
Zał. nr 1 

Formy współpracy szkół i placówek oświatowych powiatu kieleckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego         

w 2016 roku   

 

L. p. Nazwa szkoły/placówki 

oświatowej powiatu 

kieleckiego 

Nazwa organizacji,  

z którą współpracuje 

szkoła/placówka 

Forma współpracy/sposób realizacji zadań 

1. Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Bodzentynie 

Fundacja Domy Wspólnoty 

Chleba Życia 

Uczniowie zespołu otrzymują stypendia z funduszu stypendialnego 

fundacji, szkoła pośredniczy w ich wypłacaniu do rąk ucznia. 

Fundacja Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości 

Tydzień Przedsiębiorczości – współpraca z FMP celem poszerzenia 

wiadomości na temat działalności gospodarczej, współpraca z firmą 

AKAMIT. 

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

Parafia św. Stanisława  

w Bodzentynie 

Zorganizowanie zbiórki artykułów spożywczych, środków czystości  

i przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin z terenu gminy 

Bodzentyn. 

Liga Ochrony Przyrody Udział uczniów w II Rajdzie szlakiem ŚPN Bodzentyn – Święta 

Katarzyna – Krajno Zagórze, przygotowanie gazetki tematycznej 

„Kalendarz ekologiczny”, przygotowanie i przeprowadzenie wśród 

uczniów klas trzecich szkolnego etapu OWE, przygotowanie stroików 

świątecznych przez uczniów klasy IB „Ratujmy młode drzewa iglaste”, 

przeprowadzenie w klasach pierwszych projektu edukacyjnego 

„Różnorodność biologiczna mojej miejscowości” oraz „Młodzież  

o GMO”. 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 

i Osobom Niepełnosprawnym 

Przeprowadzenie przez młodzież zbiórki pieniędzy na rehabilitację osób 

niepełnosprawnych. 



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

sportów obronnych, bilardowej. Klub pozyskuje dotacje na rozwój sportu  

i doposażenie szkoły w sprzęt sportowy. Klub ma reprezentantów 

województwa i uczestniczy w zawodach ogólnopolskich zdobywając 

czołowe miejsca w sportach obronnych – II miejsce na ogólnopolskich 

zawodach w Dwuboju Obronnym w Bydgoszczy. 

UKS „Olimp” Wzdół Rządowy 

oraz UKS „Gród” Bodzentyn 

Stworzenie trwałych kontaktów między szkołami poprzez rywalizację 

sportową, wspólne treningi i realizację projektu dot. upowszechnienia 

sportów zimowych „Zimowe wyczyny z Bodzentyńskiej Doliny”. Udział 

w I Pikniku Strzeleckim zorganizowanym przez ZSP Nr 1 w Bodzentynie. 

Stowarzyszenie „Biegacz 

Świętokrzyski” 

Organizacja biegów na terenie Województwa Świętokrzyskiego, m.in. 

”II Puchar Gór Świętokrzyskich”, projekt „O ząbki dbamy, w zawodach 

biegamy”, „Bieg Kampanii Kadrowej”, „Dymarkowe Biegi Górskie”  

i inne. Udział w spotkaniu opłatkowym w Szklanym Domu w Ciekotach. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Bodzentyna 

Udział w kweście na cmentarzu na rzecz odbudowy zabytkowych 

nagrobków, współpraca w ramach „Roku Szermentowskiego”. 

Centrum Kultury i Turystyki  

w Bodzentynie 

Współpraca w ramach „Roku Szermentowskiego”. 

Reba – Organizacja Odzysku Akcja zbierania zużytych baterii. 

Stowarzyszenie Absolwentów 

Szkół Średnich w Bodzentynie 

Stypendia dla 6 najlepszych uczniów w szkole, wsparcie finansowe 

wyjazdu uczniów na Ukrainę. 

Ochotnicza Straż Pożarna Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w październiku 2016r. 

Fundacja Miśka Zdziśka Zbiórka plastikowych nakrętek. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 

Organizacja 25 finału akcji w szkole – dyskoteka charytatywna połączona 

z licytacją gadżetów WOŚP. 

Teatr Węgajty Udział uczniów w warsztatach teatralnych organizowanych przez teatr 

„Prolog Komedii”. 

„Antymina” – organizacja 

promująca profilaktykę 

uzależnień 

Organizacja koncertu - artystyczny program profilaktyki uzależnień, 

podczas którego młodzież dowiaduje się o zagrożeniach jakie niosą ze 

sobą alkohol, narkotyki oraz inne używki. 



Przedsiębiorstwo Handlowo - 

Usługowe MAGPOL Mirosław 

Grzejszczyk 

Pomoc finansowa w organizacji Roku Szermentowskiego. 

 

Bank Spółdzielczy w Kielcach. 

Oddział w Bodzentynie 

Pomoc finansowa w organizacji Roku Szermentowskiego. 

 

Centrum Ubezpieczeń Rubin 

Katarzyna Rubinkiewicz 

Agencja Ubezpieczeniowa Warta 

Pomoc finansowa w organizacji Roku Szermentowskiego. 

 

AKAMIT Sp z o.o.  

 

Pomoc finansowa w organizacji Roku Szermentowskiego 

Udział w programie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości- „Tydzień 

Przedsiębiorczości”. 

Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe "DOMAŃSKI" Jerzy i 

Paweł Domańscy Spółka Jawna 

Pomoc finansowa w organizacji Roku Szermentowskiego. 

 

POLTRANS Matysek Pomoc finansowa w organizacji Roku Szermentowskiego. 

 

Zakład Piekarniczy Emil 

Więckowski w Bodzentynie 

Pomoc materialna w organizacji Roku Szermentowskiego – przekazanie 

pieczywa. 

2.  Zespół Szkół Nr 2  

w Chęcinach 

Caritas Polska 

 

Na terenie szkoły działa  Szkolny Klub Wolontariatu. Działalność klubu  

jest zgodna ze statutem, a jego wolontariusze świadczą pomoc materialną  

i niematerialną osobom potrzebującym z terenu Miasta i Gminy Chęciny. 

Klub Wolontariatu  wspiera akcje organizowane przez Caritas Diecezji 

Kieleckiej. 

Fundacja na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych  „Pomóż  

i Ty” 

Organizowanie zbiórek charytatywnych dla potrzebujących.  

 

Ochotnicza Straż Pożarna  

w Chęcinach 

Udział młodzieży w pracach i działalności jednostki straży jako 

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. 



Aktywny udział młodzieży w zbiórce żywności i środków finansowych  

w ramach ogólnopolskich  akcji charytatywnych  pod hasłem „Wielkanoc 

z PCK 2016”,  „Kampania PCK Walki z Głodem 2016” oraz 

„Czerwonokrzyska Gwiazdka 2016”. 

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 

Charytatywne zbiórki dla potrzebujących. Udział uczniów w akcji 

„Świąteczne kartki dobroczynne”. 

Fundacja Miśka Zdziśka Zbiórka plastikowych nakrętek. 

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 

Pięknych w Kielcach 

Spotkania uczniów z członkami towarzystwa. Redagowanie utworów 

lirycznych podczas warsztatów literackich. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 

Udział wolontariuszy w akcji zbiórki pieniędzy, przygotowanie programu 

artystycznego przez uczniów  Liceum Ogólnokształcącego na rzecz  

XXV Finału WOŚP. 

Stowarzyszenie „Razem Możemy 

Więcej” 

Organizowanie pomocy dla potrzebującej młodzieży. Stowarzyszenie   

działa przy Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach. 

Towarzystwo Św. Brata Alberta 

Dla Bezdomnych w Kielcach 

Przygotowanie programu artystycznego. 

AIESEC Organizacja  młodzieżowa, która poprzez wolontariat studentów 

współpracuje z placówkami w zakresie przeprowadzania warsztatów 

językowych. W 2016 roku gościliśmy  w naszej szkole wolontariuszy  

z Meksyku i Indonezji.  Młodzież brała udział w proponowanych 

zajęciach wzmacniając swoje umiejętności językowe, wiedzę z zakresu 

przedsiębiorczości oraz kreując własną karierę zawodową. 

3. Zespół Szkół Nr 3  

w Chmielniku 

Caritas Polska Udział w organizacji następujących działań: 

 zbiórka żywności; 

 udział w kwesturach; 

 mikołajki dla domów dziecka. 



Dom Pomocy Społecznej  

w Łagiewnikach 

Udział młodzieży w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. 

Fundacja - Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

Występy muzyczne młodzieży podczas Finału Wielkiej Orkiestry. 

4. Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

Nr 5 w Łopusznie 

Fundacja - Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

 

Organizowanie zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji. 

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

warsztatów, imprez kulturalnych, prowadzenie zbiórek publicznych. 

Świętokrzyski Oddział Okręgowy 

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. 

Centrum Wspierania Rodziny  

z Uśmiechem 

Udział uczniów w warsztatach fryzjersko – kosmetyczno – 

pielęgnacyjnych, organizacja spotkań kulturalnych. 

Stowarzyszenie „Skała” Organizacja szkoleń i warsztatów dla uczniów i rodziców, realizacja 

projektów unijnych. 

5. Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy  

w Podzamczu 

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

Hospicjum im. Matki Teresy  

z Kalkuty w Kielcach 

Wolontariat – pomoc w przygotowaniach uroczystości, urozmaicanie 

czasu wolnego podopiecznym poprzez wystawianie sztuk teatru 

resocjalizacyjnego. 

Zespół Świętokrzyskich  

i Nadnidziańskich Parków 

Krajobrazowych 

Przyrodniczy Patrol Prewencyjny w ramach realizacji projektu „Ochrona 

cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. 

Piknik ekologiczny „Natura 2000” oraz „Las blisko nas”.  

Pomoc w organizacji gali finałowej oraz przeprowadzenia finału 

konkursu plastycznego pn. „ Eko- Ludek”-  VI edycja. 

Towarzystwo Przyjaciół Lasu 

 

Coroczne sprzątanie lasu i liczenie zwierzyny oraz sadzenie młodego 

pokolenia lasu. 

Dom Pomocy Społecznej  

w Piekoszowie 

Wolontariat – pomoc podopiecznym DPS w czynnościach życia 

codziennego oraz wspólne spędzanie czasu wolnego. 



Muzeum Wsi Kieleckiej  

w Tokarni 

Wychowankowie wcielili się w rolę statystów w powstających 

produkcjach filmowych pod nazwą „Żołnierze Wyklęci” oraz „Kat”. 

 

Teatr Lalki i Aktora Kubuś 

 

Pomoc w przygotowywaniu dekoracji na spektakle w teatrze. 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Kielcach dla 

Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie w Kielcach 

Wolontariat – pomoc niepełnosprawnym w codziennych czynnościach. 

  

Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

Przedstawienie spektaklu „Listy do M.” oraz „Miłoszmania, czyli śnił mi 

się sen”  teatru resocjalizacyjnego „Na huśtawce” podczas konferencji 

poświęconej ”Twórczej Resocjalizacji z perspektywy teorii i praktyki” na 

UJK w Kielcach.  

Udział w projekcie „Każdy może być naukowcem – warsztaty naukowe 

odpowiedzią na specjalne potrzeby edukacyjne”. 

Ministerstwo Sprawiedliwości Realizacja zajęć „Przychodzi uczeń do prawnika” w ramach Projektu 

„Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu" -  realizowanego 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Schronisko dla zwierząt  

w Nowinach 

Wyprowadzanie piesków na spacer. 

Fundacja VIVE Serce Dzieciom Udział w konkursie plastycznym "Recycling na miarę 4 pory roku" 

Instytut Pamięci Narodowej Korzystanie z oferty edukacyjnej IPN – projekcje filmów 

dokumentalnych oraz prelekcje na terenie placówki. 

„Multikino” Kielce Korzystanie z darmowych wejść na seanse. 

„Park rozrywki Energylandia” Korzystanie z darmowych wejść do parku rozrywki. 

Fundacja Akademia Integracji 

Praca Edukacja Sport 

Udział w warsztatach w ramach projektu „Wygraj życie dzięki 

marzeniom”. 

Centrum Nauki Leonardo  

da Vinci 

Organizowanie zwiedzania centrum przez wychowanków, pomoc  

w organizacji imprez w Centrum Nauki. 

Firma Gumtree Udział  w warsztatach poświęconych planowaniu kariery zawodowej  

w ramach programu „Start do kariery”. Patronat honorowy nad projektem 

objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. 



Filharmonia Świętokrzyska Zwiedzanie Filharmonii, cykliczne koncerty filharmonii w Ośrodku. 

Ośrodek Leczenia 

Uzależnień od Środków 

Psychoaktywnych „San 

Damiano” w Chęcinach 

Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla wychowanków MOW. 

Agencja Artystyczna „Kurtyna” 

oraz Agencja „Art. – Metanoja” 

Kraków 

Przedstawienia teatralne o tematyce edukacyjno – profilaktycznej. 

Regionalne Centrum 

Wolontariatu w Kielcach  

Udział wychowanków w grupach wolontariatu: Dom Pomocy Społecznej  

w Kielcach oraz Hospicjum im. St. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. 

Ochotnicza Straż Pożarna  

w Kowali 

Prowadzenie szkoleń profilaktycznych z zakresu: pierwszej pomocy 

przedmedycznej, ratownictwa medycznego i sytuacji kryzysowych. 

Fundacja – Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

Występy muzyczne wychowanków podczas Finału Wielkiej Orkiestry. 

Liga Ochrony Przyrody Ogólnopolski konkurs multimedialny „Przyjaciel lasu”. Udział 

wychowanków w sadzeniu lasu. 

MONAR Kielce 

 

Prowadzenie szkoleń z zakresu: uzależnień od substancji 

psychoaktywnych, alkoholu, hazardu, komputera. 

Fundacja Enkolpion Instytut 

Kultury Regionalnej  

i Dziedzictwa Narodowego 

Podzamcze 

Realizacja projektu pt. „Drzwi otwarte dla kultury”. Warsztaty 

artystyczne (plastyczne, taneczne, muzyczne, teatralne) dla 

wychowanków MOW w Podzamczu. 

Fundacja Państwo Obywatelskie Udział placówki w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Bezpieczna szkoła – 

Bezpieczny uczeń”, którego celem jest popularyzowanie wśród 

wychowanków podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego  

i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania 

praw jednostki w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, 

tolerancji wobec ludzi  

o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. 

Równocześnie konkurs służy podniesieniu poziomu bezpieczeństwa 

placówki i wychowankom. 

 



Udział placówki w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Szkolny Klub 

Wolontariatu”, którego celem jest stworzenie w placówce prężnie 

działającej grupy wolontariuszy, szerzenie idei wolontariatu i pomocy 

potrzebującym. 

6.  Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy  

w Rembowie 

Fundacja Państwo Obywatelskie Udział Ośrodka w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – 

Bezpieczny Uczeń +” IV edycja. 

Teatr „Kurtyna” Udział wychowanków w przedstawieniu teatralnym o tematyce 

edukacyjno – profilaktycznej. 

Świętokrzyskie Centrum 

Profilaktyki i Edukacji  

w Kielcach 

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz terapii dla osób  

z tendencjami destrukcyjnymi. 

Kino „Helios” w Kielcach Udział wychowanków w projekcjach filmowych. 

Kolporter Kielce Dystrybucja pracy młodzieżowej dla wychowanków Ośrodka. 

Ochotnicza Straż Pożarna Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

WSP Społem w Kielcach Nieodpłatne pozyskanie artykułów spożywczych. 

Centrum Edukacji IPN  

w Kielcach 

Udział wychowanków w spektaklu „Bień 1920”, który został 

przygotowany przez  grupę teatralną Staszowskiego Ośrodka Kultury. 

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. 

Hospicjum w Kielcach Zbiórka funduszy dla podopiecznych hospicjum. 



Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt w Dyminach 

Zajęcia grupowe dla wychowanków, uwrażliwiające na zjawisko 

porzucania zwierząt. Rozbudzanie uczuciowości wyższej wśród 

wychowanków Ośrodka. 

Poradnia terapii i Profilaktyki 

Uzależnień MONAR w Kielcach 

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych przez Pana Marka Sochackiego -  

kierownika poradni dla wychowanków pt. „ Tytoń, narkotyki, dopalacze – 

jak się przed tym bronić?”. 

Diecezjalne Centrum 

Wolontariatu w Kielcach  

i Regionalne Centrum 

Wolontariatu 

Udział wychowanków w  XI Gali Wolontariatu w Kielcach. 

Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Kielcach 

Zapoznanie wychowanków z historią książki, rodzajem dokumentów 

gromadzonych w bibliotece, kolekcją starych druków. Słowa papirus, 

pergamin, inkunabuł nie brzmią już tajemniczo dla wychowanków.  

Wychowankowie obejrzeli również  film pt.  „Za niebieskimi drzwiami” – 

ekranizację bestsellera Marcina Szczygielskiego, który nie tylko wzruszał, 

ale również niósł mądre, humanistyczne przesłanie. 

Biblioteka Pedagogiczna  

w Kielcach   

Udział wychowanków w warsztatach pt. „Droga książki - od autora do 

czytelnika”. 

Powiatowe Centrum Sportowe 

w Staszowie 

Wyjazdy wychowanków na zajęcia sportowe. 

Biblioteka Publiczna w Rakowie Zorganizowanie wyjazdu wychowanków na spotkanie autorskie z Beatą 

Kępińską. 

Caritas Polska Współpraca Ośrodka na rzecz podopiecznych z Domu Pomocy 

Społecznej w Rudkach. 

Stowarzyszenie Readaptacji 

Społecznej „Druga Szansa”  

w Rembowie 

Pozyskiwanie żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy 

Żywnościowej PEAD. 

Świętokrzyski Park Narodowy 

w Bodzentynie 

Wykonanie przez wychowanków prac porządkowych na rzecz Parku. 

Podczas szkolenia dotyczącego zasad BHP podopieczni zostali zapoznani 

z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Ośrodek Rozwoju Edukacji Organizowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej. 



Stowarzyszenie Przyjaciół Domu 

Pomocy Społecznej  

w Łagiewnikach „Otwarte Serce'' 

Udział wychowanków w VII Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego 

Osób Niepełnosprawnych. 

Świętokrzyskie Centrum 

Profilaktyki i Edukacji  

w Kielcach 

Udział wychowanków w zajęciach warsztatowych pt. „Mój wolny czas 

w cyberprzestrzeni”. 

Centrum Sportowo – 

Rekreacyjne „Olimpic”  

w Strawczynku 

Udział wychowanków w atrakcjach oferowanych przez centrum  

sportowo – rekreacyjne.  

 

7. Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna  

w Bodzentynie 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 

,,Nowe Życie"  

w Skarżysku-Kamiennej 

Konsultacje psychologiczne dla rodzin, dzieci i młodzieży. 

8. Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna  

w Chmielniku 

 

 

Kontakty z podmiotami nawiązywane są przez poradnię przy okazji 

prowadzenia diagnozy i udzielania pomocy dzieciom  

i młodzieży w szczególności dla osób niepełnosprawnych, w tym 

niesłyszących i słabosłyszących. W tych przypadkach zasięgamy opinii  

o funkcjonowaniu naszych klientów i informacji o formach udzielanej 

pomocy. W trakcie konsultacji, rozmów psycholodzy  

i pedagodzy udzielają wsparcia dzieciom i ich rodzinom. 

Kurator sądowy - konsultacje, których celem jest przeciwdziałanie 

niepożądanym zjawiskom w rodzinach klientów (alkoholizm, przemoc, 

ubóstwo, uzależnienia), a także w celu lepszego poznania środowiska 

rodzinnego dziecka oraz wsparcia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.  

Z policją zaś konsultujemy i omawiamy sytuację rodzin, w których 

występuje przemoc oraz z asystentami rodzin, by ustalić działania  

i pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo. 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

Konsultacje psychologa poradni z terapeutami w zakresie planowania  

i realizacji pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla pensjonariuszy. 



Psycholog prowadzi zajęcia warsztatowe i indywidualne rozmowy 

wspierające mieszkańców. 

Centrum Integracji Społecznej  Aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się  

w trudnej sytuacji na rynku pracy (szczególnie osób bezrobotnych  

i niepełnosprawnych). W ramach współpracy zrealizowano  

w 2016 r. zajęcia z różnymi grupami osób bezrobotnych. 

Fundacja Miśka Zdziśka  Zbiórka plastikowych nakrętek. 

9.  Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna  

w Piekoszowie 

 

Placówka nie współpracuje systematycznie z organizacjami pożytku 

publicznego. 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. 

10.  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 promujących schroniska. 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Związek Harcerstwa 

Rzeczypospolitej 

Organizowanie biwaków i obozów wypoczynkowych dla zuchów  

i  harcerzy. 



Związek Strzelecki Kielce im. 

Józefa Piłsudskiego 

Stowarzyszenie „KADRÓWKA” 

Współpraca przy organizacji Marszu Kadrówki, organizacja spotkań 

Komendy Związku i Komendy Marszu. 

AIESEC POLSKA Współpraca przy organizacji międzynarodowych konferencji, narad  

i szkoleń. 

Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży 

Organizacja pielgrzymek, wycieczek, rajdów rowerowych, obozów 

turystycznych. 

„Tropem przygody” Kielce Organizacja wycieczek szkolnych, obozów i biwaków turystycznych. 

Centrum Kultury i Sportu 

Chęciny 

Organizacja czasu wolnego dla grup turystycznych przebywających  

w Schronisku. 

Stowarzyszenie Integracji 

Europa - Wschód 

Organizowanie turnusów kolonijnych oraz pobytu grup dzieci, młodzieży 

i osób dorosłych z Ukrainy. 

 

 

 


