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Rada Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr XXX/98/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. 

przyjęła „Program Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 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, 
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► promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, 

► 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 2018 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 2018 roku” dostępny  był            

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

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

Społeczny”. 

http://www.powiat.kielce.pl/
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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- REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INFORMACJI                      

I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH 

 

W 2018 r. 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, Uchwałą nr 213/65/2018 z dnia 14 lutego 

2018 r., Komisja Konkursowa do rozpatrzenia wniosków zaproponowała przyznanie na-

stępujących środków finansowych  dla organizacji, które złożyły wnioski na konkurs:  

REALIZACJA PROGRAMU 
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I. W zakresie kultury przyznano środki w wysokości 8 000,00 zł dla nastę-

pujących organizacji: 

1. Stowarzyszenie Literatów Polskich Oddział w Kielcach –Zorganizowanie 10 spo-

tkań pisarzy z Kieleckiego Oddziału ZLP w szkołach ponadpodstawowych-  

1 000,00 zł; 

2.  Fundacja Scyzoryki- Jubileuszowa X edycja Scyzoryki Festiwal 2018- „Scyzoryki 

dla Niepodległej” -  2 000,00 zł; 

3. Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT- „Obchody 100-lecia ist-

nienia szkół średnich w Bodzentynie”– 2 000,00 zł; 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Ocisękach- Wydanie publikacji książkowej „Ocisęki        

i okolice. Dziedzictwo małych ojczyzn”- 1 500,00 zł; 

5. Korzenie- Ośrodek Promocji Kultury i Sztuki Tradycyjnej- „Stuśnij ze ocusia- wy-

danie płyty CD z tradycyjnymi kołysankami z regionu Gór Świętokrzyskich”- 

1 500,00 zł; 

 

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

14 000,00  zł dla następujących organizacji : 

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

Stołowego Osób Niepełnosprawnych – Łagiewniki 2018” – 2 000,00zł 

2. Fundacja Nadzieja Rodzinie- „Aktywne wakacje z Klubem Wolna Strefa”-    

2 000,00 zł;    

3. Gminny Klub Sportowy w Rudkach- „Turniej Towarzyski o Puchar Prezesa GKS 

Rudki” – 1 000,00zł; 

4. Stowarzyszenie Klub Sportowy ,,Nidzianka” w Bielinach- ,, VI Letni Turniej             

w Piłkę Siatkową dla mieszkańców Powiatu Kieleckiego” – 1 000,00zł; 

5. Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe-             

„III Letnie Mistrzostwa Woj. Świętokrzyskiego w ratownictwie Wodnym”- 

1 500,00 zł; 

6. Związek Młodzieży Wiejskiej- „III Świętokrzyski spływ kajakowy ZMW”- 

2 000,00 zł; 

7. Stowarzyszenie Aktywny Ćmińsk- „II Bieg wokół Góry Grodowej”- 1 500,00 zł; 

8. Stowarzyszenie MAGIK- „II Bieg Charytatywny”- 2 000,00 zł; 
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9. Świętokrzyska Akademia Sportu- „Wielki Festiwal Piłkarski dla dzieci i mło-

dzieży”- 1 000,00 zł; 

III. W  zakresie turystyki przyznano środki w wysokości 10 200 zł  dla nastę-

pujących organizacji: 

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

Szlakiem Marii Skłodowskiej – Curie i Stefana Żeromskiego” – 1 200,00 zł; 

2. Fundacja Przystanek – Dziecko - ,,Rajd jako promocja zdrowego stylu życia szla-

kiem Nowa Słupia- Krajno 2018” – 1 000,00 zł; 

3. Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Woj. Świętokrzy-

skiego- „Impreza promująca turystykę powiatu kieleckiego- spędzaj czas z łódką       

a nie w wódką” – 1 000,00 zł; 

4. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski -                

„XXIX edycja ,,50-tki świętokrzyskiej” – 1 500,00 zł; 

5. Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START - ,,XX Świętokrzyski Rajd po Górach 

Świętokrzyskich” – 1 000,00 zł; 

6. Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT- „Aktywny wypoczynek 

w Górach Świętokrzyskich” – 2 500,00 zł; 

7. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łagowie Świętokrzyskim- „Integracja społeczna” 

– 2 000,00zł 

Zarząd Powiatu w Kielcach w 2018 r. przyznał dodatkowe dotacje zgodnie z art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z pominięciem otwartego konkursu ofert 

dla:  

 Stowarzyszenia Tradycja i Nowoczesność  na zadanie publiczne pod nazwą 

,,Rowerowy Rajd im. Wincentego Witosa”, w kwocie  1000,00 zł; 

 Stowarzyszenia Towarzystwo im. S. Żeromskiego na zadanie pn. „Stypendium im. 

Andrzeja Radka” w kwocie 2 000,00 zł; 

 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łągowie Świętokrzyskim na zdanie pn. „Wycieczki 

edukacyjno- krajoznawcze po Powiecie Kieleckim oraz integracja z lokalną 

społecznością” w kwocie 1 000,00 zł. 
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Ostatecznie Zarząd Powiatu w Kielcach przyznał w 2018 r. wsparcie finansowe na kwotę 

36 200,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych) dla 24 organizacji. 

Rejestr złożonych wniosków oraz dokumentacja związana z przyznaniem środków finanso-

wych dla NGO znajduje się w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego 

w Kielcach.   

 

    

ZADANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POMOCY OSOBOM                         

W SYTUACJI KRYZYSOWEJ- REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE 

CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH 

1. Powierzenie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej,     

w ramach konkursu ofert dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji 

kryzysowej dla mieszkańców powiatu kieleckiego znajdujących się w 

trudnej sytuacji życiowej. 

 

W zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą pomocy specjalistycznej, Po-

wiat Kielecki ogłosił w 2015r. konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego  

z zakresu ustawy o pomocy społecznej dotyczącej prowadzenia ośrodka interwencji kryzyso-

wej. W/w zadanie zostało zlecone „Caritas” Diecezji Kieleckiej. Centrum Interwencji Kryzy-

sowej w Kielcach przy ul. Urzędniczej 7B świadczy usługi dla Powiatu Kieleckiego na podsta-

wie umowy Nr 22/0015 zawartej w dniu 31.12.2015r. zawartej pomiędzy zleceniodawcą –         

Powiatem Kieleckim a zleceniobiorcą – Caritas Diecezji Kieleckiej  

w Kielcach o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy  

o pomocy społecznej dotyczącej prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Powiat Kie-

lecki w 2018r. przekazał na realizację zadania 50.000,00zł.  

W okresie od 01.01.2018r. do  31.12.2018r. realizowano w Centrum Interwencji Kry-

zysowej w Kielcach projekt pn. „Świadczenie usług socjalno-bytowych w Centrum Inter-

wencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu kieleckiego”. Jednym z głównych celów rea-

lizacji zadania było udzielenie natychmiastowej i skutecznej pomocy osobom znajdujących się 

w kryzysowej sytuacji. Działalność Centrum Interwencji Kryzysowej  obejmowała świadczenie 

usług socjalnych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, prawnych, materialnych i 
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hotelowych, dostępnych całą dobę, osobom i rodzinom z terenu powiatu kieleckiego, które 

znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkańcy powiatu kieleckiego zgłaszali się po po-

moc psychologiczną, z zakresu edukacji, prawną, materialną oraz zasięgali informacji na temat 

funkcjonowania placówki i możliwości skorzystania z jej pomocy lub pomocy innych instytucji 

działających w obszarze pomocy społecznej. 

Najczęściej podejmowanymi formami kontaktu był kontakt indywidualny (1077 porad) 

– rozmowy odbywające się w CIK oraz kontakt telefoniczny (453 porady). Łącznie  

w 2018r. 544 klientom z terenu powiatu kieleckiego (544 osób oraz 64 instytucji) udzielono 

1955 typów porad/wsparcia, tj. porady psychologiczne/wsparcie (674), udzielanie informacji 

(941) oraz edukacja (152). Udzielono również 51 porad prawnych oraz 62 razy przekazano 

pomoc materialną. Liczba porad/wsparcia nie jest jednakowa z liczbą poszczególnych proble-

mów, ponieważ klient zgłaszając się do Centrum Interwencji Kryzysowej podczas jednego spo-

tkania mógł skorzystać z kilku typów porad. Mieszkańcy powiatu kieleckiego najczęściej zgła-

szali się z następującymi problemami: ofiara przemocy/przestępstwa (522 osoby), problemy 

osobiste (475 osób), bezdomność (97 osób) i inne problemy (500 osób). Ogólnie zgłoszono 

1693 problemy. 

 Ze wsparcia CIK skorzystało 369 kobiet, 72 mężczyzn, 39 dzieci oraz 64 instytucje - 

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, or-

ganizacje itp. Z pomocy w postaci pobytu w Schronisku dla kobiet działającym przy Centrum 

Interwencji Kryzysowej w Kielcach skorzystały w okresie sprawozdawczym  

22 osoby w tym: 10 kobiet i 12 dzieci z powiatu kieleckiego. 

 

2. Wspieranie zadania dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej  

w Piekoszowie na podstawie umowy zawartej z Caritas Diecezji Kieleckiej. 

 

W ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy spo-

łecznej, dotyczącego prowadzenia ponadgminnego domu pomocy społecznej dla osób przewle-

kle somatycznie chorych ogłoszonego Uchwałą Nr 67/329/15 Zarządu Powiatu  

w Kielcach z dnia 12 listopada 2015r. wpłynęła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kielcach jedna oferta złożona przez „Caritas” Diecezji Kieleckiej Oddział w Piekoszowie  

Dom dla Niepełnosprawnych. Następnie Zarząd Powiatu w Kielcach podjął Uchwałę  

w sprawie przyznania „Caritas” Diecezji Kieleckiej dotacji na rok 2016. W dniu 31 grudnia 

2015 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Caritas Diecezji Kieleckiej Oddział w Piekoszowie, 
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została zawarta umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia 

ponadgminnego domu pomocy społecznej dla mieszkańców powiatu kieleckiego.  

  W roku 2018 r. na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy 

Społecznej w Piekoszowie przekazano kwotę 199.717,00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych). Dom Pomocy Społecznej  w Piekoszowie 

jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Budynek jest wolny od barier ar-

chitektonicznych, posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz windy. Placówka posiada 9 

pokoi 2-3 osobowych, przy każdym pokoju jest łazienka, dostosowana do indywidualnych po-

trzeb mieszkańca.  

Na dzień 31.12.2018 r. w DPS przebywało 26 mieszkańców, w tym 5 mieszkańców powiatu 

kieleckiego. Do zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie  należą: 

a) świadczenie usług bytowych (zapewnienie wyżywienia, ubrania, pomocy  

w utrzymaniu czystości, odzieży itp.)  

b) Usługi zdrowotne w zakresie: rehabilitacji leczniczej, pielęgnacji i opieki, terapii psy-

chologicznej, umożliwienie korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń 

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

mioty ortopedyczne 

c) Usługi opiekuńcze: świadczenie całodobowej opieki pielęgnacyjnej mieszkańcom wraz 

z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb  bytowych, zdrowotnych, społecznych  

i religijnych, poddawanie mieszkańców zabiegom usprawniającym według opracowa-

nego w uzgodnieniu z lekarzem indywidualnego planu rehabilitacji, zapewnienie miesz-

kańcom dostępu do porad prawnych. 

d) Usługi wspomagające: udzielanie kompleksowego wsparcia w zachowaniu samodziel-

ności oraz rozwój zainteresowań poprzez terapię zajęciową, podnoszenie sprawności i 

aktywizowanie mieszkańców, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kultu-

ralnych, udział w wycieczkach, imprezach kulturalnych  

i sportowych, umożliwienie podopiecznym w oparciu o Indywidualne Plany Wsparcia 

Mieszkańca podnoszenie sprawności fizycznej i umysłowej, poprzez stymulację nawią-

zywania, rozwijania oraz utrzymywania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, 

działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości. 
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3. Dofinansowanie ze środków PFRON  do realizacji zadania z zakresu 

sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych dla organi-

zacji pozarządowych. 

 

O dofinansowanie ze środków PFRON  do sportu, kultury, rekreacji i turystyki w 2018 roku 

ubiegały się 2 organizacje pozarządowe. Na realizację w/w zadania przeznaczono w 2018 roku 

kwotę 2.000 zł, która została wydatkowana w całości. Z przyjętych 2 wniosków organizacji 

pozarządowych wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Zostały przyznane dofinansowania 

dla: 

a) Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół 

„Nasz Dom” w Piekoszowie w kwocie 1.000zł. 

b) Polskiego Związku Niewidomych Koło Kielce, ul. Bukowa 10 w kwocie 1.000zł.  

 

4. Wspieranie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Osinach prowadzonego przez 

Stowarzyszenie „Pomoc Niepełnosprawnym” w Osinach. 

 

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 prowa-

dzącą warsztat oraz regulaminu pracy i wynagradzania. Warsztat Terapii Zajęciowej  

w Osinach prowadzi zajęcia dla 40 uczestników. Wszyscy uczestnicy posiadali aktualne orze-

czenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Po-

nadto każdy z uczestników warsztatu posiadał opracowany indywidualny program rehabilitacji. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Osinach prowadził zajęcia  

w następujących pracowniach: dnia codziennego, techniki i rękodzieła, muzyki i ekspresji twór-

czej, plastycznej, komputerowej, przyrodniczo – środowiskowej, krawiecko – tkackiej oraz Sali 

rehabilitacyjnej. Uczestnicy WTZ brali udział w różnych formach działalności kulturalno-spor-

towej i rekreacyjnej. Finansowanie  Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Osinach w 2018 przed-

stawiało się następująco: dofinansowanie ze środków PFRON  w kwocie 663 840 zł, co stanowi 

90% kosztów rocznego utrzymania 40 uczestników WTZ oraz dofinansowanie ze środków wła-

snych Powiatu Kieleckiego w kwocie 74 760 zł, co stanowi co najmniej 10% kosztów utrzy-

mania 40 uczestników WTZ. Łączna kwota środków na działalność wtz wyniosła 738 600 zł.  
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Ponadto Stowarzyszenie pozyskało w 2018 roku dodatkowe środki przeznaczone na zakup au-

tobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich            

w kwocie 20 000 zł. Środki te pochodziły  

z budżetu Powiatu Kieleckiego oraz gmin: Pierzchnica, Chmielnik i Daleszyce. Ze środków 

PFRON  Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym pozyskało na ten cel kwotę 213 258 zł  

w ramach programu Wyrównywania Różnić Między Regionami. 

 

5. Wpieranie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Fanisławicach prowadzonego 

przez Wiejskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Inte-

lektualnie i Ruchowo w Rudzie Zajączkowskiej. 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach gm. Łopuszno prowadzony jest przez 

Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo                        

w Rudzie Zajączkowskiej. Działała od dnia 28.12.2009 roku na podstawie Umowy Nr 1/2009 

z dnia 3 grudnia 2009 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Stowarzyszeniem, na pod-

stawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą Warsztat oraz 

regulaminu pracy i wynagradzania. Warsztat Terapii Zajęciowej w Fanisławicach prowadził 

zajęcia dla 32 uczestników, w tym 2 uczestników było mieszkańcami DPS-u. Pięciu uczestni-

ków pochodziło z terenu Powiatu Włoszczowskiego, dwóch uczestników pochodziło   z Po-

wiatu Koneckiego natomiast pozostali byli mieszkańcami Powiatu Kieleckiego. Wszyscy 

uczestnicy posiadali aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do 

uczestnictwa w terapii zajęciowej. Warsztat Terapii Zajęciowej  

w Fanisławicach prowadził zajęcia w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, 

informatycznej, muzycznej, plastyczno-krawieckiej, stolarsko - technicznej oraz sala rehabili-

tacyjna. Uczestnicy WTZ brali udział w różnych formach działalności kulturalno-sportowej          

i rekreacyjnej. Finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Fanisławicach  

w 2018 roku przedstawiało się następująco: dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 

531 072  zł, co stanowi 90% kosztów rocznego utrzymania 32 uczestników WTZ oraz dofinan-

sowanie ze środków własnych Powiatu Kieleckiego w kwocie 59 008 zł, co stanowi 10% kosz-

tów utrzymania 36 uczestników WTZ. Łączna kwota na działalność WTZ  

w Fanisławicach wyniosła 590 080 zł.  
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6. Wspieranie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie gm. Zagnańsk prowa-

dzonego przez Stowarzyszenie „Braterskie Serca” w Belnie. 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Belnie gm. Zagnańsk przy Stowarzyszeniu „Braterskie 

Serca” w Belnie rozpoczął działalność od dnia 27.12.2013 roku na podstawie Umowy                          

Nr 3/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r.  zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a  jednostką pro-

wadzącą warsztat. Podstawą działania jest Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Re-

gulamin  Pracy i Wynagradzania zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą. Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Belnie prowadził zajęcia dla 45 uczestników. Wszyscy uczestnicy posiadali ak-

tualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa terapii zaję-

ciowej. Uczestnicy brali udział w zajęciach w następujących pracowniach: gospodarstwa do-

mowego i ogrodnictwa, techniczno-stolarskiej, rękodzielniczej, komputerowej, plastyczno –

muzycznej, artystyczno – teatralnej,  dekoracyjno – florystycznej, polonistyczno – dziennikar-

skiej  oraz sali rehabilitacyjnej, a także zajęcia z psychologiem, zajęcia kulturalne i turystyczne. 

Finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie   

w 2018 roku przedstawiało się następująco: dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie  

746 820 zł, co stanowi 90% kosztów rocznego utrzymania uczestników WTZ oraz dofinanso-

wanieze środków własnych Powiatu Kieleckiego w kwocie 82 980 zł, co stanowi 10% kosz-

tów utrzymania 45 uczestników WTZ. Łączna kwota na działalność w 2018 r. wynio-

sła 864 400 zł. Ponadto Stowarzyszenie „Braterskie Serca” w Belnie pozyskało  

w 2018r. na dofinansowanie budowy windy dla uczestników wtz poruszających się na wóz-

kach, dodatkowe środki z budżetu Powiatu Kieleckiego – 10 000 zł  oraz  gmin, z terenu których  

pochodzą uczestnicy wtz: Zagnańsk – 10 000 zł, Miedziana Góra – 7 300 zł i Łączna – 7 300zł. 

 

7. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełno-

sprawnych w Kielcach. 

 

W 2018 roku Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych  w Kielcach 

zaopiniowała wniosek dot. zakupu wraz z montażem dźwigu osobowego do szkoły podstawo-

wej w Leszczynach gm. Górno. Kwota wnioskowana 49 938 zł w ramach programu Wyrów-

nywania Różnic Między Regionami. Ponadto Rada zaopiniowała uchwałę Rady Powiatu              

w sprawie zmian do „Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Powiecie Kieleckim 
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na lata 2017 – 2022” dot. uwzględnienia potrzeb lokalnego systemu wsparcia przy tworzeniu 

lub zwiększaniu liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej. 

8. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi 

na rzecz pieczy zastępczej i rodzicielstwa zastępczego w ramach projektu 

pn. „Myśląc o Rodzinie”, współfinansowanego ze środków Unii Europej-

skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego      

w partnerstwie z Fundacją „Przystanek Dziecko”. 

 

Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z organizacjami po-

zarządowymi w zakresie zadań merytorycznych z pomocy społecznej i pomocy osobom  

w trudnej sytuacji kryzysowej wskazanych do realizacji w Programie Współpracy Powiatu Kie-

leckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działal-

ność Pożytku Publicznego w 2018 roku, przedstawiała się następująco: 

1. Partnerska współpraca z Fundacją „Przystanek Dziecko” przy realizacji projektu pn.: „My-

śląc o Rodzinie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-

skiego Funduszu Społecznego.  

Kierunkiem współpracy jest poprawa jakości funkcjonowania systemu rodzinnego poprzez 

zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz 

zapobieganie trwałej dezintegracji rodziny, umożliwienie rekonstrukcji oraz wzmacniania 

więzi rodzinnych poprzez zapewnienie kompleksowej pomocy i zindywidualizowanego po-

dejścia do rodziny i dziecka.  

Fundacja „Przystanek Dziecko” w 2018 roku kontynuowała wsparcie zaplanowane  

w ramach projektu dla 40 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych  poprzez 

organizacje specjalistycznego poradnictwa w miejscu zamieszkania. Poradnictwo  realizo-

wane przez udziale sześciu zaangażowanych specjalistów (trzech psychologów, dwóch pe-

dagogów i jednego logopedę), w formie:  

1) Cyklicznych warsztatów psychoedukacyjnych z rodzinami  

2) Zajęć psychoedukacyjne dla dzieci w zakresie funkcjonowania we wszystkich sferach 

rozwojowych.  

3) Spotkań z rodzicami biologicznymi dzieci,  

4) Zajęć z profilaktyki uzależnień  

5) Zajęć logopedycznych 
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6) Indywidualnych rozmów wspierających. 

Organizacja warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych mająca na celu zwiększenie wie-

dzy i umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji trud-

nych, zwiększenie wiary we własne możliwości bycia „dobrym opiekunem”, rozumienie siebie 

swoich potrzeb i oczekiwań, poprawę funkcjonowania systemy rodzinnego w zakresie komu-

nikacji, stawiania granic, zaradności i samodzielności dzieci, zwiększenie umiejętności budo-

wania więzi w całej rodzinie.  

Zajęcia z profilaktyki uzależnień służą przede wszystkim przekazaniu wiedzy na temat 

roli osobistego przykładu rodziców w procesie wychowawczym szczególnie w temacie uży-

wek, zagrożeń płynących z eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi oraz wypra-

cowania w każdej rodzinie powodów sięgania po substancje psychoaktywne przez dzieci i mło-

dzież.  

Zajęcia logopedyczne obejmują diagnozę i  terapię logopedyczną. Diagnoza ma na celu 

sprawdzenie, czy u danego dziecka występują zaburzenia rozwoju mowy lub wady wymowy 

oraz określenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się  

i języka. Terapia logopedyczna – specyficznych oddziaływań mających na celu eliminowanie 

wszelkich zakłóceń procesu porozumiewanie się, usuwanie wad wymowy oraz kształtowanie 

prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń i stymulowanie opóźnionego rozwoju 

mowy. Opisanym powyżej wsparciem w 2018 roku objętych zostało dziesięć rodzin zastęp-

czych na rzecz których, świadczono specjalistyczne poradnictwo. 

9. Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji opi-

niującej wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych: 

architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się oraz do sprzętu 

rehabilitacyjnego, tj. „Kieleckiego Stowarzyszenia Chorych na Stward-

nienie Rozsiane”, „Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, 

Młodzieży i Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami” , „Polskiego 

związku Niewidomych”, „Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełno-

sprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom” w Piekoszowie. 

 

W roku 2018 przedstawiciele organizacji pozarządowych wzięli udział w pracach ko-

misji opiniującej wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych. Wpłynęło 77 

wniosków, w tym 66 zaopiniowano pozytywnie. 
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10. Organizacja wsparcia wolontariuszy dla rodzin biologicznych i zastęp-

czych – kontynuowanie współpracy z Regionalnym Centrum Wolonta-

riatu w Kielcach poprzez realizację projektu: „Starszy Brat, Starsza Sio-

stra”.  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach jako organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej w roku 2018 po raz czwarty podjął współpracę z Regionalnym Centrum Wolonta-

riatu. Jedną z podejmowanych wspólnie inicjatyw jest projekt "Starszy Brat, Starsza Sio-

stra", którego adresatami są dzieci i młodzież, podopieczni PCPR przebywający w rodzinach 

zastępczych (spokrewnionych  i zawodowych) oraz w rodzinnych domach dziecka. W ramach 

programu wolontariusze wspierali rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w pełnieniu tej 

funkcji, poprzez motywowanie do nauki, udzielanie korepetycji, organizowanie czasu wolnego 

oraz pomoc w opiece, a także byli powiernikami w trudnych sytuacjach życiowych dzieci              

i młodzieży. Wolontariusze odwiedzali dzieci raz w tygodniu  

w ich  miejscu zamieszkania, ponadto spotkania odbywały się również w Centrum dla Rodzin 

na ul. Okrzei w Kielcach. W projekcie wzięło udział 23 wolontariuszy i 26 rodzin zastępczych 

w tym 39 wychowanków. 

Ponadto w 2018r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

uczestniczyli w Festynie Rodzinnym pn. „Rodzic adopcyjny i zastępczy szansą na szczęśliwe 

dzieciństwo” zorganizowanym przez Fundację Studio TM z Kielc, promującym rodzicielstwo 

zastępcze.  

 

11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w ramach projektu „Centrum Asystentury Społecz-

nej- krok w stronę samodzielności”, współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach EFS. 

 

„Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” - projekt 

konkursowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach od września 

2017 roku ramach RPO WŚ na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne           
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i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 

i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, przy 

współpracy ośmiu gmin powiatu kieleckiego: Morawicy, Nowej Słupi, Łopuszna, Chęcin, 

Górna, Miedzianej Góry, Sitkówki Nowiny, Zagnańska. Celem projektu jest minimalizacja 

barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym 

w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu do usług asystenckich, specjalistycznych 

usług opiekuńczych oraz podniesienie kompetencji opiekunów osób niepełnosprawnych,            

w szczególności członków rodzin. W ramach projektu zlecono realizację zajęć usprawniająco 

– rehabilitacyjnych w wymiarze 2400 godzin na rzecz 42 osób niepełnosprawnych 

uczestniczących w projekcie w trybie konkursu organizacji pozarządowej - Kieleckiemu 

Stowarzyszeniu Chorych Na Stwardnienie Rozsiane (SM)  

z siedzibą w Kielcach przy ulicy Zagórskiej 14. 

Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy osobom w sytuacji kry-

zysowej Powiat Kielecki przekazał organizacjom pozarządowym 496 465,00 zł (słownie: czte-

rysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych). 

PROJEKTY WSPOMAGAJĄCE LOKALNY RYNEK PRACY, 

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH - REALIZOWANE PRZEZ 

POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH 

 

1. W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zawarł porozumienia, w ramach których 

prowadził współpracę poprzez: 

1) Organizację Powiatowych Targów Pracy, w których brali udział nie tylko 

pracodawcy, przedsiębiorcy jako wystawcy ale i organizacje pozarządowe.        

Targi Pracy stanowią  dla NGO doskonałą możliwość zaprezentowania się oraz 

przedstawienia w sposób bezpośredni z zakresu prowadzonej działalności.                

W Targach brały udział organizacje pozarządowe takie jak: Wiejskie 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo           

z Fanisławic,  Stowarzyszenie Forum Pracodawców, Centrum Integracji 

Społecznej przy Caritas Diecezji Kieleckiej,  Fundacja na Rzecz Promocji Zdrowia 

PLUS, Stowarzyszeniem Proc Civitas w Piekoszowie. 
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2) Świadczenie usług m.in. z zakresu pośrednictwa pracy, udostępniania ofert pracy, 

udzielania informacji o szkoleniach i realizowanych programach. 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach współpracował z nw. organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego poprzez: 

1) Zorganizowanie stażu: 

Lp. Zorganizowanie staży 

Ilość umów o 

zorganizowanie 

stażu 

Kwota 

stypendium 

stażowego dla 

stażysty 

1 
Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach 

 
1 umowa 1262,40 

2. 
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder, gm. Pierzchnica 

 
1 umowa 7835,64 

3. 

Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” w 

Kielcach  

 

1 umowa 2626,39 

4. 
Fundacja POSTERIS w Kielcach 

 
1 umowa 1262,40 

5. 

Fundacja Rozwoju dla Przyszłości w Brynicy, gm. 

Piekoszów 

 

1 umowa 7835,64 

6. 
Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie 

Rozsiane (SM) w Kielcach 
1 umowa 3917,82 

7. 
Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” w Daleszycach 

 
1 umowa 6529,70 

8. 

Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną Pilicą” w 

Łopusznie 

 

1 umowa 3482,50 

9. 

Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski  

w Kielcach 

 

5 umów 32866,15 

10. 
Stowarzyszenie „Aktywny Ćmińsk”, gm. Miedziana Góra 

 
2 umowy 13712,37 

11. 

Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój” w Porzeczu, gm. 

Miedziana Góra  

 

1 umowa 7835,64 

12. 
Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach 

 
3 umowy 11013,42 

13. 
Stowarzyszenie „Pro Civitas” w Piekoszowie  

 
1 umowa 4701,38 

14. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi w 

Paprocicach, gm. Nowa Słupia  

 

1 umowa 3308,38 

15. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów, gm. 

Łagów 

 

1 umowa 7835,64 
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16. 
Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym Warsztat 

Terapii Zajęciowej Osiny, gm. Raków 
1 umowa 7835,64 

17. 

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju 

Komorów 

 

1 umowa 7835,64 

18. 
Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie w Kielcach  

 
1 umowa 7835,64 

19. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania 

Patologiom Społecznym „PLUSIK”, gm. Miedziana Góra 
2 umowy 2963,13 

20. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Miłośników Muzyki i Tańca 

Ludowego w Łopusznie  
1 umowa 7835,64 

21. 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jeleniów „Razem dla 

Przyszłości”, gm. Nowa Słupia 

 

4 umowy 31037,84 

22. 
Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne w Drugni,  

gm. Pierzchnica  
2 umowy 9054,51 

 

 

RAZEM  

 

34 umowy 190 423,50 zł 

Tabela 1. Ilość umów oraz kwot stypendium dla stażystów w ramach współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w 2018  r.  (źródło: dane pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach)   

2) Prace interwencyjne: 

Lp. Prace interwencyjne Ilość umów  
Kwota refundacji 

za rok 2018 w zł 

1. 
Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach 

 
2 umowy 26655,32 

2. 
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder, gm. Pierzchnica 

 
1 umowa 2252,18 

3 
Stowarzyszenie w „Krainie Tetrapoda” , gm. Zagnańsk 

 
1 umowa 4671,82 

 

 

RAZEM 

 

4 umowy 33 579,32 zł 

Tabela 2. Ilość umów oraz kwot refundacji na prace interwencyjne w ramach współpracy                                 

z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.  (źródło: dane pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy                    

w Kielcach)   

3) Świadczenie integracyjne: 

Lp. Świadczenie integracyjne Ilość umów  
Kwota refundacji 

za rok 2018 w zł 

1. 
Centrum Integracji Społecznej Fundacja Nadzieja 

Rodzinie w Chmielniku  
1 umowa  364415,79 

 

 

RAZEM 

 

1 umowa 364 415,79 zł 

Tabela 3. Ilość umów oraz kwot refundacji na świadczenia integracyjne w ramach współpracy                                 

z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.  (źródło: dane pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy                    

w Kielcach)   
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Łącznie na wspomaganie rynku pracy oraz aktywizację osób bezrobotnych Powiat 

Kielecki przekazał organizacjom pozarządowym 588 418,62 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt 

osiem  tysięcy czterysta osiemnaście złotych i sześćdziesiąt dwa grosze). 

 

 

ZADANIA Z ZAKRESY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ        

REALIZACJA- WYDZIAŁ ORGANIZACJI, KADR I SPRAW 

OBYWATELSKICH (WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ-

WSPÓŁDZIAŁANIE) STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH 

 

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

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

 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 przeprowadzonej oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację   

w roku 2018 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej 
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pomocy prawnej, Zarząd Powiatu w Kielcach  przyznał dotację w wysokości 242.903,52 zł. 

Stowarzyszeniu „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach (środki budżetu Państwa).  

W 2018 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe zostało udzielone 285 porad prawnych. 

 

Łączna kwota środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym                          

w 2018 r. wyniosła: 1 121 083,62 zł. 

 

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 
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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 

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 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) 

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: 
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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. 

 

3. Uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych. 

 Udział w XII Kongresie Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego pod hasłem 

„Między pasją a niewolnictwem. Praca w NGO”. Organizatorem wydarzenia jest Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyska Rada Działalności 

Pożytku Publicznego oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka. 

Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych                            

i stowarzyszeń z terenu województwa świętokrzyskiego. Spotkanie było okazją do 

wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy, sprzyjającej pracy stowarzyszeń oraz 

nawiązywania nowych kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi                          

i samorządem województwa. (17 października 2018 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej) 

 

 Organizacja konferencji pn. „Zdrowie psychiczne mieszkańców Powiatu Kieleckiego”. 

W dniu 20 września 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach odbyła się 

konferencja pn. ; „Zdrowie psychiczne mieszkańców Powiatu Kieleckiego” 

zorganizowana  w ramach „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu 

Kieleckiego na lata 2018-2022”. 

Inicjatorem wydarzenia był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa 

Powiatowego w Kielcach. 

Celem Konferencji było zaprezentowanie możliwości leczenia szpitalnego                             

i specjalistycznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomocy społecznej                    

i aktywizacji zawodowej dla tej grupy osób oraz edukacja społeczna w zakresie zdrowia 

psychicznego. 
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Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele NGO, pracownicy samorządowi, 

przedstawiciele jednostek organizacyjnych realizujących zadania na rzecz osób                   

z zaburzeniami psychicznymi, pracownicy służby zdrowia, Zespół Koordynujący 

Realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata     

2018-2022. 

Program konferencji obejmował następującą tematykę: 

-Vademecum leczenia szpitalnego i specjalistycznego w Powiecie Kieleckim-  

-ABC pacjenta w zakresie zdrowia psychicznego 

–Rola rodziny w budowaniu zdrowia psychicznego  

– Aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcją psychiczną 

-„Świat Problemów”-profilaktyka uzależnień wśród młodzieży Powiatu Kieleckiego 

- Rola środowiska szkolnego w budowaniu zdrowia psychicznego 

-Szeroki zakres działalności NGO na rzecz osób z dysfunkcją psychiczną  

W konferencji uczestniczyło ok. 60 osób. 

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 589 stowarzyszeń oraz 106 uczniowskich klubów 

sportowych  i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nie prowadzących 

działalności gospodarczej.  

W 2018 r. wydano 16 decyzji oraz 28 zaświadczeń  dotyczących wpisu lub zmian w ewidencji 

uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń 

wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kieleckiego. 
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Ponadto udzielano informacji stowarzyszeniom zwykłym na temat poszerzania możliwości ich 

działaniom i funkcjonowania w oparciu o nowelizację przepisów ustawy prawo                                  

o stowarzyszeniach oraz kołom gospodyń wiejskich na temat zmian dotyczących nowych 

możliwości i oczekiwanych rozwiązań, które przynosi nowa ustawa o kołach gospodyń 

wiejskich.  

5.  Zadania z zakresu edukacji, nauki i wychowania –realizowane 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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6. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych- realizowane 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 za-

kresie 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 2018 r. 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 wszelkich 

problemów na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowanych przez Zarząd i Radę Powiatu. 

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 współpracy 

samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. To działanie POZRON na rzecz po-

prawy jakości życia osób niepełnosprawnych; budowanie i umacnianie partnerstwa poprzez 

wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. 
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PODSUMOWANIE 

Powiat Kielecki kontynuował w 2018 roku współpracę z organizacjami pożytku 

publicznego, realizując zapisy „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego         

w 2018 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, kwiecień 2019 r. 
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Wykaz załączników: 

o Załącznik 1. Formy współpracy szkół i placówek oświatowych Powiatu Kieleckiego                          

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2018 roku. 

Wykaz tabel: 

o Tabela 1. Ilość umów oraz kwot stypendium dla stażystów w ramach współpracy                                

z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.  (źródło: dane pozyskane z Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kielcach).   

o Tabela 2. Ilość umów oraz kwot refundacji na prace interwencyjne w ramach współpracy                                 

z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.  (źródło: dane pozyskane z Powiatowego Urzędu 

Pracy  w Kielcach)   

o Tabela 3. Ilość umów oraz kwot refundacji na świadczenia integracyjne w ramach współpracy                                 

z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.  (źródło: dane pozyskane z Powiatowego Urzędu 

Pracy  w Kielcach) 


