
 

 

Zał. Nr 1  

 

Formy współpracy placówek oświatowo – wychowawczych Powiatu Kieleckiego  

z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku 

Lp. 

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 

 

Uczniowie otrzymują stypendia z funduszu stypendialnego fundacji, 

szkoła pośredniczy w ich wypłacaniu do rąk ucznia. 

Fundacja Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości 

Zapoznanie się przez uczniów z zasadami prowadzenia działalności 

gospodarczej (usługowo – produkcyjnej). Realizowanie różnego rodzaju 

programów i przedsięwzięć: 

- Tydzień przedsiębiorczości – współpraca z FMP celem poszerzenia 

wiadomości na temat działalności gospodarczej. 

- Dzień Przedsiębiorczości – jednodniowe praktyki zawodowe w 

wybranym przez siebie zakładzie pracy. 

- Talentowisko – projekt organizowany przez BS, współpraca z 

Oddziałem BS w Bodzentynie, kształtowanie umiejętności pisania 



 

 

biznesplanu firmy i pozyskiwania środków finansowych na działalność 

przedsiębiorstwa. 

Polski Czerwony Krzyż Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza” 

Szlachetna Paczka Zorganizowanie zbiórki pieniędzy na zakup artykułów spożywczych, 

środków czystości dla rodzin z terenu Gminy Bodzentyn 

Dom Dziecka w Jasieńcu Zorganizowanie paczek z okazji Mikołaja dla podopiecznych Domu 

Dziecka. 

Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieżowe w Bodzentynie 

Uczniowie odbywają cotygodniowe spotkania formacyjne,  adoracje, 

wieczornice. Prowadzą różne akcje: Szlachetna Paczka, dzień Radości. 

Przygotowują sztuki teatralne, organizują wyjazdy modlitewne i 

rekolekcyjne, prowadzą działalność muzyczną, kulturalną i sportową. 

Liga Ochrony Przyrody Uczniowie  poruszają zagadnienia ochrony przyrody, przygotowują 

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

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

ptaków. 

Klub Sportowy „JODŁA” Uczniowie uprawiają sporty kwalifikowane w sekcjach: biathlonu, 

strzeleckiej, sportów obronnych, bilardowej, narciarskiej. 

Klub Sportowy „Łysica” Zawodnicy odbywają treningi na terenie szkoły. 

UKS „Olimp” Wzdół Rządowy 

oraz UKS „Gród” Bodzentyn 

Stworzenie trwałych kontaktów między szkołami poprzez rywalizację 

sportową. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Bodzentyna, Towarzystwo 

Rozwój obszarów wiejskich, kultywowanie pamięci o II wojnie 

światowej i jej ofiarach, wśród młodzieży i mieszkańców Bodzentyna, 



 

 

Przyjaciół im. Dawida 

Rubinowicza”, „Odnowica” – 

Stowarzyszenie na Recz 

Odnowy Wsi Polskiej. 

upamiętnienie męczeństwa ludności polskiej i żydowskiej. Uczestnictwo 

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 istota ludzką?” 

Przeprowadzenie kwesty na rzecz odbudowy zabytkowych pomników 

cmentarnych. 

Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie i Osobom 

Niepełnosprawnym 

Przeprowadzenie przez młodzież zbiórki pieniędzy na rehabilitację osób 

niepełnosprawnych. 

Reba – Organizacja Odzysku Akcja zbierania zużytych baterii. 

Stowarzyszenie Absolwentów 

Szkół Średnich w Bodzentynie 

Ufundowanie stypendiów dla najlepszych uczniów. Zorganizowanie V 

Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Szkół Średnich w Bodzentynie. 

2. Zespół Szkół Nr 2  

w Chęcinach 

Caritas Diecezji Kieleckiej 

 

Na terenie szkoły funkcjonuje szkolne koło Caritas oraz Szkolny Klub 

Wolontariatu. Działalność koła i klubu jest zgodna ze statutem, a jego 

wolontariusze świadczą pomoc materialną i niematerialna osobom 

potrzebującym z terenu Miasta i gminy Chęciny. Koło Caritas wspiera 

akcje organizowane przez caritas Diecezji Kieleckiej. 

Fundacja na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Pomóż 

 i Ty” 

Zorganizowanie zbiorek charytatywnych dla potrzebujących 



 

 

Ochotnicza Straż Pożarna 

 w Chęcinach 

Udział młodzieży w pracach i działalności jednostki straży jak ochotnicy. 

Polski Czerwony Krzyż W szkole prężnie działa Klub Honorowych dawców Krwi, który od wielu 

lat plasuje się w czołówce klubów HDK. Młodzież uczestniczy w 

projekcie „Młoda Krew Ratuje Życie”. Ponadto członkowie klubu 

przeprowadzają akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących. 

Czynny udział uczniów i nauczycieli w akcjach charytatywnych 

„Kampania PCK Walki z Głodem 2014” 

Ośrodek Rozwoju Edukacji Udział w projekcie „Zachować pamięć”. Piąta wizyta młodzieży szkół 

średnich w Netanii w Izraelu. 

Europejska Platforma 

Recyklingu 

Zbiórka zużytych baterii 

Ośrodek Terapii Uzależnień 

„San Damiano” 

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. 

Stowarzyszenie SURSUM 

CORDA 

Zbiórki charytatywne dla potrzebujących. 

Fundacja Miśka Zdziśka Zbiórka plastikowych nakrętek. 



 

 

WOŚP Udział wolontariuszy w akcji zbiórki pieniędzy, przygotowanie 

programu artystycznego przez Uczniów LO na rzecz Finału WOŚP. 

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 

Pięknych w Kielcach 

Spotkania uczniów z członkami towarzystwa. Redagowanie utworów 

lirycznych podczas warsztatów literackich. 

3. Zespół Szkół Nr 3  

w Chmielniku 

Caritas Zorganizowanie działań: zbiórka żywności, udział w  kwesturach, 

mikołajki dla domów dziecka 

DPS w Łagiewnikach Udział młodzieży w opiece nad osobami niepełnosprawnymi 

Fundacja WOŚP Występy muzyczne młodzieży podczas Finału WOŚP 

Dom Dziecka w Winiarach Koncert zespołu muzycznego oraz przekazanie upominków dla 

podopiecznych placówki 

4. Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

 Nr 5  

w Łopusznie 

Fundacja – Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

 

Organizowanie zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji, przygotowanie ciast 

oraz wyrobów garmażeryjnych przez uczniów technikum technologii 

żywności: wykonywanie fryzur, makijażu, manicure przez uczniów 

technikum fryzjerskiego, występy wokalne uczniów, udział w  licytacji 

podczas finału WOŚP 

Stowarzyszenie „Geniusz” Finansowanie stypendiów, wycieczek, organizowanie szkoleń, 

warsztatów, imprez kulturalnych, prowadzenie zbiórek publicznych 

Świętokrzyski Oddział PCK Organizowanie akcji krwiodawstwa pod hasłem „Uczniowie z Pałacu 

ratują życie” 

Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży 

Organizacja pielgrzymek, wycieczek, rajdów, obozów turystycznych, 

spotkań, imprez sportowych; działalność koła teatralnego i zespołu 

muzycznego. 



 

 

AIESEC Udział uczniów w projektach realizowanych przez AIESEC, organizacja 

warsztatów językowych prowadzonych przez zagranicznych trenerów. 

5. Zespół Szkół Nr 8  

w Nowej Słupi 

Towarzystwo „Nasz Dom” Przeprowadzenie akcji charytatywnej pn.: „Góra Grosza”, której celem 

było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza 

własna rodziną, w tym tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, 

rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych oraz 

rodzin zastępczych i domów dziecka, które realizują prorodzinne 

programy wychowawcze. 

 

WOŚP Przeprowadzenie kwesty na rzecz WOŚP 

Przedsiębiorstwo Techniczno – 

Handlowe „TECHNIKA” sp. z 

o.o. z siedzibą w Gliwicach 

Zbiórka zużytych tuszy oraz tonerów przez uczniów i przesłanie ich do 

firmy prefabrykującej, gdzie poddawane są segregacji. 

6. Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy  

w Podzamczu 

Ludowy Klub Sportowy 

„Znicz” Podzamcze 

Organizowanie zawodów sportowych 

 

WLKS ŚWIT” Wolica Korzystanie przez wychowanków MOW w Podzamczu z hali sportowej w 

Wolicy. 

Korona Kielce S.A. Organizowanie wyjazdów na mecze piłki nożnej. 

Pływalnia „FOKA”  

w Kielcach 

Zajęcia pływackie dla wychowanków. 

Ośrodek Leczenia Uzależnień 

od Środków Psychoaktywnych 

„San Damiano” w Chęcinach 

Udział pracowników pedagogicznych ośrodka w szkoleniach. 

Świętokrzyskie Centrum 

Profilaktyki i Edukacji w 

Kielcach 

Stowarzyszenie 

Zajęcia warsztatowe dla wychowanków chcących podjąć działalność 

wolontaryjną na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 



 

 

„INTEGRACJA” w Kielcach 

Regionalne Centrum 

Wolontariatu w Kielcach 

Udział  wychowanków w grupach wolontariatu: DPS w Kielcach oraz NZOZ 

Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie, Hospicjum stacjonarne im. Wł. 

Biegańskiego w Jędrzejowie, hospicjum im. St. Matki Teresy z Kalkuty w 

Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. 

Ochotnicza Straż Pożarna 

 w Kowali 

Prowadzenie szkoleń profilaktycznych z zakresu: pierwszej pomocy 

przedmedycznej, ratownictwa medycznego i sytuacji kryzysowych. 

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” 

w Kielcach 

Teatr im. S. Żeromskiego  

w Kielcach 

Nawiązanie współpracy i udział w pracy wolontariatu na rzecz teatru. 

Dyskusyjny Klub Filmowy  

i Nowe Horyzonty Edukacji 

Filmowej WDK w Kielcach 

Udział wychowanków w spotkaniach Klubu i zajęciach filmoterapii. 

Klub Dyskusyjny Kino 

Moskwa w Kielcach 

Udział wychowanków w spotkaniach z cyklu „Godzina wychowawcza w 

kinie”. 

MONAR Kielce Prowadzenie szkoleń z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, 

hazardu, komputera. 

Agencja Artystyczna 

„Kurtyna” oraz Agencja „Art. 

– Metanoja” Kraków 

Spotkania pracowników agencji w zakresie tematyki poświęconej: problemom 

szkolnym, wychowawczym, walce z nałogami (alkohol, narkotyki). 

Przedstawienia teatralne o tematyce edukacyjno – profilaktycznej. 

Miejska i Wojewódzka 

Komenda Policji w Kielcach 

Prowadzenie szkoleń profilaktycznych z zakresu: prewencji oraz ruchu 

drogowego. 

Centrum Rekreacyjno – 

Sportowe STADION 

 w Kielcach 

Nawiązanie współpracy i udział grupy wychowanków w zajęciach sportowo – 

rekreacyjnych. 

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Współpraca na rzecz podnoszenia umiejętności gastronomicznych i kulinarnych 



 

 

Społem w Kielcach wśród uczniów. 

Stowarzyszenie „ARKA 

NOEGO’ 

Prowadzenie szkoleń profilaktycznych o tematyce życia więziennego i 

podkultury więziennej. 

Regionalne centrum Naukowo 

– Technologiczne  

w Podzamczu 

Nawiązanie współpracy z Dyrekcją Centrum i pomoc wychowanków w 

przygotowywaniu imprez tematycznych. 

7. Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy  

w Rembowie 

 

Stowarzyszenie PROREW 

 

Realizacja projektu „Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie” 

 

Fundacja Regionalis Realizacja projektu „Czas na lepsze jutro 2” 

Centrum psychoterapii 

PROMEDIC 

Opieka nad zdrowiem psychicznym podopiecznych. Spotkanie 

psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień 

Teatr „Kurtyna” Przedstawienie teatralne o tematyce edukacyjno - profilaktycznej 

Polskie Stowarzyszenie Nordic 

Walking 

Zajęcia instruktażowe pt.: „Idę po zdrowie” z zakresu nauki i techniki 

chodu nordic walking 

Świętokrzyskie centrum 

Profilaktyki i Edukacji  

w Kielcach 

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień 

Fundacja Państwo 

Obywatelskie 

Udział Ośrodka w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna szkoła – 

Bezpieczny uczeń” 

Ochotnicza Straż Pożarna Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 



 

 

Polska Akcja Humanitarna 

PAH 

Udział w kampanii edukacyjnej „Niosę pomoc” 

Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli 

Szkolenia dla kadry pedagogicznej 

Rejonowy Oddział Polskiego 

Czerwonego Krzyża w 

Staszowie 

Udział w turnieju sportowym pod hasłem „Młodzież i Honorowi Dawcy 

Krwi – Razem”. Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

Dom Pomocy Społecznej  

w Rudkach 

Wyjazdy wychowanków do osób starszych (podopiecznych domu 

pomocy) uwrażliwiające na drugiego człowieka oraz rozbudzające 

empatię i uczuciowość wyższą. 

8. Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna  

w Bodzentynie 

Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie „Nowe Życie”  

w Skarżysku Kamiennej 

Świetlica środowiskowa 

„Beczka” w Kielcach 

 

Przeprowadzenie konsultacji, rozmów, udzielenie wsparcia przez 

psychologów i pedagogów poradni dzieciom i ich rodzinom 

 

9. 

 

Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna  

w Chmielniku 

  

Placówka nie prowadzi systematycznej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi.  

10. Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna  

 

Placówka nie współpracuje systematycznie  z organizacjami 



 

 

 

Kielce, marzec 2015 r. 

 

w Piekoszowie 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 

pomocy. 
11. Powiatowe Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe 

w Chęcinach 

Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie PRO z Kielc 

Organizowanie pobytu grup dzieci i młodzieży. 

Stowarzyszenie Pomocy 

dzieciom i Młodzieży 

„PROMYK”  

Stowarzyszenie Kulturalno – 

turystyczne „Jagiellonia” z 

Puław 

Organizowanie turnusów kolonijnych oraz pobytu grup dzieci  

i młodzieży z Ukrainy. 

Polskie Towarzystwo 

Schronisk Młodzieżowych 

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. 


