w dniu  14 marca 2012 roku ogłosił 

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

sportu i turystyki na 2012 rok dla organizacji pozarządowych, w tym także prowadzących 

działalność pożytku publicznego. Oferty składane były w terminie do dnia 10 kwietnia 2012 

roku. 

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wyniosła odpowiednio: 
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- w dziedzinie kultury – 42 000  złotych;  

- w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 37 000 zł,  

- w dziedzinie turystyki – 30 000 złotych. 

Na otwarty konkurs ofert wpłynęły 44 wnioski: 18 wniosków w zakresie kultury, 16 

wniosków w zakresie sportu i 10 wniosków w zakresie turystyki. Wszystkie złożone oferty 

zostały sprawdzone pod względem formalno – prawnym. Zarząd Powiatu w Kielcach w maju 

2012 r. podjął  decyzję w sprawie wsparcia oraz powierzenia, wykonania i realizacji zadań 

publicznych z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu  w 2012 roku przez Powiat 

Kielecki dla organizacji pozarządowych oraz organizacji prowadzących działalność pożytku 

publicznego.  Łącznie przyznano środki finansowe dla 36 organizacji na kwotę 109 000,00 zł. 

 

 W zakresie kultury wysokość środków finansowych wynosi  42 000,00 zł.  

Wsparcie otrzymali: 

1. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych – wydanie książki ,,Ludzkie i boskie”- 1 500,00zł 

( jeden tysiąc pięćset zł) 

2.  Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnicy – wydanie publikacji o miejscach Franciszki 

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

3.  Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych ,,Jodła”- ,,V Piknik Historyczny Szewce 

2012” – 3 000,00zł (trzy tysiące zł) 

4.  Towarzystwo im. S. Żeromskiego – Stypendia im. Andrzeja Radka – 3 000,00 zł  

(trzy tysiące zł) 

5.   Świętokrzyskie Towarzystwo Agroturystyki ,,Łysogóry” – Nowa Słupia -,,I Święto 

Ognia” – 2 000,00zł (dwa tysiące zł) 

6.   Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi -,, Dymarki Świętokrzyskie” – 5 000,00zł  

(pięć tysięcy zł) 

7.   Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Leśnej gm. Bodzentyn ,,Dzień Kultury Ludowej” 

– 2 000,00zł (dwa tysiące zł) 

8.   Towarzystwo Przyjaciół Bielin -,, Wydanie płyty z tradycyjnymi pieśniami ludowymi  

z Łysogór”  - 2 000,00zł (dwa tysiące zł) 

9.   Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi Odnowica – Bodzentyn ,,Przegląd małych form 

teatralnych Żeromy 2012” – 1 500,00zł (jeden tysiąc pięćset zł) 
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10.  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ,, II Ogólnopolski Konkurs Piosenki 

Żołnierskiej i Patriotycznej Kielce 2012” – 1 500,00zł (jeden tysiąc pięćset zł) 

11.  Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska - wydanie książki ,,Szlakiem S. Żeromskiego  

w powiecie kieleckim” – 2 500,00zł (dwa tysiące pięćset zł) 

12.  Świętokrzyskie Stowarzyszenie ,,Muzyka” -,,XVI Zamkowe Spotkania z Muzyką – 

koncert dla samorządowców” – 11 000,00zł (jedenaście tysięcy zł) 

13.  Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej ,,Łysica – Sabat”- 

wydanie tomiku poezji – 2 500,00zł (dwa tysiące pięćset zł) 

14.  Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie - ,,Śladami kultury ludowej 

w przyszłość” – 2 500,00zł (dwa tysiące pięćset zł) 

 

W zakresie kultury fizycznej i sportu wysokość środków finansowych wynosi  37 000,00 zł.  

Wsparcie otrzymali: 

1. Ludowy Zespół Sportowy Lechów– V Jubileuszowy Turniej Zręcznościowy Powiatu 

Kieleckiego – 2 000,00zł (dwa tysiące zł) 

2.  Ludowy Klub Sportowy Skała Tumlin- ,,Tumlin CUP 2012” – 2 500,00zł (dwa tysiące 

pięćset zł) 

3.  Uczniowski Klub Sportowy ,,Start” Św. Katarzyna – Liga Piłki Siatkowej – 1 500,00zł     

(jeden tysiąc pięćset zł) 

4.  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy -,,Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt  

 i Chłopców „ – 3 000,00zł (trzy tysiące zł) 

5.  Stowarzyszenie Przyjaciół DPS Łagiewniki ,,Otwarte Serca” – III Wojewódzki Turniej 

Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych - 3 000,00zł (trzy tysiące zł) 

6.  Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlęta Bilcza” - ,,Organizacja Turnieju Tenisa Stołowego                

o zasięgu wojewódzkim”- 3 500,00zł (trzy tysiące pięćset zł) 

7.  Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski – Organizacja Mistrzostw Polski  

w Kolarstwie Górskim MTB – Kielce – 5 500,00zł (pięć tysięcy pięćset zł) 

8.  Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB ,,Cross” – ,,Świętokrzyska 

Liga Rowerowa 2012” – 4 000,00zł (cztery tysiące zł) 

9.  Łagowski Klub Sportowy ,,Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej 3+3” – 2 000,00 zł   

(dwa tysiące zł) 

10. Gminny Klub Sportowy w Górnie ,,Śladami Andrzeja Grubby, Bronisława 

Malinowskiego i Włodzimierza Smolarka” – 1 500,00zł (jeden tysiąc pięćset zł) 
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11.  Klub Sportowy ,, Nidzianka” Bieliny ,, III Wojewódzki Turniej Nauczycieli w Piłce 

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

12.  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku ,, Wakacyjna Akademia 

Piłkarska Malucha – Zagnańskie Mini Euro 2012”- 3 500,00zł  (trzy tysiące pięćset zł)  

13.  Klub Sportowy ,,Moravia”- ,,Powiatowy Turniej  Piłki Nożnej” – 3 000,00zł  

(trzy tysiące zł.) 

 

W  zakresie turystyki wysokość środków finansowych wynosi  30 000,00 zł.  

Wsparcie otrzymali: 

1)  Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji ,,Start” Kielce – ,,IV Świętokrzyski Rajd Pieszy po 

Górach Świętokrzyskich”- 4 000,00zł (cztery tysiące zł) 

2)  Stowarzyszenie Ziemi Świętokrzyskiej ,,Warkocz” Górno - ,,Powiatowa Ścieżka Zdrowia” 

– 3 000,00zł (trzy tysiące zł) 

3)  Stowarzyszenie ,,Święty Jacek” w Leszczynach - ,,Las Katyński – Puszcza 

Świętokrzyska” – 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset zł) 

4)  Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze -,, XXX Ogólnopolski Górski Rajd 

Przewodników PTTK – Góry Świętokrzyskie 2012” – 4 000,00 zł (cztery tysiące zł) 

5)  Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno -,, Szlakiem Marii Skłodowskiej – Curie                      

i Stefana Żeromskiego „ Rajd rowerowy” – 3 000,00 zł (trzy tysiące zł) 

6)  Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu ,,Victoria Mniów” -,, Rajd pieszy śladami walk 

partyzanckich” – 4 000,00 zł (cztery tysiące zł) 

7)  Chmielnickie Centrum Kultury ,,Targ koński”- promocja walorów turystycznych Powiatu 

Kieleckiego   - 3 000,00zł (trzy tysiące zł)           

8)  Stowarzyszenie ,,Rodzice Dzieciom” Łagów -,,Powiatowy Mini Festiwal Kół Gospodyń 

Wiejskich – I Święto chleba” – 3 000,00 zł (trzy tysiące zł) 

9)  Stowarzyszenie Tradycja i Nowoczesność –Raków ,,Płynące wianki- czyli Noc 

Świętojańska Powiatu Kieleckiego” – 2 500,00 ( dwa tysiące pięćset złotych) 

 

2. Pomoc społeczna, pomoc osobom w trudnej sytuacji kryzysowej. 

Nadzór – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

 

Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach  

z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku obejmowała: 
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 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 1.400,00 zł, 

 dofinansowanie ze środków PFRON zadania zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 

dla Wiejskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie  

I Ruchowo w Rudzie Zajączkowskiej w kwocie 6.000,00 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  3 warsztaty terapii zajęciowej.  

Dla dwóch  warsztatów organem założycielskim i prowadzącym są organizacje pozarządowe: 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Osinach funkcjonuje od dnia 01 stycznia 2002 roku,  

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 37 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 2012 przedstawiało się następująco: dofinansowanie 

ze środków PFRON w kwocie 551.954,13 zł, co stanowi 90% kosztów rocznego 

utrzymania 40 uczestników WTZ oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu 

Kieleckiego w kwocie 61.411,35 zł, co stanowi 10% kosztów utrzymania  

40 uczestników WTZ.  Łącznie daje to kwotę 613.365,48 zł.  

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach został utworzony 3 grudnia 2009 r., 

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

3 grudnia 2009r zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Wiejskim 

Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie I Ruchowo  

w Rudzie Zajączkowskiej. Warsztat jest prowadzony prze 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 33 uczestników  

9 uczestników jest mieszkańcami DPS-u, 3 uczestników pochodzi z terenu Powiatu 

Włoszczowskiego, natomiast pozostali są mieszkańcami Powiatu Kieleckiego. 
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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 2012 roku przedstawiało się następująco: 

dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 468.540,00 zł,  

co stanowi 90% kosztów rocznego utrzymania 33 uczestników WTZ  

oraz dofinansowanie ze środków własnych Powiatu Kieleckiego w kwocie 52.060,00 

zł, co stanowi 10% kosztów utrzymania 33 uczestników WTZ. Łącznie daje to kwotę 

520.600,00 zł.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach  prowadzi stałą współpracę  

z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Centrum 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 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 2012 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 2012 roku.  

W 2012 roku Powiat Kielecki zlecał wsparcie realizacji zadania dotyczącego 

prowadzenia ponadminnego 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 przekazano kwotę 216.732,00 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 2012 roku przekazano ze środków powiatu kwotę 35.000,00 zł. 
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Z usług świadczonych przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach  

ul. Urzędnicza 7, korzystali zarówno mieszkańcy Miasta Kielce, jak i Powiatu Kieleckiego. 

Całodobowa pomoc w Centrum Interwencji Kryzysowej realizowana była poprzez 

poradnictwo psychologiczne, udział w spotkaniach grupowych o charakterze edukacyjno – 

psychologicznym, pomoc dzieciom z trudnościami wynikającymi z sytuacji kryzysowej 

rodziny, uczestnictwo w grupie AA ,,Lustro”, pomoc medyczną, pomoc prawną, pomoc 

socjalną. W sytuacjach nagłych udzielono również pomocy materialnej i żywnościowej.  

Wśród klientów, którzy zgłaszali się do CIK z powiatu kieleckiego, dominowały: 

 osoby doznające przemocy – 154, 

 osoby zgłaszające problemy rodzinne – 106, 

 osoby bezdomne – 58, 

 osoby chore – 58, 

 osoby zgłaszające problem ubóstwa – 16, 

 osoby uzależnione – 15, 

 osoby stosujące przemoc – 15, 

 osoby bezrobotne – 6, 

 inne – 68. 

CIK współpracował z ośrodkami pomocy społecznej, policją, sądami, kuratorami, 

schroniskami, oraz pedagogami. Do Centrum Interwencji Kryzysowej zgłaszały się również 

osoby z prośbą  o udzielenie informacji.   

Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez CIK ustalono, że w roku 2012  

mieszkańcom Powiatu Kieleckiego udzielono łącznie 513 porad (w tym: 20 matek,  

15 dzieci). Były to porady zarówno telefoniczne, indywidualne, grupowe oraz e-mailowe. 

 

 

3.  Projekty wspomagające lokalny rynek pracy, aktywizacja osób bezrobotnych. 

Nadzór – Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. 

 

1. W 2012 roku ramach zawartego porozumienia Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 

prowadził współpracę ze Stowarzyszeniem Nadzieja Rodzinie w zakresie realizacji 

projektu „Akcja aktywizacja – bezrobotni do 30 roku życia”. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zobowiązany był do: 

a) sfinansowania 30 staży dla osób, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

oraz które nie ukończyły 30 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu kieleckiego 

będących pod opieką Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie, 

b) udzielenia wszelkiej pomocy merytorycznej przy realizacji założonych działań, 

c) zamieszczenia na stronie internetowej PUP w Kielcach informacji o zawartym 

partnerstwie. 
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2. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w 2012 roku współpracował również 

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 pozarządowymi 

organizując u nich miejsca odbywania stażu: 

 Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na stwardnienie Rozsiane, 

 Środowiskowy  Dom  Samopomocy Wola Jachowa  Górno, 

 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Kielce, 

 Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, 

 Fundacja „Nadzieja Rodzinie” Daleszyce, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym 

„PLUSK” Miedziana Góra, 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Łagów, 

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

 Wiejskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

i Ruchowo Łopuszno, 

 Stowarzyszenie  „Arka Nadziei”, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami  Psychicznymi 

i Niepełnosprawnych  Intelektualnie Chmielnik, 

 Fundacja „REGIONALIS” Kielce, 

 Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie Kielce, 

 Stowarzyszenie „PRO CIVITAS” Piekoszów, 

 Stowarzyszenie  EDUKACJA i ROZWÓJ Miedziana Góra, 

 Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw ZBRZA Morawica, 

 Wiejskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Łopuszno, 

 Fundacja na Rzecz Promowania Zdrowia „PULS” Kielce, 

 Towarzystwo Przyjaciół Marzysza Daleszyce, 

 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry Bieliny, 

 Fundacja Dom Seniora „SUE RYDER”  Pierzchnica 

 

Na organizację staży przeznaczono około 280.000,00 zł. 

 

4. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach współpracował także z Fundacją „SADYBA” 

Skwirzyna Łoniów, gdzie zorganizowano prace interwencyjne, na co przeznaczono 

kwotę 8.800,00 zł. 
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4. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Nadzór: 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 2012 r. z organizacjami w zakresie pozyskiwania miejsc pracy 

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

niepełnosprawnych. Zadania te omawiane były  na posiedzeniach Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, której członkami są przedstawiciele oraz członkowie 

organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz 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 pod kątem 

ich skutków dla niepełnosprawnych. 

 

W 2012 r. 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. 

Działania z zakresu promocji zatrudnienia, doradztwa i poradnictwa zawodowego, szkolenia 

osób niepełnosprawnych,  POZiRON realizuje wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Kielcach. 
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5.  Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

Nadzór – 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,   akcje:  „Góra Grosza”, WOŚP, Szlachetna Paczka, „Drugie życie 

elektrośmieci”, „Komputery za tonery” i wiele innych. 

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

o charakterze sportowym.  

Realizowano także 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 efekty 

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 w 2012 r. przedstawia Załącznik nr 2 do Sprawozdania. 

 

6. 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 przekazanych organizacjom pozarządowym w 2012 roku 

wyniosła 763 003,35zł.  

Szczegółowy wykaz dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym przez Powiat 

Kielecki w 2012 roku zawarty jest w Załączniku nr 1 do Sprawozdania. 
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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. 

 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. 

2.    Współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach  

Uchwałą Nr 99/2151/2012 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 30 maja 2012 r. dokonano 

zmiany w składzie osobowym Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego                        

w Kielcach.  Przedstawicielem Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski  

w Kielcach została Pani Krystyna Malarecka. Następnie w zawiązku z rezygnacją                         

Pani K.  Malareckiej, na mocy Uchwały Nr 129/336 /2012 Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia 29 listopada 2012 r. przedstawicielem PZN O/Świętokrzyski został Pan Wojciech 

Czajkowski. 

3. Organizowanie oraz uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych m.in.:  

- organizacja Pierwszego Powiatowego Kongresu Organizacji Pozarządowych 

działających  na terenie Powiatu Kieleckiego – 26 kwietnia 2012 roku. Celem Kongresu była 

integracja, wymiana doświadczeń oraz aktywizacja organizacji pozarządowych działających 

na terenie Powiatu Kieleckiego. W obradach wzięło udział 65 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, 

przedstawiciele Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz  Starosty Kieleckiego,  

http://www.ngo.pl/
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-  organizacja konkursu „Lider Organizacji Pozarządowych działających na terenie 

Powiatu Kieleckiego”. Złożono 9 prezentacji, spośród których Komisja Konkursowa 

wyróżniła 5 prezentacji. Wyróżnione organizacje zaprezentowały swoją działalność podczas 

Pierwszego Powiatowego Konkursu Organizacji Pozarządowych działających na terenie 

Powiatu Kieleckiego. 

- udział w Seminarium Powiatowym  w ramach projektu „Przedsiębiorca społeczny na 

rynku pracy” w dniu 11 września 2012 roku. Projekt realizowany jest przez Świętokrzyskie 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. oraz  Fundacja „Regionalis”                 

w Kielcach. Seminarium dotyczyło ekonomii społecznej i sytuacji III sektora w Powiecie 

Kieleckim 

- udział w szkoleniu dla członków Rad Działalności Pożytku Publicznego i osób 

chcących działać w ciałach reprezentacji trzeciego sektora i współpracy jst – ngo, w dniu 27 

września 2012 r. szkolenie w ramach projektu „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej  

z administracją publiczną sposobem rozwoju sektora i regionu”, realizowanego przez 

Centrum Wolontariatu w Kielcach. 

- udział w Konferencji inauguracyjnej projektu „ Świętokrzyskie centra rozwoju 

sektora pozarządowego” realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój              

w Kielcach  w dniu 27 września 2012 r. 

- udział w VI Kongresie Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4 

października 2012 r.  

 

4. Prowadzenie „Mapy Organizacji Pozarządowych” działających na rzecz mieszkańców 

Powiatu Kieleckiego, która znajduje się  na stronie Powiatu (www.powiat.kielce.pl)  

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz linku 

„Organizacje Pozarządowe”. 

5. Współpraca w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych  oraz współpracy 

samorządu Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjatyw 

lokalnych. 

Na posiedzeniu w dniu 16 października 2012 r.  Powiatowa Rada Działalności 

Pożytku Publicznego w Kielcach pozytywnie zaopiniowała projekt Programu Współpracy                 

z  Organizacjami Pozarządowymi w 2013 roku.  

Program został przyjęty przez Radę  Powiatu w Kielcach w dniu 26 listopada 2012 roku 

Uchwałą Nr XV/107/12. 

W 2012 roku nie zarejestrowano wniosków w zakresie inicjatywy lokalnej.  

 

 

 

 

http://www.powiat.kielce.pl/
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6. 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 448 stowarzyszenia oraz 90 uczniowskich klubów 

sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej.  

W 2012 roku zaopiniowano 40 wniosków o rejestrację stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze 

Sadowym. Wydano 23 decyzje dotyczące wpisu lub zmian w ewidencji klubów sportowych  i 

42 zaświadczenia potwierdzające  wpis do ewidencji Starosty Kieleckiego. 

 

7. Formy współpracy pozafinansowej z zakresu oświaty przedstawione zostały w  Załączniku 

nr 2 do Sprawozdania. 

 

 

 

III. Podsumowanie 

 

Powiat Kielecki kontynuował w 2012 roku współpracę z organizacjami sektora 

pozarządowego, realizując zapisy „Programu współpracy Powiatu Kieleckiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2012 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 2013r. 
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Załącznik nr 1 

Zestawienie dotacji  przekazanych 

 organizacjom pozarządowym w 2012 roku 

 

Lp. Podmiot wykonujący Zadanie 
Kwota 

dofinansowania 

KULTURA , SPORT I TURYSTYKA 

1 
Centrum Kultury 

Fizycznej i Rozwoju 

Lokalnego w Rakowie 

„Śladami kultury ludowej w 

przyszłość” 
2 500,00 zł 

2 Chmielnickie Centrum 

Kultury w Chmielniku 

„Targ koński” – promocja walorów 

turystycznych Powiatu Kieleckiego 
3 000, 00 zł 

3 Fundacja Rozwoju 

Regionu Pierzchnicy 

Wydanie publikacji o miejscach 

Franciszki Krasińskiej” 
2 000, 00 zł 

4 
Gminny Klub 

Sportowy w Górnie 

Śladami Andrzeja Gruby, 

Bronisława Malinowskiego i 

Włodzimierza Smolarka 

1 500, 00 zł 

5 
Gminny Ośrodek 

Kultury w Nowej 

Słupii 

„Dymarki Świętokrzyskie” 5 000, 00 zł 

6 
Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji 

Zagnańsk 

„Wakacyjna Akademia Piłkarska 

Malucha – Zagnańskie Mini Euro 

2012” 

3 500,00 zł 

7 Klub Sportowy „Moravia” „Powiatowy Turniej Piłki Nożnej” 3 000,00 zł 

8 Klub Sportowy 

„Nidzianka” Bieliny 

III Wojewódzki Turniej Nauczycieli 

w Piłce Noznej” 
2 000,00 zł 

9 
Ludowy Klub 

Sportowy „Skała” 

Tumlin 

„Tumlin CUP 2012” 2 500, 00 zł 

10 Ludowy Zespół 

Sportowy w Lechowie 

„V Jubileuszowy Turniej 

Zręcznościowy Powiatu Kieleckiego 
2 000, 00 zł 

11 Łagowski Klub Sportowy  „Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej 

3+3” 
2 000,00 zł 

12 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno – 

Krajoznawcze Oddział 

Świętokrzyski 

„XXX Ogólnopolski Górski Rajd 

Przewodników PTTK – Góry 

Świętokrzyskie 2012” 

4 000, 00 zł 

13 

Powiatowy Zarząd 

Szkolnego Związku 

Sportowego w 

Kielcach 

„Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 

Dziewcząt i Chłopców” 
3 000, 00 zł 

14 
Stowarzyszenie „Rodzice 

Dzieciom” Łagów 

„Powiatowy Mini Festiwal Kół 

Gospodyń Wiejskich  - I Święto 

chleba” 

3 000,00 zł 
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15 Stowarzyszenie „Święty 

Jacek” w Leszczynach 

„Las Katyński – Puszcza 

Świętokrzyska” 
3 500, 00 zł 

16 
Stowarzyszenie 

Gospodyń Wiejskich w 

Leśnej gm. Bodzentyn 

„Dzień Kultury Ludowej” 2 000,00 zł 

17 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Odnowy Wsi 

„Odnowica” Bodzentyn 

„Przegląd małych form teatralnych 

Żeromy 2012” 
1 500,00 zł 

18 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół DPS w 

Łagiewnikach „Otwarte 

Serce” 

„III Wojewódzki Turniej Tenisa 

Stołowego Osób 

Niepełnosprawnych” 

3 000, 00 zł 

19 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Gminy Górno 

„Szlakiem Marii Skłodowskiej-Curie 

i Stefana Żeromskiego - Rajd 

rowerowy” 

3 000,00 zł 

20 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Św. 

Katarzyny i Doliny 

Wilkowskiej „Łysica – 

Sabat” w Wilkowie  

„Wydanie tomiku poezji ” 2 500,00 zł. 

21 

Stowarzyszenie 

Rekonstrukcji 

Historycznych 

„JODŁA” 

„V Piknik Historyczny Szewce 

2011” 
3 000, 00 zł 

22 
Stowarzyszenie Rozwoju 

Kultury i Sportu „Victoria 

Mniów” 

„Rajd pieszy śladami walk 

partyzanckich” 
4 000,00 zł 

23 Stowarzyszenie Tradycja i 

Nowoczesność Raków 

„Płynące wianki – czyli Noc 

Świętojańska Powiatu Kieleckiego” 
2 500,00 zł 

24 
Stowarzyszenie Ziemi 

Świętokrzyskiej 

„Warkocz” 

„Powiatowa Ścieżka Zdrowia” 3 000,00 zł 

25 
Stowarzyszenie Ziemia 

Świętokrzyska 

 w Kielcach 

„Wydanie książki – „Szlakiem S. 

Żeromskiego w powiecie kieleckim” 
2 500, 00 zł 

26 
Świętokrzyski 

Regionalny Związek 

Kolarski 

„Mistrzostwa  Polski w Kolarstwie 

Górskim MTB – Kielce 2012” 
5 500, 00 zł 

27 
Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie 

„Muzyka” 

„XVI Zamkowe Spotkania  

z Muzyką” 
11 000, 00 zł 

  28 

Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie 

Kolarstwa Górskiego 

MTB CROSS 

„Świętokrzyska Liga Rowerowa 

2012” 
4 000, 00 zł 

29 

Świętokrzyskie 

Towarzystwo 

Agroturystyki 

„Łysogóry” Nowa Słupia 

„I Święto Ognia” 2 000,00 zł 
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30 
Towarzystwo im. 

Stefana Żeromskiego –

w Kielcach 

„Stypendia im. Andrzeja Radka”  3 000, 00 zł 

31  Towarzystwo 

Przyjaciół Bielin  

Wydanie płyty z tradycyjnymi 

pieśniami ludowymi z Łysogór 
2 000, 00 zł 

32 
Towarzystwo 

Przyjaciół Sztuk 

Pięknych 

Wydanie książki „Ludzkie i boskie” 1 500,00 zł 

33 
Uczniowski klub 

Sportowy „Orlęta 

Bilcza” 

„Organizacja Turnieju Tenisa 

Stołowego o zasięgu wojewódzkim” 
3 500,00 zł 

34 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Start”  

Św. Katarzyna 

„Liga Piłki Siatkowej” 1 500,00 zł 

35 
Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w 

Kielcach 

„II Ogólnopolski Konkurs Piosenki 

Żołnierskiej i Patriotycznej Kielce 

2012” 

1 500,00 zł 

36 Zrzeszenie Sportu  

i Rehabilitacji „Start” 

„IV Świętokrzyski Rajd Pieszy po 

Górach Świętokrzyskich” 
      4 000, 00 zł. 

 

Razem: 

 

109 000,00 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. 

 

216 732,00 zł  

 

                                                                                        Razem :  251 732,00 zł 
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DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1 
Stowarzyszenie Pomoc 

Niepełnosprawnym w 

Osinach 

Prowadzenie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Osinach 
61 411,35 zł 

2 

Wiejskie 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

Intelektualnie i 

Ruchowo w Rudzie 

Zajączkowskiej 

Prowadzenie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Fanisławicach 
52 060,00 zł 

                                                                               Razem : 113 471,35 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. 
280 000,00 zł 

2 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Kielcach we 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi. 

 

 

Organizacja prac interwencyjnych 

8 800,00 zł 

                                                                              Razem:    288 800,00 zł 

 

Łączna pomoc w 2012 roku wyniosła: 763 003,35 zł. 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Formy współpracy placówek oświatowo – wychowawczych powiatu kieleckiego  

z organizacjami pozarządowymi w 2012 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 

 

 

 

 Polski Czerwony Krzyż 

 

 

 

 Katolickie 

Stowarzyszenie 

Młodzieżowe w 

Bodzentynie 

 

 

 Liga Ochrony Przyrody 

 

 

 

 

Uczniowie zespołu otrzymują stypendia z funduszu stypendialnego 

fundacji, szkoła pośredniczy w ich wypłacaniu do rąk ucznia; 

Uczniowie poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej 

(usługowo-produkcyjnej). Realizowany był program pn. „Zarządzanie 

Firmą – Banki w Akcji”; 

 

 

Przeprowadzono zbiórkę 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 
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 Klub Sportowy 

„JODŁA” 

 

 

 Współpraca z UKS 

„Olimp” Wzdół 

Rządowy oraz z UKS 

„Gród” Bodzentyn  

 

 

 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 

Uczniowie szkoły uprawiają sporty kwalifikowane w sekcjach: 

biathlonu, strzeleckiej, sportów obronnych, bilardowej oraz  narciarskiej. 

 

 

Stworzenie trwałych kontaktów między szkołami poprzez rywalizację 

sportową 

 

 

 

Rozwój obszarów wiejskich, kultywowanie pamięci o II wojnie 

światowej i jej ofiarach wśród młodzieży i mieszkańców Bodzentyna, 

upamiętnienie męczeństwa ludności polskiej i żydowskiej 

 

 

 

 

 

Zbiórki pieniędzy na rehabilitację osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

Akcja zbierania zużytych baterii. 

 

 

Fundowanie stypendiów dla najlepszych uczniów 
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 Stowarzyszenie 

PROREW 

 

 

 

 

Wspólna realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał 

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

2. Zespół Szkół N r 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 

 

 

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. 

 

 

 

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.  
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 Ośrodek Rozwoju 

Edukacji 

 

 

 Europejska Platforma 

Recyklingu 

 

 

 Ośrodek Terapii 

Uzależnień San 

Damiano 

 

 

 

 

 

 Fundacja Miśka 

Zdziśka 

 

 Polska Fundacja im. 

Roberta Schumana 

 

 

 

 

 AIESEC 

 

 

 

 

 

Udział w projekcie „Zachować pamięć”, wizyta młodzieży z Izraela. 

 

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 
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 Fundacja Zielony 

Horyzont 

zawodową. 

 

 

Udział w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Drugie życie 

elektrośmieci”. 

 

3. Zespół Szkół Nr 3  

w Chmielniku 
 Narodowa Agencja 

Programu Comenius 

 

 Stowarzyszenie 

PROREW  

 Caritas 

 

 

 Klub Sportowy ZENIT 

 

 Ochotnicza Straż 

Pożarna w Chmielniku 

Realizacja projektu w ramach programu Partnerskie Projekty Szkół 

Comenius we współpracy z partnerską szkołą w Rodewisch; 

Przygotowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał 

Ludzki”; 

Działalność Szkolnego Koła Caritas 

 

Organizowanie imprez sportowych 

 

W szkole organizowane  są konkursy wiedzy pożarniczej. 

4. Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 5  

w Łopusznie 

 

 Katolickie 

Stowarzyszenie  

Młodzieży 

 

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

teatralne, zespoły muzyczne, sport. 
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 AIESEC 

 

 

 

 Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

 

 

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. 

5. Zespół Szkół Nr 8  

w Nowej Słupi 
 Towarzystwo “Nasz 

Dom” 

 

 

 

 

 

 Przedsiębiorstwo 

Techniczno-Handlowe  

“TECHNIKA”  

sp. z o.o.  

z siedzibą w Gliwicach 

 

 

 

 

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. 

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, 
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 Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

 

Zbiórka pieniędzy przesz szkolnych wolontariuszy na rzecz WOŚP. 

 

 

6. 

 

Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w 

Podzamczu 

 

 Ludowy Klub Sportowy 

„Znicz” 

 

 Ośrodek Leczenia 

Uzależnień od Środków 

Psychoaktywnych „San 

Damiano” w Chęcinach 

 Świętokrzyskie 

Centrum Profilaktyki i 

Edukacji w Kielcach; 

 

 Stowarzyszenie 

„INTEGRACJA” w 

Kielcach; 

 

 

 Regionalne Centrum 

Wolontariatu w 

Kielcach  

 

 

Stowarzyszenie „Nadzieja 

Rodzinie” w Kielcach 

 

 

Stowarzyszenie „PROREW” 

 

 

Organizowanie zawodów sportowych; 

 

 

 

spotkania z wychowankami ośrodka, edukacja na temat  różnego rodzaju 

uzależnień i profilaktyki; 

 

 

 

 

 

zajęcia warsztatowe dla wychowanków chcących podjąć działalność 

wolontariacką  na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych ; 

 

 

 

udział wychowanków w 4 grupach wolontariatu: schronisko dla zwierząt  

w Kielcach, Ośrodek Jazdy Konnej w Kielcach, Dom Pomocy 

Społecznej w Kielcach oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie;  

 

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; 
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„Kurtyna” oraz Agencja „Art. 

– Metanoja” 

Przedstawienia teatralne o tematyce edukacyjno – profilaktycznej. 

7. Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w 

Rembowie 

 Stowarzyszenie 

Przewodników 

Świętokrzyskich 

 

 

  

Centrum Kultury 

Fizycznej i Rozwoju 

Lokalnego w Rakowie 

 

 

 

 LGD "Białe Ługi"  

w Daleszycach 

 

 

 Stowarzyszenie 

PROREW 

 

 

 Stowarzyszenie 

Regionalnego Centrum 

Wolontariatu w 

Kielcach 

 

 

 

Współpraca koła turystycznego z MOW, w ramach której 

wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w rajdach 

turystycznych, wycieczkach; 

 

 

 

Korzystanie przez młodzież MOW w Rembowie z hali sportowej  

w Rakowie. 

 

 

 

Otrzymanie dofinansowania w kwocie 13.000 złotych na realizację 

projektu „Ziemia Rakowska w Słowach i Obrazach”; 

 

 

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; 

 

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Regionalnego Centrum Wolontariatu w 

Kielcach. Wychowankowie wraz opiekunami uczestniczą w szkoleniach 

dla wolontariuszy, aby ofiarować swoją fachową wiedzę i umiejętności  

w zakresie: 

 Nawiązania kontaktów i współpracy z pensjonariuszami Domu 

Pomocy Społecznej w Rudkach. 

 Nawiązania kontaktów  i współpracy z  GOPS w Rakowie. 
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 Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich 

 

 

 

 Stowarzyszenie 

„Nadzieja Rodzinie” 

 

 

 „Kurtyna”  

 

MOW w Rembowie współpracuje 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. 

 

Spotkania pracowników stowarzyszenia z młodzieżą w celu udzielenia 

porad dotyczących problemów szkolnych, wychowawczych, walki  

z nałogami (alkohol, narkotyki). 

 

 

Przedstawienia teatralne o tematyce edukacyjno – profilaktycznej. 

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 

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. 


