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Lp. Nazwa 

organizacji 

Miejscowość Adres organizacji 

nr tel./fax 

Przedstawiciel Zakres działania Informacje 

dodatkowe 

1. 

 

 

Lokalna Grupa 

Działania "Białe 

Ługi" 

Trzemosna 

Trzemosna 27,       

26-021 Daleszyce. 

Tel. 41 307 26 44 

Witold Kowal - 

dyrektor 

Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w 

tym: 

1. Opracowywanie i realizacje dokumentów 

planistycznych, takich jak Zintegrowana Strategia 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalna Strategia 

Rozwoju oraz Strategia Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność (LSR). 

2. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na 

celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych 

oraz ich czynny udział w opracowywaniu i 

realizacji LSR. 

3. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR. 

Pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania 

LSR, w tym z programów pomocowych. 

4. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru 

objętego LSR w zakresie przygotowania projektów 

i pozyskiwania środków na ich realizacje, w tym z 

programów pomocowych unii europejskiej. 

5. Kreowanie lokalnych produktów i usług, w 

szczególności turystycznych, tworzenie 

infrastruktury turystycznej. 

6. Promocja obszarów wiejskich. 

7. Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego 

udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich. 

8. Upowszechnianie i wymiana informacji o 

inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na 

obszarach wiejskich. 
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9. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 

osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy na obszarach wiejskich. 

10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, 

w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich. 

11. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i 

informacyjnego. 

12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych. 

13. Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

14. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy miedzy 

społeczeństwami. 

15. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki, ochrona 

dziedzictwa kulturowego oraz rozwój sportu i 

turystyki, w tym agroturystyki. 

2. 

Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Daleszyckie 

Daleszyce 

Daleszyce                

ul. Chopina 25,      

26-021 Daleszyce; 

tel. (41) 307 22 51 

Alicja 

Furmanek-

prezes 

Celem działania towarzystwa jest: 

1/inspirowanie, pobudzanie i współorganizowanie 

życia oświatowego i kulturalnego na terenie gminy 

Daleszyce, 

2/propagowanie strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy Daleszyce, 

3/wspieranie inicjatyw mieszkańców i samorządu 

na rzecz rozwoju infrastruktury społecznej, 

4/upowszechnianie dorobku kultury materialnej i 

duchowej ziemi daleszyckiej, troska o zachowanie i 

rozwój dziedzictwa kulturowego, 

5/promocja ziemi daleszyckiej, 
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6/działalność wydawnicza; wydawanie czasopisma 

towarzystwa i samorządu gminy Daleszyce, 

7/prowadzenie działalności integrującej działalność 

Towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, 

rekreacyjną i towarzyską. 

3. 

 

Miejsko-Gminny 

Klub Sportowy 

SPARTAKUS 

Daleszyce 

 

 

Daleszyce 

Daleszyce                

ul. Chopina 25,            

26-021 Daleszyce; 

tel. (41) 307 22 51 

Paweł Toboła-

prezes 

 
Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wsród 

dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu 

oraz wychowywanie dzieci i młodziezy przez kulture 

fizyczną i sport. 

 

4. 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

SPARTA 

Daleszyce 

Daleszyce 

Daleszyce,               

ul. Henryka 

Sienkiewicza 11,   

26-021 Daleszyce 

Marcin 

Wengorski- 

prezes 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 

zakresie piłki ręcznej 

 

5. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Daleszycach  

Daleszyce 

Plac Staszica 8,      

26-021 Daleszyce; 

tel.  41 307 20 88 

Norbert 

Wojciechowski 

- prezes 

1) Prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom oraz 

Współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą 

Pożarna, organami 

samorządowymi i innymi podmiotami. 

2) Udział w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska 

oraz innych klęsk i zdarzeń. 

3) Informowanie ludności o istniejących 

zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi. 

4) Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży 

pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz 
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prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i 

rozrywkowej. 

5) Działania na rzecz ochrony środowiska. 

6) Wykonywanie innych zadań wynikających z 

przepisów o ochronie przeciwpożarowej  

7) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

8) Działania na rzecz edukacji, oświaty i 

wychowania. 

9) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym. 

6. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Smykowie 

Smyków 
Smyków 48 A,       

26-021 Daleszyce 

Arkadiusz 

Maciejski - 

prezes 

jw. 

 

7. 
Ochotnicza Straż 

Pożarna w Mójczy 
Mójcza 

Mójcza 9, 26-021 

Daleszyce 

 

 

Jakub Gołąbek - 

prezes 

 

jw. 

 

 

8. 

 

 

 

 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Cisowie 

 

Cisów 
Cisów 45, 26-021 

Daleszyce 

Andrzej 

Lewański - 

prezes 

 

jw. 

 

9. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Szczecnie 

Szczecno 
Szczecno 80, 26-021 

Daleszyce 

Marek 

Ramiączek-

prezes 

jw.  
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10. 

 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Komórkach 
Komórki 

Komórki 69, 26-021 

Daleszyce 

Żaneta Gardyna-

prezes 
jw. 

 

11. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Niestachowie 

Niestachów 
Niestachów 108, 26-

021 Daleszyce 

Kazimierz 

Kozieł-prezes 

jw. 

 

 

12. 

Stowarzyszenie 

Kobiet Wiejskich 

Gminy Daleszyce 

Daleszyce 

Daleszyce ul. 

Chopina 25,    26-

021 Daleszyce 

Anna Kosmala-

prezes 

Działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego 

poprzez promowanie kobiet w życiu społecznym, 

kulturalnym, pielęgnacja tradycji regionalnych, 

promowanie agroturystyki.  

 

13. 

Stowarzyszenie  

Wspólne Dobro 

Wsi Borków i 

Trzemosna 

Borków, 

Trzemosna 

 

 

 

 

Borków 36B, 26-021          

Daleszyce 
Jacek Skrobot-

prezes 

1. Prowadzenie edukacji przedszkolnej oraz szkoły 

podstawowej w Borkowie. 

2. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego 

rozwoju: społecznego, kulturalnego i 

gospodarczego wsi Borków i Trzemosna. 

3. Integracja mieszkańców wsi Borków i 

Trzemosna, przeciwdziałanie bezradności i 

wykluczeniu społecznemu. 

4. Wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 

lokalnym.  

 

14. 

 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 

Szczecna 

 

 

Szczecno 
Szczecno 172, 26-

015 Pierzchnica 

Zdzisław 

Dziedzic-prezes 

1. Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Szczecnie. 

2.Prowadzenie różnych form pracy oświatowej z 

dziećmi i młodzieżą. 

3.Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych w 

środowisku. 
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4.Przeciwdziałanie patologiom społecznym w 

środowisku wiejskim. 

5.Prowadzenie szkoleń, kursów z zakresu edukacji 

ekologicznej na wsi. 

6.Prowadzenie kawiarenki internetowej, świetlicy. 

7.Prowadzenie wychowania przedszkolnego. 

8.Organizowanie kolonii i wypoczynku dla dzieci. 

15. 

Towarzystwo 

Przyjaciół 

Marzysza 

Marzysz 
Marzysz Drugi 12, 

26-021 Daleszyce 

 

Ewa 

Pawłowska-

prezes 

 

1)Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Marzyszu, 

która funkcjonuje w oparciu o program "Mała 

Szkoła", 

2)Wspieranie działań i dbałość o ochronę 

środowiska, 

3)Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu 

wszechstronny rozwój społeczny, kulturalny i 

gospodarczy wsi marzysz w gminie Daleszyce, 

4)Prowadzenie przedszkola lub innych form 

wychowania przedszkolnego. 

 

16. 

Towarzystwo na 

Rzecz Rozwoju 

Kranowa 

Kranów 
Kranów 39 a, 26-021 

Daleszyce 

Sylwester Eryk 

Wojciechowski-

prezes 

1.Współudział w prowadzeniu Szkoły Podstawowej 

w Kranowie, która będzie funkcjonowała w oparciu 

o program "Mała Szkoła". 

2.Wspieranie działań i dbałość o ochronę zdrowia. 

3.Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu 

wszechstronny rozwój społeczny, kulturalny i 

gospodarczy wsi kranów w gminie Daleszyce. 

 

17. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Ekorozwoju 

Brzechowa 

„Kuźnia 

Talentów” 

Brzechów 
Brzechów 41, 26-021 

Daleszyce 

Marcin 

Dobrowolski-

prezes 

1) Prowadzenie szkoły podstawowej oraz edukacji 

przedszkolnej w Brzechowie. 

2) Wspieranie działań i dbałość o ochronę 

środowiska. 

3) Inicjowanie i wspieranie działań mających na 

celu wszechstronny rozwój społeczny, kulturalny i 

gospodarczy wsi Brzechów  
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4) Działanie na rzecz ekorozwoju wsi oraz 

organizowanie, integrowanie wspólnot 

Obywatelskich, a także realizowanie inicjatyw 

społecznych służących dobru mieszkańców wsi 

Brzechów. 

5) Uczestniczenie w programach pomocowych 

finansowanych ze środków krajowych i 

Zagranicznych i pozyskiwanie środków 

finansowych na realizacje celów Stowarzyszenia. 

6) Prowadzenie działalności doradczej, 

informacyjnej, społecznej, edukacyjnej i 

kulturalnej, w szczególności poprzez wykonywanie 

zadań w zakresie: pomocy społecznej, działalności 

charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, 

oświaty wychowania, upowszechniania kultury 

fizycznej, sportu i turystyki, 

7) Upowszechniania i rozwijania kultury 

regionalnej. 

18. 

Towarzystwo 

Ekorozwoju 

Sierakowa i 

Smykowa 

Sieraków, 

Smyków 

Smyków 19 ,26-021 

Daleszyce 

Marian 

Mochocki - 

prezes 

1.Założenie i prowadzenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sierakowie. 

2.Wspieranie działań i dbałość o ochronę 

środowiska. 

3.Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu 

wszechstronny rozwój społeczny, kulturalny i 

gospodarczy wsi Sieraków i Smyków. 

4.Prowadzenie punktu przedszkolnego. 

 

19. 
Towarzystwo 

Przyjaciół Słopca 
Słopiec 

Słopiec Szlachecki 

86,                           

26-021 Daleszyce 

Artur 

Jobkiewicz - 

prezes 

1. Prowadzenie Szkoły Podstawowej im. Edmunda 

Niziurskiego w Słopcu przez Towarzystwo 

Przyjaciół Słopca. 

2. Wspieranie działań i dbałość o ochronę 

środowiska. 

 



GMINA DALESZYCE 

„Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego” 

 
3. Inicjowanie i wspieranie działań mających na 

celu wszechstronny rozwój społeczny, sportowy, 

kulturalny i gospodarczy wsi Słopiec. 

20. 

Stowarzyszenie 

"Dolina Belnianki" 

Smyków 

Smyków 
Smyków 48 A, 26-

021 Daleszyce 

Aldona 

Kwiatek-Fąfara 

- prezes 

1) promowanie sołectwa Smyków i innych sołectw 

położonych w Dolinie Rzeki Belnianki, jak również 

osób w tych sołectwach zamieszkałych, 

2) działanie na rzecz tworzenia i rozwoju różnych 

form przedsiębiorczości, 

3) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i 

aktywizacji społeczności lokalnej, 

4) wspieranie aktywności społecznej, kulturalnej, 

edukacyjnej i sportowej mieszkańców, 

5) pielęgnowanie i kultywowanie miejscowych 

tradycji regionalnych, 

6) dbałość o ochronę przyrody, krajobrazu i 

środowiska naturalnego, 

7) upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki,. 

8) integrowanie społeczności lokalnej poprzez 

rozwijanie różnych form kultury fizycznej, 

9) działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

nauki, edukacji, oświaty i wychowania, we 

współpracy z organami administracji publicznej i 

samorządowej oraz innymi organizacjami 

pozarządowymi, 

10) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób we 

współpracy z władzami samorządowymi, 
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11) działanie na rzecz osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz zagrożonych ubóstwem 

wykluczeniem społecznym, 

12) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, 

13) podejmowanie działań na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego. 

 

 

 

21. 

Sukowskie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju i 

Promocji 

Miejscowości 

„Nasz Suków”, 

Suków 

Suków 277, 26-021 

Daleszyce; 

JAROSLAWZIELIN

SKI84@WP.PL 

Jarosław 

Zieliński-prezes 

1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska 

lokalnego. 

2. Promowanie sołectwa Suków i jego 

mieszkańców. 

3. Pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranica, na 

działalność statutowa Stowarzyszenia. 

4. Działania mające na celu promowanie walorów 

turystycznych sołectwa. 

5. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego. 

6. Rozbudowa bazy kulturalno-rekreacyjno-

sportowej. 

7. Organizacja imprez kulturalnych, wystaw, 

konkursów, festynów. 

8. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. 

9. Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, 

rajdów turystycznych i krajoznawczych. 

10. Działalność związana z kultywowaniem tradycji 

i historii regionu. 

11. Uczestnictwo i współpraca w programach 

wymiany młodzieży z innymi regionami Polski oraz 

krajami UE. 
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12. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz 

profilaktyki i rozwiazywania problemów 

społecznych. 

13. Podejmowanie działań służących rozwojowi 

przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych. 

14. Pozyskiwanie środków na działalność od 

sponsorów, fundacji jak również prowadzenie 

działalności gospodarczej. 

15.wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności 

proekologicznej mieszkańców oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego. 

16. Pomoc rodzinom ubogim oraz takim, które 

znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 

22 

towarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju i 

Promocji Wsi 

„Razem dla 

Widełek” 

Widełki 
Widełki 19, 26-021 

Daleszyce 

Dorota Sikora-

prezes 

1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska 

lokalnego. 

2. Budowanie świadomości obywatelskiej. 

3. Promowanie sołectwa widełki i jego 

mieszkańców. 

4. Pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranica, na 

działalność statutowa 

Stowarzyszenia. 

5. Działania mające na celu promowanie walorów 

turystycznych sołectwa. 

6. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego. 

7. Rozbudowa bazy kulturalno-rekreacyjno-

sportowej. 

8. Organizacja imprez kulturalnych, wystaw, 

konkursów, festynów. 

9. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. 
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10. Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, 

radów turystycznych i krajoznawczych. 

11. Działalność związana z kultywowaniem tradycji 

i historii regionu. 

12. Powoływanie i wspieranie podmiotów, które za 

swój cel maja poznawanie naszego regionu, kraju, 

świata. 

13. Uczestnictwo i współpraca w programach 

wymiany młodzieży z innymi regionami Polski oraz 

krajami UE. 

14. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz 

profilaktyki i rozwiazywania problemów 

społecznych. 

15. Podejmowanie działań służących rozwojowi 

przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych. 

16. Wspierane edukacji ekologicznej aktywności 

proekologicznej mieszańców oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego. 

17. Pomoc rodzinom ubogim oraz takim, które 

znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 

18. Wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 

lokalnym. 

19. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie 

bezradności i wykluczeniu Społecznemu. 

23 

Stowarzyszenie 

Agroturystyczne 

Gminy Daleszyce 

"ŻEREMIE" 

Daleszyce 

Daleszyce,               

ul. Chopina 25,       

26-021 Daleszyce; 

tel. (41) 3072251 

Ewa Ostrowska 

- prezes 

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie oraz 

wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, 

kulturalnych, naukowych, ekologicznych i innych, 

służących rozwojowi gminy i regionu - zwłaszcza 

poprzez turystykę oraz pomoc członkom w 
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organizowaniu i prowadzeniu usług 

agroturystycznych. 

24. 
Stowarzyszenie 

LEJDIS 
Niestachów 

Niestachów 200,     

26-021 Daleszyce 

Barbara Kowal - 

prezes 

1. Wszechstronna aktywizacja głównie kobiet w 

życiu społecznym, zawodowym, ekonomicznym, 

politycznym, naukowym i kulturalnym, 

2. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na 

płeć we wszystkich dziedzinach życia, 

3. Rozwój społeczeństwa otwartego i 

obywatelskiego, 

4. Inicjowanie, promowanie i wspieranie 

aktywności społecznej kobiet i ich rodzin w 

zakresie rozwiazywania problemów społecznych, 

5. Działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet 

i ich rodzin, 

6. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji 

umożliwiających przede wszystkim kobietom 

czynny udział w życiu społecznym, politycznym i 

publicznym 

7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

8. Dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

historycznego, przyrodniczego. 

 

25. Fundacja "GEST" Daleszyce 

Daleszyce,               

ul. Adama 

Mickiewicza 72,     

26-021 Daleszyce 

Monika 

Błaszczyk - 

prezes 

Działalność dobroczynna w tym wspieranie osób 

chorych, niepełnosprawnych oraz udzielanie 

pomocy osobom znajdującym się w szczególnie 

trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

Promowanie i prowadzenie inicjatyw 

charytatywnych. 

Promowanie i prowadzenie inicjatyw w zakresie 

pomocy społecznej, ochrony 

Zdrowia, oświaty, kultury, sportu, oraz ochrony 

środowiska. 
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Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy 

dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz 

zaopatrzenie wsi w wodę. 

26. 
Stowarzyszenie 

"Klinika Umysłu" 
Mójcza 

Mójcza 34, 26-021 

Daleszyce 

Andrzej 

Nowakowski - 

prezes 

1. Udzielanie wsparcia rodzinie w zakresie pomocy 

psychospołecznej, pedagogicznej, prawnej i innej 

oraz podnoszenie jakości życia w rodzinie 

2. Profilaktyka skierowana do dzieci, młodziezy i 

dorosłych 

3. Pomoc psychospołeczna osobom i rodzinom w 

kryzysie 

4. Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, 

ofiarom przemocy oraz w problemach związanych z 

wykluczeniem społecznym 

5. Edukacja przyczyniająca się do głębszego 

poznania i zrozumienia problemów uzależnienia, 

współuzależnienia, przemocy i wykluczenia 

społecznego 

6. Budowanie kompleksowego systemu profilaktyki 

i promocji zdrowia 

7. Wspieranie i pomoc ofiarom wypadków 

drogowych spowodowanych nadużyciem alkoholu 

8. Organizacja całorocznego wypoczynku dzieci i 

młodzieży 

9. Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i 

turystycznych dla dzieci i młodzieży 

10. Krzewienie kultury fizycznej, turystyki wśród 

dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań 

sportowych 

11. Promowanie oraz organizacja działań 

wolontarystycznych 
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12. Organizowanie szkoleń i doskonalenie kadry 

wychowawczo-instruktorskiej  

13. Organizacja imprez kulturalnych, 

14. Prowadzenie szkoleń i porad i diagnozy 

psychologicznej 

27. 

Lokalna 

Organizacja 

Ochrony Kultury - 

Look 

Daleszyce 

Daleszyce,                

ul. Chopina 25,      

26-021 Daleszyce; 

tel. (41) 3072251 

Agnieszka Jaroń 

- prezes 

1. Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej 

kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i 

rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz 

rozwoju społecznego i kulturalnego. 

2. Działalność sportowo - rekreacyjna. 

3. Upowszechnianie działań wszechstronnego 

rozwoju kulturalnego, edukacji, wychowania i 

promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego 

dzieci, młodzieży i dorosłych. 

4. Działalność na rzecz ekologii i ochrony przyrody. 

5. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji. 

6. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze 

szczególnym uwzględnieniem folkloru. 

7. Promocja walorów regionalnych dla rozwoju 

kulturalnego i turystyki. 

8. Działalność wydawnicza. 

9. Promowanie dorobku kulturalnego twórców 

ludowych z terenu gminy Daleszyce. 

10. Wszechstronna opieka nad lokalnymi zespołami 

ludowymi, wokalnymi, instrumentalnymi oraz 

orkiestra dęta; solistami, muzykami, zespołami 

tanecznymi, a także grupami teatralnymi i 

plastycznymi. 
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11. Wspieranie kół gospodyń wiejskich oraz 

stowarzyszeń działających na terenie Gminy 

Daleszyce. 

12. Działalność na rzecz środowiska seniora. 

13. Organizowanie szkoleń i warsztatów 

28. 

Stowarzyszenie 

Świętokrzyskie 

Horyzonty 

Niestachów 
Niestachów 16,       

26-021 Daleszyce 

Ewelina 

Krawiec - prezes 

1) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

2) działalność na rzecz mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz języka regionalnego; 

3) działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn; 

4) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

5) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym w tym w szczególności alkoholizmowi, 

narkomanii, bezdomności; 

6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

7) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, 

w tym rozwój przedsiębiorczości; 

8) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa 

Narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

9) działalność na rzecz upowszechniania i ochrony 

wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających 

rozwój demokracji; 

10) działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
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życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i 

osób, 

11) działalność na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

12) promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych 

na rzecz rozwoju dobroczynności i filantropii w 

Polsce i za granicą; 

13) animowanie, organizowanie i promowanie 

współpracy organizacji pozarządowych z organami 

administracji rządowej i samorządowej oraz 

środowiskami biznesu w Gminie Daleszyce, 

powiecie kieleckim, województwie Świętokrzyskim 

oraz w Polsce i Unii Europejskiej; 

14) podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

29. 
Fundacja Lex 

Severior 
Mójcza Mójcza 26 B 

Małgorzata 

Erlich-

Smurzyńska - 

prezes 

1. Działalność na rzecz edukacji, integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  

współpracy miedzy społeczeństwami i pokoleniami. 

2. Inicjowanie działań lub współdziałanie w 

przedsięwzięciach na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości i przedsięwzięciach 

przyczyniających się do współpracy instytucji 

publicznych lub organizacji pozarządowych z 

inwestorami i przedsiębiorcami. 

3. Wspieranie aktywizacji społeczności lokalnych, 

propagowanie postawy odpowiedzialności za 

sprawy publiczne, wspieranie inicjatyw 

zmierzających do umocnienia postaw 
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obywatelskich i zaangażowanie w działalność 

publiczną i społeczną. 

4. Działalność oświatowa i naukowa, przede 

wszystkim w zakresie wspierania różnorodnych 

form aktywności, służących zdobywaniu przez 

obywateli umiejętności współuczestniczenia w 

kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa, 

promowanie poprzez aktywizacje środowisk 

lokalnych postaw obywatelskich, wyrażających się 

w braniu odpowiedzialności za otaczająca nas 

społeczność i jej problemy. 

5. Stymulowanie i wspieranie inicjatyw 

gospodarczo-społecznych poprzez kierowanie 

zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia 

na koszt fundacji, udzielanie pomocy finansowej 

wspomagającej tym inicjatywom, stworzenie 

możliwości korzystania z doświadczeń i ekspertyz 

specjalistów kierowanych z różnych organizacji 

krajowych, zagranicznych lub międzyrządowych. 

6) działanie na rzecz partnerskiej współpracy 

organizacji pozarządowych z administracja 

publiczna i samorządowa wszystkich szczebli oraz 

sektorem prywatnym, współpraca z pokrewnymi 

fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami i 

instytucjami w celu realizacji zadań statutowych 

fundacji. 

7) wspieranie i promowanie ekonomii społecznej. 

30 

Fundacja 

"Przystanek 

Dziecko" 

Daleszyce 

Wójtostwo 

Daleszyce, 

Wójtostwo 33B 

26-021 Daleszyce 

Robert Woźniak 

Celem fundacji jest udzielanie wszechstronnej 

pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej, bytowej i losowej. 


