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Rada Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr IX/55/15 z dnia 19 października 2015 r. przyjęła 

„Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”. 

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

1998 r.  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, 

ZAŁOŻENIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

POWIATU KIELECKIEGO Z 

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU” 
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► opieki zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji, 

► upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

► 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 2016 roku” stanowił 

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 2016 roku” dostępny  był            

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

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

I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH 

 

W 2016r. Wydział Informacji i Promocji przeprowadził otwarte  konkursy ofert       

na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu przez 

organizacje pozarządowe. 

 

Powołana przez Zarząd Powiatu w Kielcach Komisja Konkursowa do rozpatrzenia wnio-

sków zaproponowała przyznanie następujących środków finansowych  dla organizacji, 

które złożyły wnioski na konkurs:  

REALIZACJA PROGRAMU 
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I. W zakresie kultury przyznano środki w wysokości 27 416,35 zł dla nastę-

pujących organizacji: 

1.  Świętokrzyskie Stowarzyszenie Muzyka - ,,Koncert z okazji Dnia Samorządowca” 

–    10 000,00zł 

2. Ochotnicza Straż Pożarna - ,,Piknik historyczny – Ociesęki 2016” – 5 000,00zł 

3. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych ,,Jodła” – IX Piknik Historyczny  

– II Wojna Światowa w Chęcinach – 3 000,00zł 

4. Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi - ,,Kobiety, duchowieństwo i chłopi  

w powstaniu styczniowym” – 2 500,00zł 

5. Stowarzyszenie Gmina Bodzentyn – Nasza Mała Ojczyzna - ,,Ocalić od zapomnie-

nia” – 3 000,00zł 

6. Stowarzyszenie Agroturystyczne ,,Wierna Rzeka” - ,,Na ludową nutę – warsztaty 

śpiewu i muzyki”- 2 000,00zł  

7. Korzenie – Ośrodek Promocji, Kultury i Sztuki Tradycyjnej - ,,Pieśni prządkowe – 

wydanie płyty” – 1916,35,00zł   

 

II. W zakresie kultury fizycznej i sportu przyznano środki w wysokości              

8 000  zł dla następujących organizacji : 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół DPS ,,Otwarte Serce” - ,,VII Wojewódzki Turniej Tenisa 

Stołowego Osób Niepełnosprawnych – Łagiewniki 2016” – 2 000,00zł 

2.   Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej - ,,Mini Euro 2016” – 2 000,00zł 

3.  Ludowy Zespół Sportowy w Lechowie - ,,VIII Turniej Zręcznościowy Powiatu                

Kieleckiego” – 1 000,00zł 

4.  Stowarzyszenie Klub Sportowy ,,Nidzianka” - ,,Organizacja IV letniego turnieju  

  w piłkę siatkową dla mieszkańców powiatu kieleckiego” – 1 000,00zł 

5. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB CROSS -    ,,Świętokrzy-

ska Liga Rowerowa” – 2 000,00zł 

III. W  zakresie turystyki przyznano środki w wysokości 9 000 zł  dla następu-

jących organizacji: 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno - ,,V Powiatowy Rajd Rowerowy –   Szla-

kiem Marii Skłodowskiej – Curie i Stefana Żeromskiego” – 1 500,00zł 
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2. Fundacja Przystanek – Dziecko - ,,Rajd pieszy Chęciny – Jaskinia Raj” – 1 500,00zł 

3. Związek Młodzieży Wiejskiej - ,,Świętokrzyski spływ kajakowy” – 1 500,00zł 

4. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski - ,,XVII 

świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy – Święty Krzyż 2016” – 3 000,00zł 

5. Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START - ,,VII Świętokrzyski Rajd na Raty” – 

1 500,00zł 

 

Ostatecznie Zarząd Powiatu w Kielcach przyznał w 2016r. wsparcie finansowe na kwotę 

44 416,35zł dla 17 organizacji. 

Rejestr złożonych wniosków oraz dokumentacja związana z przyznaniem środków finan-

sowych dla NGO znajduje się w Referacie Promocji Starostwa Powiatowego w Kielcach.   

 

    

ZADANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POMOCY OSOBOM                         

W SYTUACJI KRYZYSOWEJ- REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE 

CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań                     

w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

 

Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z organizacjami 

pozarządowymi w 2016 roku obejmowała: 

1. Dofinansowanie ze środków PFRON zadania sport, kultura, rekreacja i turystyka osób 

niepełnosprawnych dla następujących organizacji pozarządowych: 

 Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół                         

„ Nasz Dom” w Piekoszowie w kwocie  500,00 zł, 

 Caritas Diecezji Kieleckiej Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie                                

w kwocie  500,00 zł, 

2. Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych tj.: Kieleckiego Stowarzyszenia 

Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy 

Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z innymi Schorzeniami, Polskiego 
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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. 

Współpraca z WTZ w Osinach prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomoc     

Niepełnosprawnym w Osinach, WTZ w Fanisławicach prowadzonym przez    

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie  i Ruchowo               

w Rudzie Zajączkowskiej oraz WTZ w Belnie gm. Zagnańsk  prowadzonym 

przez Stowarzyszenie „Braterskie Serca” w Belnie  

 

 

Na terenie Powiatu Kieleckiego funkcjonuje 5 warsztaty terapii zajęciowej.  

Dla  3 warsztatów organem założycielskim i prowadzącym są organizacje pozarządowe: 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Osinach gm. Pierzchnica funkcjonuje od dnia               

1 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 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 2016 przedstawiało się 

następująco: dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie  639 840,00 zł, co stanowi 

90% kosztów rocznego utrzymania 40 uczestników WTZ oraz dofinansowanie ze 

środków własnych Powiatu Kieleckiego w kwocie 71 093,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów utrzymania 40 uczestników WTZ.  Łącznie daje to kwotę  710 933,00 zł.  
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 Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach gm. Łopuszno został utworzony  

w  3 grudnia 2009r.; rozpoczął działalność od dnia 28 grudnia 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 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 36 uczestników 6 

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

Włoszczowskiego, 2 uczestników pochodzi z powiatu koneckiego 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 2016 roku 

przedstawiało się następująco: dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie                

575 856,00 zł, co stanowi 90% kosztów rocznego utrzymania 35 uczestników WTZ oraz 

dofinansowanie ze środków własnych Powiatu Kieleckiego w kwocie 63 984,00 zł, co 

stanowi 10% kosztów utrzymania 36 uczestników WTZ. Łącznie daje to kwotę             

639 840,00 zł.  

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie gm. Zagnańsk został utworzony  

w dniu  4 grudnia 2013r.; rozpoczął działalność od dnia 27 grudnia 2013 roku 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 oraz planu działalności organizacyjnego 

zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą Warsztat oraz regulaminu pracy                       

i wynagradzania. Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie prowadzi zajęcia dla 25 
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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, 

stolarsko - technicznej oraz zajęcia uzupełniające: rehabilitacja ruchowa/sala 

rehabilitacji ruchowej, zajęcia z psychologiem, zajęcia kulturalne i turystyczne. Od 

grudnia 2015 r. zwiększono liczbę uczestników WTZ o 10 osób. Finansowanie   

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie  w 2016 r. przedstawiało się następująco: 

dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie  559 860, 00 zł, co stanowi 90% kosztów 

rocznego utrzymania 35 uczestników WTZ oraz dofinansowanie ze środków własnych 

Powiatu Kieleckiego w kwocie 62 207,00 zł, co stanowi 100% kosztów utrzymania 35 

uczestników WTZ.  Łącznie daje to kwotę 622 067,00 zł.  

Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Kielcach 

 

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 Powiatu  

i Radę Powiatu 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. 

Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzenie na podstawie umowy partnerskiej 

zawartej z  Fundacją Przystanek Dziecko od 01.05.2016 r. realizuje  projekt „Myśląc o 

Rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 
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Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 

9.2.1  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu rodzinnego poprzez 

zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  

 Zadaniem partnera jest organizacja specjalistycznej i długofalowej pomocy  

dla wszystkich członków 40 rodzin spokrewnionych i niezawodowych. Wsparcie 

ukierunkowane na poprawę funkcjonowania emocjonalno-społecznego rodzin,  świadczone w 

miejscu ich zamieszkania. W 2016 roku 6 specjalistów (logopeda, 2 pedagogów oraz 3 

psychologów) pracowało z grupą 10 rodzin przygotowując w konsultacji z pracownikami 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach diagnozę potrzeb i problemów rodziny 

oraz  realizując działania im odpowiadające: zajęcia warsztatowe, psychoedukacje, profilaktykę 

uzależnień, diagnozę i terapię logopedyczną, wsparcie pedagogiczne oraz rozmowy 

wspierające. Na realizację zadania realizowanego przez Fundację Przystanek Dziecko w 2016 

roku wydatkowano kwotę 60 644,63 zł. 

 

Zgodnie z zawartą umową w dniu 31 grudnia 2015r. pomiędzy Powiatem Kieleckim i Caritas 

Diecezji Kieleckiej realizowane są „Świadczenia usług socjalno-bytowych oraz 

psychoterapeutycznych w Centrum Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu 

kieleckiego będących w sytuacji kryzysowej”. 

W zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą, interwencji kryzysowej w 2016 roku 

realizowane było zadanie polegające na zleceniu „Caritas” Diecezji Kieleckiej zadania w 

zakresie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Urzędniczej 7 w Kielcach. Na 

funkcjonowanie ośrodka w 2016 roku wydatkowano dotację w wysokości 50 000 zł 

(pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej.  

 

W okresie od 01.01.2016r. d0 31.12.2016r. realizowany był w Centrum Interwencji 

Kryzysowej projekt pn. „Świadczenie usług socjalno-bytowych w Centrum Interwencji 

Kryzysowej dla mieszkańców powiatu kieleckiego” Jednym z głównych celów realizacji 
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zadania było udzielenie natychmiastowej i skutecznej pomocy osobom znajdujących  się w 

kryzysowej sytuacji.  

Działalność CIK obejmowała świadczenie usług socjalnych, psychologicznych, 

pedagogicznych, medycznych, prawnych i hostelowych dostępnych całą dobę osobom i 

rodzinom z terenu powiatu kieleckiego, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. 

Ośrodek udzielił dla klientów z powiatu kieleckiego łącznie 1189 porad  

w postaci telefonicznych, indywidualnych i sporadycznie mailowych. W 2016r.-  465 klientom 

(w tym 317 kobietom,60 mężczyznom, 28 dzieciom,60 instytucjom) powiatu kieleckiego 

udzielono porad w związku z następującymi problemami: 

 ofiary przemocy- 467 zgłoszonych problemów, 

 problemy osobiste- 302 zgłoszonych problemów, 

  bezdomność- 39 zgłoszonych problemów, 

 choroba- 13 porad, 

 ubóstwo- 11 porad, 

 współuzależnienie -101porad, 

 uzależnienie- 25 zgłoszonych problemów, 

 stosowanie przemocy- 45 porad, 

  inne- 229. 

Dodatkowo przeprowadzono 103 spotkań grupowych, w których uczestniczyli mieszkańcy 

powiatu kieleckiego. Ponadto ze schronienia w hotelu-schronisku  skorzystało 27 osób 

 w tym 13 kobiet i 14 dzieci. Najczęściej zgłaszanym przez klientów ośrodka problemem była 

przemoc domowa fizyczna i psychiczna. Pozostałe problemy to: bezdomność, ubóstwo, 

nieporadność życiowa, zaburzone relacje rodzinne, problemy emocjonalne.  Całodobowa 

pomoc w Centrum Interwencji Kryzysowej realizowana była dla osób doznających przemocy, 

współuzależnionych, dla dzieci rodziców przeżywających sytuacje kryzysowe. Formy 

udzielonego wsparcia to poradnictwo psychologiczne, spotkania grupowe o charakterze 

edukacyjnym, działania wspierająco-wychowawcze, uczestnictwo w grupie AA „Lustro”. 
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CIK jest jednym z 16-tu członków Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, który realizuje zadania 

pomocowe zlecone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z Centrum Interwencji Kryzysowe 

Współpraca ta przebiega na bardzo dobrym poziomie. Wspólnie planujemy działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach powiatu kieleckiego. Współrealizujemy 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 kryzysowej sytuacji. Pracownicy Ośrodka i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

czynnie brali udział w spotkaniach kwartalnych Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie 

Masłów oraz 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, mediacji a także z usług hotelowych. Przez cały rok w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Masłowie oraz ośrodku San Da miano w Chęcinach 

odbywały się cotygodniowe porady z prawnikiem oraz psychologiem.   Przeprowadzona             

w styczniu 2017r. przez pracowników PCPR w Kielcach kontrola w Centrum Interwencji 

Kryzysowej dotycząca zakresu i formy świadczenia pomocy, stanu zatrudnienia i kwalifikacji 

kadry pracowniczej oraz wykorzystania dotacji przekazanej na zadania zgodnie  z umową 

zawartą pomiędzy „Caritas” Dotacja na działalność ośrodka została wydatkowana zgodnie           

z umową. 

Współdziałanie w realizacji zadania dotyczącego prowadzenia Domu                  

dla  Niepełnosprawnych w Piekoszowie na podstawie umowy zawartej z Caritas 

Diecezji Kieleckiej. 

 

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej w dniu 31 grudnia 2015 roku pomiędzy 

Powiatem Kieleckim a Caritas Diecezji Kieleckiej Oddział w Piekoszowie,  na wsparcie 

realizacja zadania publicznego dotyczącego prowadzenia ponadgminnego domu pomocy 

społecznej dla mieszkańców powiatu kieleckiego.  W roku 2016r. na wsparcie realizacji zadania 

dotyczącego prowadzenia Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie  przekazano kwotę 

205.882,00zł. (słownie: dwieście pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote). Powyższe 
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środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń personelu domu pomocy 

społecznej. 

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie jest przeznaczony dla osób starszych, przewlekle 

i somatycznie chorych. Na dzień 31.12.2016r w Domu przebywało 24 mieszkańców, w tym 6 

mieszkańców powiatu kieleckiego. Do zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w 

Piekoszowie  należą: 

a) świadczenie usług bytowych- budynek jest wolny od barier architektonicznych, posiada 

podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz windy. Placówka posiada 9 pokoi 2-3 

osobowych, przy każdym pokoju jest łazienka, dostosowana do indywidualnych potrzeb 

mieszkańca. 

 Wyżywienie, 

 Ubranie oraz pomoc w utrzymaniu czystości odzieży , 

b) Usługi zdrowotne w zakresie: 

 Rehabilitacja lecznicza, 

 Pielęgnacja i opieka,  

 Terapia psychologiczna, 

 Umożliwienie korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń 

zdrowotnych i zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz 

przedmioty ortopedyczne.  

c) Usługi opiekuńcze: 

 Świadczenie całodobowej opieki pielęgnacyjnej mieszkańcom wraz  

z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb  bytowych, zdrowotnych, społecznych  

i religijnych; 

 Poddawanie mieszkańców zabiegom usprawniającym według opracowanego  

w uzgodnieniu z lekarzem indywidualnego planu rehabilitacji. 

 Zapewnienie mieszkańcom dostępu do porad prawnych, 
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d) Usługi wspomagające: 

 Udzielanie kompleksowego wsparcia w zachowaniu samodzielności oraz 

rozwój zainteresowań poprzez terapię zajęciową, 

 Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców 

 Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, 

 Udział w wycieczkach, imprezach kulturalnych i sportowych, 

 Umożliwienie podopiecznym w oparciu o Indywidualne Plany Wsparcia 

Mieszkańca podnoszenie sprawności fizycznej i umysłowej, poprzez stymulację 

nawiązywania, rozwijania oraz utrzymywania kontaktów z rodziną i 

społecznością lokalną.  

 Działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego 

możliwości. 

 

 

PROJEKTY WSPOMAGAJĄCE LOKALNY RYNEK PRACY, 

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH - NADZOROWANE PRZEZ 

POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH 

1. W 2016 r. Powiatowy urząd Pracy w Kielcach zawarł porozumienie w ramach których 

prowadził współpracę: 

1) z Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach w zakresie współpracy przy 

realizacji projektu założonego w ramach konkursu „Nowe horyzonty aktywnej 

integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz 

zmniejszenia wykluczenia społecznego”, 

2) z Fundacją „Nadzieja Rodzinie” z siedzibą w Chmielniku w zakresie wdrażania 

lokalnych programów rynku pracy w ramach programu „Aktywne formy 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- nowy wymiar 2020” utworzonego 

przez MRPIPS, 

3) z Fundacją Challenge Europe z siedzibą w Kielcach w zakresie rekrutacji 

uczestników projektu „Aktywizacja ? Podejmuję wyzwanie !”. 
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2. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach współpracował z nw. organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego poprzez: 

1) Organizowanie u nich miejsc odbywania stażu: 

- Stowarzyszenie „Szałas” – Zagnańsk, 

- Stowarzyszenie „Pro- Sport”- Rudki gm. Nowa Słupia, 

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna- gm. Daleszyce, 

- Stowarzyszenie „Monar” Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień- Kielce, 

- Stowarzyszenie „Wspólny Cel”- Miedziana Góra, 

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów „Razem dla Przyszłości” – Jeleniów 

gm. Nowa Słupia, 

-Stowarzyszenie Przyszłości szkoły w Bardzie – gm. Raków, 

-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi  „Przyszłość” – Porzecze gm. 

Miedziana Góra, 

-Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane- Kielce, 

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów- Łagów, 

-Stowarzyszenie w Krainie Tetrapoda- Zagnańsk, 

-Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni- gm. Pierzchnica, 

- Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek- Ruda – gm. Łagów, 

- Wiejskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i 

Ruchowo- Łopuszno 

- Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza- gm. Morawica, 

- Fundacja na rzecz promocji zdrowia „PULS”- Kielce, 

- Fundacja POSTERIS- Kielce, 

- Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z 

uśmiechem”- Kielce 
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Na organizację staży przeznaczono około 552 468,75 zł. 

2) Zrefundowanie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego: 

- Wiejskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i 

Ruchowo - Łopuszno. 

3) Organizowanie u nich miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych: 

- Polski związek Niewidomych, Dom Pomocy Społecznej- Kielce, 

- Dom Seniora, im. Sue Ryder- Pierzchnica, 

- Fundacja „Więź Pokoleń”- Kielce, 

- Świętokrzyski Związek Pszczelarzy- Kielce. 

4) Zrefundowanie części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla 

bezrobotnych do 30 roku życia: 

– Fundacja na rzecz promocji zdrowia „PULS”- Kielce, 

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Polska- Kielce, 

-Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej- Kielce, 

-Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze- Kielce, 

- Polski Związek Niewidomych, Dom Pomocy Społecznej- Kielce, 

- Stowarzyszenie w Krainie Tetrapoda- Zagnańsk, 

-Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”-Kielce. 
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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 prowadzi stałą 

współpracę z  organizacjami pożytku publicznego w zakresie swoich właściwości; w zakresie 

pozyskiwania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, organizacji staży, szkoleń                           

i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych. Działania z zakresu promocji zatrudnienia, do-

radztwa i poradnictwa zawodowego, szkolenia osób niepełnosprawnych POZRON realizuje 

wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach. Zadania te omawiane były na posiedze-

niach Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, której członkami są 

przedstawiciele oraz członkowie organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz 

przedstawiciele samorządu terytorialnego.  

POZRON prowadzi stałą współpracę z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełno-

sprawnych poprzez: 

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepeł-

nosprawnych, 

- 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 2016r. na posiedzeniach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych prze-

prowadzono konsultacje programów na rzecz osób niepełnosprawnych, zaopiniowano podział 

środków PFRON na realizację poszczególnych zadań w zakresie rehabilitacji i aktywizacji za-

wodowej osób niepełnosprawnych. Członkowie Rady reprezentujący poszczególne stowarzy-

szenia i organizacje posiadają duże doświadczenie i wiedzę z zakresu działalności społecznej, 

w tym potrzeby osób niepełnosprawnych, służą pomocą doradczą     w rozwiązywaniu wszel-

kich problemów na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowanych przez Zarząd i Radę Po-

wiatu. W bieżącej pracy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego istotne 

znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również współpraca z organami powiatu. 

Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym to stała forma 
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współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. To działanie POZRON 

na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych; budowanie i umacnianie partnerstwa 

poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. 

 

ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI, NAUKI I WYCHOWANIA – 

NADZOROWANE PRZEZ   ZESPÓŁ DS. EDUKACJI 

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 rzecz Fundacji WOŚP, 

zbiórki żywności, udział  w kwesturach, mikołajki dla domów dziecka, akcja charytatywna pn.: 

„Góra Grosza”, zbiórki zużytych baterii 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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ZADANIA Z ZAKRESY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ        

NADZÓR- WYDZIAŁ ORGANIZACJI, KADR I SPRAW OBYWATELSKICH 

(WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ-WSPÓŁDZIAŁANIE) 

STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH 

 

  W 2015r. rozpoczęto przygotowania do wprowadzenia w życie ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U poz. 1255). 

 W kraju zostały utworzone 1524 punkty, z czego 8 na terenie Powiatu Kieleckiego. 

Nieodpłatna pomoc prawna w połowie z tych miejsc miała być świadczona przez adwokatów 

lub radców prawnych, natomiast w drugiej części za pośrednictwem organizacji 

pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego. 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: 

1. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach,  

2. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy,  

3. w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie,   

4. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielanie nieodpłatnej            

pomocy prawnej powierzone zostało organizacjom pozarządowym: 

1. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach, 

2. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy,  

3. w siedzibie Urzędu Gminy w Górnie, 

4. w siedzibie Urzędu Gminy w Łagowie.  

W wyniku przeprowadzonego w 2015r. konkursu ofert przez Wydział Zdrowia i Polityki Spo-

łecznej, realizacja zadania została powierzona  Stowarzyszeniu „Bezpieczny Dom”. 

W 2016 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które zostały powierzone organizacji pozarzą-

dowej  udzieliły 435 porad.  

 

Łączna kwota środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym                 

w 2016 r. wyniosła: 1 050 051,1zł. 

Szczegółowy wykaz dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym przez Powiat Kielecki                 

w 2016 r. zawarty jest w Załączniku nr 2 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 jest 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 
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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. 

 

2. Współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach 

Uchwałą Nr 64/308/15 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 30 października 2015 r. została 

powołana na trzecią jej kadencję Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w 

Kielcach. 

Rada jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Powiatu 

Kieleckiego w zakresie działalności pożytku publicznego. Do głównych zadań Rady należy 

konsultowanie aktów prawa miejscowego oraz opiniowanie uchwał dotyczących zadań 

publicznych.   

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. 
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3. Uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych m.in.: 

 udział w X  Kongresie Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego 

zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we 

współpracy ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego ( 5 października 

2015 r., Filharmonia Świętokrzyska). 

 

4. Prowadzenie nadzoru nad stowarzyszeniami oraz ewidencja uczniowskich klubów 

sportowych   i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej – 

Nadzór:   Wydział  Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich. 

Podstawową formą współpracy w zakresie prowadzenia nadzoru nad stowarzyszeniami było 

udzielanie porad w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do założenia 

stowarzyszenia, 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 około 550 stowarzyszeń oraz 103 uczniowskich klubów 

sportowych  i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nie prowadzących 

działalności gospodarczej. W 2016 r. wydano 14 decyzji dotyczących wpisu lub zmian w 

ewidencji klubów sportowych i 28 zaświadczeń potwierdzające wpis do ewidencji Starosty 

Kieleckiego. 

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

nr 1 do Sprawozdania 
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PODSUMOWANIE 

Powiat Kielecki kontynuował w 2016 roku współpracę z organizacjami pożytku publicznego, 

realizując zapisy „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

2016 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, marzec 2017r. 

 


