
1 
 

 

Zał. nr 1 

Formy współpracy szkół i placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku 

 

L.p. 

Nazwa 

szkoły/placówki 

oświatowej 

Powiatu 

Kieleckiego 

Nazwa organizacji, 

z którymi 

współpracuje 

szkoła/placówka 

Forma współpracy/sposób realizacji zadań 

1. Powiatowy 

Zespół Szkół 

w Bodzentynie 

Fundacja Domy 

Wspólnoty Chleb Życia 

Uczniowie zespołu otrzymują stypendia z funduszu stypendialnego fundacji, szkoła pośredniczy w ich 

wypłacaniu do rąk ucznia. 

 

Polski Czerwony Krzyż 

 

Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy w ramach akcji ”Góra Grosza”. 

Rozprowadzanie znaczków PCK. 

 

Szlachetna Paczka 

 

Zorganizowanie zbiórki pieniędzy na zakup artykułów spożywczych, środków czystości i odzieży dla 

rodzin z terenu gminy Bodzentyn. 

 

Liga Ochrony Przyrody 

 

Uczniowie poruszają zagadnienia ochrony przyrody, przygotowują referaty   

i akcje ekologiczne takie jak: „Cztery pory roku”, „Ratujemy drzewa iglaste”, „Dzieci Ziemi”, prace 

w ogródku szkolnym i dokarmianie ptaków. 

Klub Sportowy 

„JODŁA” 

 

 

 

Uczniowie szkoły mają możliwość uprawiania sportów kwalifikowanych  

w następujących  sekcjach: biathlonu, strzeleckiej, sportów obronnych, bilardowej oraz  narciarskiej. 
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  Współpraca z UKS 

„Olimp” Wzdół 

Rządowy oraz UKS 

„Grot” Bodzentyn,  

Klub Sportowy „Biegam 

bo Muszę”,  

ATLAS Bodzentyn, 

 ORŁY Bodzentyn,  

LKS „Łysica” Bodzentyn  

Stworzenie trwałych kontaktów między szkołami poprzez rywalizację sportową, wspólne treningi 

i realizacja projektu „upowszechnianie sportów zimowych”. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Bodzentyna 

 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dawida Rubinowicza 

Rozwój obszarów wiejskich, kultywowanie pamięci o II wojnie światowej i jej ofiarach, wśród 

młodzieży i mieszkańców Bodzentyna, upamiętnienie męczeństwa ludności polskiej i żydowskiej.  

Udział w kweście na cmentarzu na rzecz odbudowy zabytkowych nagrobków. 

„Odnowica” 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Odnowy Wsi Polskiej 

Współpraca z Teatrem Węgajty, który prezentuje spektakle o tematyce społecznej i profilaktycznej. 

Udział młodzieży w organizowanych konkursach. 

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. 

 

LOK Kielce Organizacja wspierająca ULKS „JODŁA” Bodzentyn, organizacja zawodów pro obronnych w kraju. 

 

Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli 

Szkolenie nauczycieli, awans zawodowy, doradztwo metodyczne. 
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  Ochotnicza Straż 

Pożarna 

Pokaz akcji strażaków dla młodzieży w „Dniu Otwartym” w ZSP Nr 1 w Bodzentynie. 

 

Samorządowy Ośrodek 

Doradztwa 

Metodycznego 

i Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach 

Szkolenie nauczycieli, awans zawodowy, doradztwo metodyczne. 

Wyższa Szkoła 

Ekonomii,  Prawa  

i Nauk Medycznych 

Doradztwo zawodowe, kursy pierwszej pomocy ukończone certyfikatem. 

Towarzystwo „Nasz 

Dom” 

Przeprowadzenie akcji charytatywnej „Góra grosza”, której celem było zebranie funduszy na pomoc 

dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. 

Stowarzyszenie 

SURSUM CORDA 

Charytatywne zbiórki dla potrzebujących. Udział uczniów w akcjach „Świąteczne kartki 

dobroczynne”. 

Miejsko-Gminne 

Centrum Kultury  

i Turystyki w 

Bodzentynie  

Udział w regionalnych i okolicznościowych uroczystościach, konkursach, wystawach, prelekcjach. 

np. narodowe czytanie, marsz w rocznicę powstania styczniowego, uroczystość z okazji Dnia 

Żołnierzy Wyklętych. 

Stowarzyszenie „Biegacz 

Świętokrzyski” 

Stowarzyszenie 

Zabiegani 

Puchar Gór 

Świętokrzyskich – 

Festiwal Biegowy 

Organizacja imprez sportowych, biegowych na terenie województwa świętokrzyskiego, wolontariat 

młodzieży szkolnej i nauczycieli w trakcie zawodów. 

Fundacja Promocji 

i Rozwoju Sportu 

PROVAD-SPORT 

Promocja i rozwój sportu i wolontariatu sportowego na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Instytut Pamięci 

Narodowej w Kielcach 

Wystawy i wykłady oferowane przez Instytut Pamięci Narodowej dla poszerzenia wiedzy uczniów na 

temat historii regionu i kraju.  

Fundacja Miśka Zdziśka Zbiórka plastikowych nakrętek. 
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  Polska Fundacja Dzieci 

i Młodzieży w ramach 

Regionalnego Programu 

Grantowego „Równać 

szanse”  

Realizacja projektu szkolnego radia - "Radio KreSka" przy ULKS "Jodła". 

Fundacja Proland - 

Sport oraz Samorząd 

MiG Bodzentyn 

III edycja projektu „Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny” 

Szkolenie pn. „Od wolontariatu do kariery”. 

Szkoła Wyższa 

Psychologii Społecznej 

Warsztaty dotyczące metod efektywnej nauki i sposobów przygotowania się do matury. 

Świętokrzysko-Winnicka 

Akademia Młodych 

Liderów 

Zajęcia warsztatowe kreujące młodych ludzi, uczniowskich liderów. 

Fundacja Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości 

Zajęcia zawodoznawcze w okolicznych firmach - przedsiębiorstwo "Akamit"; Powiatowa Komenda 

Policji w Skarżysku–Kamiennej. 

Stowarzyszenie im. Jana 

Karskiego w Kielcach 

Projekcja filmu pt.”Prawdę trzeba mówić z miłością” oraz prelekcja pana Bogdana Białka. 

Stowarzyszenie Gmina 

Pawłów Plus 

I edycja Biegu po Ziemi Pawłowskiej . 

2. Powiatowy  

Zespół Szkół 

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. 
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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 

naszej szkoły w zbiórce Żywności i środków finansowych w ramach ogólnopolskich akcji 

charytatywnych  pod hasłem „Kampania PCK Walki z Głodem 2017” . 

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 akcjach „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 XXVI Finału WOŚP. 

Stowarzyszenie „Razem 

Możemy Więcej”  

Organizowanie pomocy dla potrzebującej młodzieży. Stowarzyszenie   działa przy Powiatowym 

Zespole Szkół w Chęcinach. 

AIESEC 

Organizacja  młodzieżowa, która poprzez wolontariat studentów współpracuje  

z placówkami w zakresie przeprowadzania warsztatów językowych. W 2017 roku gościliśmy  

w naszej szkole wolontariuszy z Indii. Nasza młodzież chętnie bierze udział w proponowanych 

zajęciach podwyższając swoje umiejętności językowe, wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, czy 

sterowania własną karierą zawodową. 

3. Powiatowy 

Zespół Szkół  

w Chmielniku 

Fundacja – Wielka 

Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 

Organizowanie zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji, występy wokalne uczniów, udział w licytacji 

podczas finału WOŚP. 
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  Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa 

w Kielcach 

Współudział w Akcji edukacyjnej „Twoja krew moje życie”. Cykliczne oddawanie krwi przez 

pełnoletnich uczniów. 

Klub sportowy „Zenit”  

w Chmielniku 

Udostępnianie obiektów sportowych. Szkolenie młodzieży. 

Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach 

Nauczyciele z naszej szkoły zostali zakwalifikowani do udziału  

w wizycie studyjnej w Szwajcarii. Szkolenia kadry pedagogicznej. 

Poradnia Terapii 

i Profilaktyki Uzależnień 

MONAR w Kielcach 

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla młodzieży pt.”Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed 

tym bronić?”. 

Chmielnickie Centrum 

Kultury 

Udział uczniów w powiatowym konkursie plastyczno-fotograficznym i muzycznym „Plastykalia 

i Muzykalia” 

XVII Szkoła Problemów 

Dydaktyki Chemii 

w Dobieszkowie k. Łodzi 

Udział w Warsztatach z Chemii pod hasłem „Warto wiedzieć więcej” 

Samorządowy Ośrodek 

Doradztwa 

Metodycznego 

i Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach 

Udział uczniów w finale konkursu matematycznego „Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne dla 

klas maturalnych”. 

Sekcja Chińskich Sztuk 

Walki w Gdyni 

Udział uczniów naszej szkoły w zawodach. 

Ośrodek Edukacyjno-

Muzealny 

„Świętokrzyski Sztetl” 

Chmielnik 

Udział w koncercie cyklicznym „Spotkania z muzyką – miedzy dźwiękami – Trio fortepianowe oraz 

warsztatach biblijnych na temat „Księgi Rut” 

Udział młodzieży w programie Świętokrzyski Sztetl – projekt Judaika”. 

Spotkania z młodzieżą pt” Wolność słowa czy język wrogości?”, „O granicach wolności słowa, 

dyskryminacji i nietolerancji” – debaty uczniowskie. Zajęcia prowadził Pełnomocnik 

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, Pełnomocnik 

Wojewody Świętokrzyskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych. 

Effektor Kielce Kształcenie zasady fair play i kulturalnego kibicowania. 

Zespół Szkół 

Mechanicznych 

w Kielcach 

Udział w sesji Popularnonaukowej „Człowiek – Motoryzacja – Ekologia” której celem jest 

popularyzacja zachowań i rozwiązań ekologicznych w pojazdach samochodowych. 
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  Politechnika Śląska 

w Gliwicach 

Udział w zajęciach pokazowych. 

Ochotnicza Straż 

pożarna w Chmielniku 

Udział młodzieży w Konkursie Wiedzy Pożarniczej. Ćwiczenia na wypadek zagrożenia pożarowego 

(ewakuacja młodzieży i personelu). Udział w zawodach młodzieżowych drużyn strażackich 

w poszczególnych miejscowościach gminy Chmielnik. 

Stowarzyszenie 

„Nadzieja Rodzinie” 

w Kielcach. 

Udział uczniów w realizacji zadania publicznego „po Szkole w wolnej strefie”. 

Wojewódzki Dom 

Kultury w Kielcach 

Udział uczniów w promocji Miasta i Gminy Chmielnik – prezentacja oferty edukacyjnej Powiatowego 

Zespołu Szkół. 

Stowarzyszenie 

„SKAŁA” 

Organizacja szkoleń i warsztatów dla uczniów i rodziców. 

Instytut Konfucjusza 

Stowarzyszenia ASIA 

Pokaz młodzieży z okazji przywitania Nowego Roku Chińskiego w Krakowie. 

Instytut Politologii UJK, 

Instytut Europejski UJK 

Udział młodzieży w wykładach poszczególnych pracowników naukowych. 

CARITAS Diecezji 

Kieleckiej 

Zorganizowanie następujących działań: 

- zbiórka żywności; 

- udział w kwesturach; 

- Mikołajki dla Domów dziecka. 

Placówki Opiekuńczo-

Wychowawcze 

w Kielcach 

Szkolne Koło Wolontariatu bierze udział w zbiórce maskotek dla dzieci w Domach Dziecka.  

Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego 

w Kielcach 

Udział młodzieży w obchodach święta liczby π. 

ING Bank Śląski Konferencja z udziałem uczniów na temat „Podstaw przedsiębiorczości”. 

Muzea Kieleckie „Noc Muzeów”. 

Dom Pomocy Społecznej 

w Łagiewnikach 

Udział młodzieży w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. 

Polskie Towarzystwo 

Schronisk 

Młodzieżowych 

PTSMOŚ w Kielcach 

Udział w VIII  Rajdzie Szlakiem Powstańców 1863 w Nowej Słupii. Promocja aktywnego trybu życia 

– turystyki pieszej i integracja środowiska szkolnego Powiatu Kieleckiego.  
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  Effektor Kielce w 

sprawie PGE SKRA 

Bełchatów. 

Udział w programie „Żyj z pasją i zdrowo, na sportowo”. Propagowanie zdrowego stylu życia. Nauka 

kulturalnego kibicowania i zasad fair play. 

 

Centrum Spotkań 

i Dialogu Diecezji - 

Skorzeszyce. 

 

Rekolekcje dla maturzystów, przygotowanie wewnętrzne do egzaminu dojrzałości. 

4. Powiatowy  

Zespół Szkół 

 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 
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5. Powiatowy 

Młodzieżowy 

Ośrodek 

Wychowawczy 

w Podzamczu  

Zespół Świętokrzyskich 

i Nadnidziańskich 

Parków 

Krajobrazowych 

Wolontariat na rzecz parków, budowanie karmników i budek lęgowych, wycieczki edukacyjne i rajdy, 

prelekcje edukacyjne.  

Teatr Lalki i Aktora 

„KUBUŚ” w Kielcach 

Teatr im. S. Żeromskiego 

w Kielcach 

Nawiązanie współpracy z Dyrekcją teatru i udział wychowanków w pracy wolontariatu na rzecz 

teatru. 

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. 

Środowiskowym Domu 

Samopomocy dla Osób 

Niepełnosprawnych 

Intelektualnie w Kielcach 

Działalność dobroczynna na rzec podopiecznych. 

Hospicjum Im. Bł. Matki 

Teresy z Kalkuty 

Działalność dobroczynna na rzec podopiecznych. 

Regionalne Centrum 

Naukowo – 

Technologiczne w 

Podzamczu 

Nawiązanie współpracy z Dyrekcją Centrum i pomoc wychowanków w przygotowywaniu imprez 

tematycznych, udział w wydarzeniu „Ekopasjonaci”. 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Kielcach 

Warsztaty z doradztwa zawodowego. 

Ośrodek Leczenia 

Uzależnień od Środków 

Psychoaktywnych „San 

Damiano” w Chęcinach 

Prowadzenie terapii grupowej dla wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego 

Stowarzyszenie 

„INTEGRACJA”  

w Kielcach 

Zajęcia warsztatowe dla wychowanków chcących podjąć działalność wolontariatu  na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych. 
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  Dom dla 

Niepełnosprawnych 

w Piekoszowie 

Wyjazdy wychowanków do osób niepełnosprawnych. Uwrażliwianie wychowanków na drugiego 

człowieka. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Kowali 

Prowadzenie szkoleń profilaktycznych z zakresu: pierwszej pomocy przed medycznej, ratownictwa 

medycznego i sytuacji kryzysowych. 

Stowarzyszenie „ 

Nawigacja” 

Prowadzenie zajęć muzycznych dla wychowanków, wolontariat na rzecz stowarzyszenia. 

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

MONAR Kielce 

 

Prowadzenie szkoleń z zakresu: uzależnień od substancji psychoaktywnych, hazardu, komputera. 

Agencja Artystyczna 

„Kurtyna” Kraków 

Przedstawienia teatralne o tematyce edukacyjno – profilaktycznej. 

Bank Żywności 

w Kielcach 

Udział w świątecznych zbiórkach żywności. 

 

Tragi Kielce Bezpłatne wejścia na liczne wystawy organizowane przez targi. 

Caritas Diecezji 

Kieleckiej 

Wolontariat wychowanków oraz szkolenie przyszłych wolontariuszy. 

 

Fundacja Vive 

serce dzieciom 

Udział w konkursach plastycznych oraz bezpłatne wejścia na mecze piłki ręcznej. 

 

Instytut Pamięci 

Narodowej 

Udział wychowanków w warsztatach, prelekcjach, grach dydaktycznych, zajęciach edukacyjnych 

w ramach projektów edukacyjnych. 

Narodowy Bank Polski Udział w warsztatach edukacyjnych w ramach doradztwa zawodowego. 

Świętokrzyski Klub 

Abstynentów „RAJ” 

Udział  wychowanków w konkursach plastycznych. 

Towarzystwo Przyjaciół 

lasu 

Udział wychowanków w akcjach: sprzątanie świata, sadzenie drze, liczenie zwierząt. 

Klub sportowy 

„Naprzód” Jędrzejów 

Możliwość uczestnictwa w profesjonalnych treningach piłki nożnej. 

Zespół Szkół 

Plastycznych w Kielcach 

Udział w warsztatach plastycznych i udział w konkursach organizowanych przez szkołę 
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  Park Linowy „Stadion” Bezpłatne wejścia na trasy parku linowego. 

Areszt Śledczy 

w Kielcach 

Spotkania i wizyty profilaktyczne w areszcie. 

Pływalnia Perła 

w Nowinach 

Darmowe wejścia na basen oraz udział w zawodach organizowanych przez pływalnię. 

Schronisko dla zwierząt 

w Nowinach 

Opieka nad zwierzętami. 

Przytulisko dla zwierząt 

w Rytkowie koło 

Łopuszna 

Opieka nad zwierzętami oraz pomoc w przygotowywaniu miejsc dla zwierząt. 

Lodowisko Stadion Bezpłatne wejścia na lodowisko w okresie zimowym. 

Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Kielcach 

Spotkania i zabawy integracyjne z dziećmi na oddziale pediatrycznym. 

Dom Kultury 

ZAMECZEK 

w Kielcach 

Udział wychowanków w konkursach o tematyce recyclingowej. 

Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy  

w Węgrzynowie 

Współorganizacja imprez rozrywkowych dla wychowanków ośrodków. 

Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego 

Udział w konferencjach i oprawa artystyczna imprez organizowanych przez UJK 

Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli 

Udział w Grantach szkoleniach i konferencjach organizowanych przez centrum, dokształcanie 

nauczycieli. 

Świętokrzyskie centrum 

Ratownictwa 

Medycznego 

 

Bezpłatne szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. 

Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka w Kielcach 

Udział wychowanków w warsztatach edukacyjnych, współpraca przy wypożyczeniach. 
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  Przedszkola 

samorządowe powiatu 

kieleckiego i w mieście  

Kielce 

Zabawy integracyjne z dziećmi, czytanie dzieciom, pomoc w organizacji imprez przedszkolnych. 

Kino Moskwa, Multikino Bezpłatny wstęp na seanse filmowe.  

 

6. Powiatowy 

Młodzieżowy 

Ośrodek 

Wychowawczy 

w Rembowie 

Świetokrzyski Park 

Narodowy 

Promocja regionu świętokrzyskiego wśród wychowanków. 

Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli 

w partnerstwie 

z Kieleckim Parkiem 

Technologicznym 

Wychowankowie zostali laureatami projektu „Mój startup – mój biznes".  

 W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w warsztatach: „Jak zmienić pasję w biznes?”, „Jak 

przekształcić pomysł na biznes w startup?”, „Tworzenie biznesplanu” i „Jak przygotować prezentację 

na sesję pitchingową?”. 

Teatr „Kurtyna” 

z Krakowa  

Przedstawienia teatralne o tematyce edukacyjno – profilaktycznej. 

Stowarzyszenie 

„Nadzieja rodzinie” 

w Kielcach  

Zajęcia warsztatowe  dla wychowanków Ośrodka w ramach programu  FreD goes net.  

Polskie Stowarzyszenie 

Nordic Walking 

Oznakowanie szlaków nordic walking  znakami stowarzyszenia. Zajęcia instruktarzowe pt. „Idę po 

zdrowie” z zakresu nauki techniki chodu nordic walking.  

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno 

Pedagogiczna 

w Chmielniku. 

Badania psychologiczno pedagogiczne wychowanków nieposiadających orzeczeń kształcenia 

specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne.  

Świętokrzyskie Centrum 

Profilaktyki i Edukacji  

w Kielcach 

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz terapii dla osób z tendencjami destrukcyjnymi. 
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  Fundacja Państwo 

Obywatelskie 

Udział Ośrodka w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła dobrego wychowania” 

Fundacja - Wielka 

Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 

Organizowanie zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji.   

Ochotnicza Straż 

Pożarna 

Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

GeoPark Kielce Współorganizacja Rajdu Łysogórskiego dla wychowanków młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych. 

Centrum Edukacji 

Obywatelskiej oraz 

Fundacja BGK 

Udział Ośrodka w ogólnopolskim programie Młody Obywatel. 

Świętokrzyskie Centrum 

Profilaktyki i Edukacji 

w Kielcach 

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz terapii dla osób z tendencjami destrukcyjnymi. 

Dom Pomocy Społecznej  

w Rudkach 

Wyjazdy wychowanków do osób starszych (podopiecznych domu pomocy) uwrażliwiające na 

drugiego człowieka oraz rozbudzając empatię i uczuciowość wyższą.   

Wojewódzki Dom 

Kultury w Kielcach 

Udział wychowanków w warsztatach  „Ach, świętokrzyskie czaruje”, „Wolny czas – bezpieczny czas, 

„Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”. 

Gminne Przedszkole 

w Rakowie  

W ramach obchodów Światowego Dnia Misia Pluszowego wychowankowie uczestniczyli 

w spotkaniu z grupą przedszkolną.  

Centrum Edukacyjne 

IPN w Kielcach  

Wychowankowie uczestniczyli w lekcji historii dotyczącej IV rozbioru Polski.   

Ośrodek Rozwoju  

Edukacji 

Szkolenia i kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej.  

Teatr Lalki i Aktora 

„Kubuś” w Kielcach.  

Wychowankowie brali udział w otwartej próbie teatralnej, uczyli się interpretacji tekstu.  

Muzeum Henryka 

Sienkiewicza  

Zwiedzanie wystawy poświęconej życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. 
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  Stowarzyszenie 

Psychoprofilaktyki 

„Spójrz Inaczej” 

Organizacja szkolenia kadry pedagogicznej umożliwiającego realizację programu rekomendowanego 

przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro d.s. 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

Fundacja „Arka 

Nadziei” 

Wolontariat w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dyminach. 

Poradnia Terapii i 

Profilaktyki Uzależnień 

MONAR w Kielcach 

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych przez Pana Marka Sochackiego -  kierownika poradni dla 

wychowanków z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Łagów 

W ramach tworzenia szlaków Nordic Walking.  

Caritas Polska Współpraca na rzecz podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej w Rudkach, szkolenia dla 

wychowanków. 

Diecezjalne Centrum 

Wolontariatu w Kielcach 

Udział wychowanków w szkoleniu z zakresu wolontariatu, które poprowadził koordynator 

Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, Pan Damian Zegadło. 

Zespół Szkół w Łagowie Organizacja zbiórki pieniężnej dla chorego dziecka. Organizacja imprezy okolicznościowej 

„Andrzejki 2017 r”. Wyjazdy wychowanków na halę sportową.  

7. Powiatowa 

Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna  

w Bodzentynie 

 Placówka nie prowadzi systematycznej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

8. Powiatowa 

Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna  

w Piekoszowie 

 

 Placówka nie współpracuje systematycznie z organizacjami pozarządowymi. Kontakty nawiązuje 

przy okazji prowadzenia diagnozy i udzielania pomocy dzieciom i młodzieży. Dotyczy to szczególnie 

osób z autyzmem i niepełnosprawnych.  W tych przypadkach zasięgamy opinii  

o funkcjonowaniu naszych klientów i informacji o formach udzielanej pomocy. 
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9. Powiatowa 

Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna  

w Chmielniku 

Caritas Polska 

 

 

Współpraca ze świetlicą środowiskową prowadzoną przez Caritas dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych oraz z ,,Niebieską kartą’’ 

Fundacja Nadzieja 

Rodzinie -Centrum 

Integracji Społecznej 

w Chmielniku. 

Wsparcie dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze 

szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej. 

Prowadzenie warsztatów dla uczestników CIS. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Słopca. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Szczecna. 

Fundacja ,,Kazimierz’’ 

w Bilczy. 

Stowarzyszenie Wola 

Morawicka. 

Stowarzyszenie 

Kulturowo – Rozwojowe 

Obice. 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Ekorozwoju Brzechowa 

,,Kuźnia 

Talentów’’. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Nidy. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Chmielowic. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Marzysza. 

Stowarzyszenie 

Ekorozwoju Lisowa  

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Brzezin 

i Podwala. 

Poradnia nawiązuje kontakty przy okazji prowadzenia diagnozy, udzielania pomocy dzieciom, 

młodzieży, nauczycielom i rodzicom. Dotyczy to szczególnie osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

W tych przypadkach zasięgamy opinii o funkcjonowaniu naszych klientów oraz informacji o formach 

udzielanej pomocy i wsparcia dla rodziców. 

Praca w punktach konsultacyjnych. 

Warsztaty dla uczniów i rodziców. 

Prowadzenie pilotażu, konsultacji, udzielenie wsparcia  dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli przez 

psychologów, pedagogów oraz logopedów.  
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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 ,,Jodła” 

i „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. 
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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. 

 

Kluby sportowe: 

Znicz Chęciny, Stella 

Kielce, Akademia 

Korony Kielce. 

Organizacja wycieczek szkolnych, obozów sportowych. 

 

Winnickie Dobroczynne 

Stowarzyszenie ,,Dom 

Polski” im. Tomasza 

Leoniuka. 

Organizowanie turnusów kolonijnych oraz pobytu grup dzieci, młodzieży 

i osób dorosłych z Ukrainy. 

 

Basen ,,Perła” 

w Nowinach. 

Organizacja czasu wolnego dla grup turystycznych przebywających w Schronisku. 

 

Kielce, marzec  2018 r. 

 


