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    Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów 

administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla realizacji zadań należących do sfery 

zadań publicznych,  w tym w szczególności prowadzenia działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty oraz korzystanie z tej działalności przez 

organy administracji publicznej  jest ustawa z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

        Przepisy ustawy nakładają na organy Samorządu Województwa liczne obowiązki. 

Jednym z podstawowych, o fundamentalnym charakterze, jest obowiązek prowadzenia  

działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy. 

         Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn, zm.) oraz Uchwała  

Nr XVIII/271/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z  dnia 14 grudnia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa  

Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r. organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany 

przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie  

z realizacji programu współpracy za rok poprzedni, które następnie zamieszczane jest  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 Sprawozdanie z monitoringu programu zostało przygotowane  na podstawie 

materiałów uzyskanych z poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy odpowiedzialnych za realizację zadań w ramach 

poszczególnych priorytetów. Współpraca Samorządu Województwa z organizacjami 

pozarządowymi, ich związkami i reprezentacjami opiera się na zasadach:  

 pomocniczości,  

 suwerenności,  

                                            Wstęp 
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 partnerstwa,  

 efektywności,  

 uczciwej konkurencji,  

 jawności i praworządności. 

  Program jest spójny z dokumentami strategicznymi województwa. 

 

        Głównym celem współpracy Samorządu Województwa z organizacjami 

pozarządowymi jest lepsze zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców 

regionu oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju województwa, zgodnie ze „Strategią 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata  2012-2020”.  

  Celami szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w 2016 roku były w szczególności:  

 Tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących 

 na rzecz społeczności lokalnych, 

 Zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizację zadań publicznych służące 

lepszemu zaspakajaniu potrzeb społecznych i poprawie życia mieszkańców, 

 Zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych  

na kreowanie polityki społecznej i gospodarczej w Województwie oraz realizację 

Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, 

 Wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami 

szans realizacji zadań publicznych , przez wspieranie  oraz powierzanie im zadań, 

 z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich  środków na ich realizację, 

 Określenie priorytetowych zadań publicznych, 

 Wzmocnienie potencjału ludzkiego, instytucjonalnego organizacyjnego, 

wizerunkowego i kooperacyjnego- sektora pozarządowego w województwie 

świętokrzyskim  służące lepszej realizacji zadań publicznych i rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 Otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, 

 Umożliwienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom indywidualnego 

występowania z ofertami realizacji zadań publicznych , należących do zakresu zadań 

publicznych Województwa Świętokrzyskiego, 
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 Rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego (rad pożytku publicznego, 

konsultacji aktów normatywnych służące zwiększeniu wpływu podmiotów Programu  

na sprawy publiczne w regionie). 

 

     Województwo Świętokrzyskie w 2016 r. współdziałało z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy głównie w zakresie: 

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 działalności  na rzecz  integracji i reintegracji  zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2016 r. poz.1638). 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

 turystyki i krajoznawstwa, 

 upowszechniania i ochrony praw  konsumentów, 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

     W 2016 roku współpraca pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, 

a organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie współpracy finansowej  

oraz współpracy pozafinansowej. Współpraca ta realizowana była przez następujące 

departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostki podległe: 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,  

 Departament Ochrony Zdrowia, 

 Departament Promocji, Edukacji, Kultury , Sportu i Turystyki, 

 Departament Polityki Regionalnej 
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 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. 

 

    Program był realizowany w świetle procedur określonych w przedmiotowych ustawach: 

 

 W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), 

 W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. 2046 z późn. zm.), 

  W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy ( t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 645 z późn. zm.), 

  W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

( t.j. Dz. U. z 2014 r.   poz.1446, z późn. zm.) 

 W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(t.j. Dz.U. 2016 r. 383 z późn. zm.) 
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 W 2016 roku przekazano organizacjom pozarządowym następujące środki 

finansowe: 

 Z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego kwotę w wysokości:  

3 272 040,90 PLN w tym: 

 3 170 060,90 PLN- w ramach otwartych konkursów ofert, 

 101 980,00 PLN – w ramach trybu pozakonkursowego 

 

 

 

 

 

Otwarte  konkursy ofert  
 

 

L.p. 

Organizator 

konkursu 

 

Zakres  

konkursu 

 

Kwota 

dofinansowania 

PLN 

 

 

 

Kwota 

Rozliczonych 

umów 

PLN 

Liczba  

zawartych  

umów 

Liczba 

 złożonych  

ofert  

współpracy 

 

Liczba 

ogłoszonych 

konkursów 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalny 

Ośrodek 

Polityki 

Społecznej 

 

 

 

 

Rehabilitacja 

zawodowa i 

społeczna osób 

niepełnosprawnych* 

 

 

460 600,00 

 

 

458 376,96 

 

 

41 

 

 

108 

 

      

         2 

         

 

Pomoc społeczna 

 

200 000,00 

 

199 378,45 

 

20 

 

59 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Profilaktyka 

 i rozwiązywanie 

problemów 

alkoholowych 

 

 

100 000,00 

 

 

99 998,02 

 

 

11 

 

 

26 

Przeciwdziałanie 

przemocy 

 

55 687,00 

 

55 687,00 

 

7 

           

21 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Departament 

Ochrony 

Zdrowia 

  

 

Zwalczanie 

narkomanii 

 

49 500,00 

 

49 500,00 

 

7 

 

19 

 

 

2 

 

 
Ochrona zdrowia- 

programy polityki 

zdrowotnej 

 

 

189 990,00 

 

189 990,00 

 

27 

 

97 

I. Współpraca finansowa 

 

Tabela 1. Obszary współpracy oraz wysokość środków finansowych przekazanych  

z budżetu Samorządu Województwa w 2016 r. 
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3. 

 

Departament 

Promocji, 

Edukacji, 

Kultury, 

Sportu i 

Turystyki 

 

Kultura fizyczna 

 

1 626 783,90 

 

1 626 783,90 

 

        80 

 

137 

 

2 

 

Edukacja  

i nauka 

 

125 500,00 

 

116 523,41 

 

 

52 

 

110 

 

2 

 

Turystyka  

 

 

120 000,00 

 

119 800,98 

 

30 

 

54 

 

2 

 

Kultura 

 

 

186 000,00 

 

184 989,43 

 

86 

 

166 

 

1 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami 

 

 

Ochrona zabytków  

i opieka nad 

zabytkami 

 

56 000,00 

 

56 000,00 

 

7 

 

         8  

 

1 

  

RAZEM 

 

3 170 060,90 

 

3 157 028,15 

 

368 

 

805 

 

13 

 

*środki  z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych będące dyspozycji Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Tryb pozakonkursowy 

 

 

L.p. 
Organizator  

 

Zakres  

 

 

Kwota 

dofinansowania 

PLN 

 

 

 

Kwota 

Rozliczonych 

umów 

PLN 

Liczba  

zawartych  

umów 

Liczba 

 złożonych  

ofert  

współpracy 

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

1. 

 

 

 

Regionalny 

Ośrodek 

Polityki 

Społecznej 

 

 

 

Pomoc społeczna  

 

 

20 000,00 

 

20 000,00 

 

3 

 

3 

 

Profilaktyka i 

rozwiązywanie 

problemów 

alkoholowych 

 

 

 

10 000,00 

 

 

 

10 000,00 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2.  

Departament 

Ochrony 

Zdrowia 

 

Zwalczanie 

narkomanii 

 

8 000,00 

 

8 000,00 

 

1 

 

5 
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  Ochrona zdrowia- 

programy polityki 

zdrowotnej 

 

9 980,00 

 

9 980,00 

 

1 

 

3 

3. 

 

Departament 

Promocji, 

Edukacji, 

Kultury, 

Sportu i 

Turystyki 

 

Kultura fizyczna 

 

27 000,00 

 

 

27 000,00 

 

4 

 

4 

 

Edukacja  

i nauka 

 

 

14 500,00 

 

14 500,00 

 

3 

 

6 

 

Kultura 

 

 

12 500,00 

 

12 500,00 

 

2 

 

4 

  

RAZEM 

 

101 980,00 

 

101 980,00 

 

16 

 

27 

 

 

 

Analizując dane w ramach działań podejmowanych ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego można stwierdzić, iż w roku 2016: 

 

W ramach zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:      

 

 Przekazano kwotę w wysokości 816 287,00 zł w ramach otwartych konkursów ofert, 

 Przekazano kwotę w wysokości  30 000,00 zł w ramach trybu pozakonkursowego, 

 Łącznie przekazano kwotę w wysokości 846 287,00 zł 

 Zawarto  i  rozliczono 84 umowy z 68 organizacjami pozarządowymi na realizacje 

zadań publicznych w otwartym konkursie ofert i w trybie pozakonkursowym w tym: 

  79 umów w otwartym konkursie ofert, 

   5 umów w trybie pozakonkursowym, 

 Rozpatrzono 219 ofert nadesłanych przez 128  organizacji pozarządowych  

w otwartym konkursie ofert i w trybie pozakonkursowym. 

 Nie było przypadków unieważnienia umów. 

 Suma kwot zaangażowanych przez organizacje pozarządowe do realizacji 

zawartych umów wyniosła 313 747,64 zł. 
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W ramach zadań realizowanych przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki. 

 

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 Przekazano kwotę w wysokości  2 058 283,90 zł w ramach otwartego konkursu ofert, 

 Przekazano kwotę w wysokości  54 000,00 zł w ramach trybu pozakonkursowego, 

 Zawarto 257 umów, a rozliczono 256 / jedna umowa nie została zawarta/  umów  

z 232 organizacjami pozarządowymi na realizacje zadań publicznych w otwartym 

konkursie ofert i w trybie pozakonkursowym w tym: 

 248 umów w otwartym konkursie ofert, 

 9 umów w trybie pozakonkursowym, 

 Rozpatrzono 481 ofert nadesłanych przez  363 organizacje pozarządowe  

w otwartym konkursie ofert i w trybie pozakonkursowym. 

 Suma kwot zaangażowanych przez organizacje pozarządowe do realizacji zawartych 

umów wyniosła 5 171 383,20 zł. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

 Przekazano kwotę w wysokości    56 000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert, 

 Zawarto 7 umów, a rozliczono 6 umów/ unieważniono 1 umowę/ z 7 organizacjami 

pozarządowymi, 

 Rozpatrzono 8 ofert nadesłanych przez  8 organizacji pozarządowych w otwartym 

konkursie ofert, 

W  2016 roku najwięcej środków zostało  przekazanych przez  Departament 

Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ( 2 168 283,90 zł ) tj. 66,26 % oraz 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ( 846 287,00 zł ) tj. 25,86 %. 

 

W ramach zadań realizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia: 

 Przekazano kwotę w wysokości 239 490,00 zł w ramach otwartego konkursu 

ofert, 

 Przekazano kwotę w wysokości 17 980,00 zł w ramach trybu 

pozakonkursowego, 
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 Łącznie przekazano dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego 

konkursu ofert oraz w ramach trybu pozakonkursowego w kwotę w 

wysokości 257 470,00 zł 

 Zawarto i rozliczono  36 umów z 32 organizacjami pozarządowymi na 

realizację zadań publicznych: 

 34 umowy w otwartym konkursie ofert, 

 2 umowy w trybie pozakonkursowym, 

 Nie było przypadków unieważnienia umów. 

      Rozpatrzono 116 ofert nadesłane przez 79 organizacji pozarządowych w otwartym   

konkursie ofert oraz 8 ofert złożonych przez 7 organizacji w ramach trybu 

pozakonkursowego, 

     Suma kwot zaangażowanych przez organizacje pozarządowe do realizacji 

zawartych umów wyniosła 59 955,00 zł. 

 

 

Tabela nr 2. Zestawienie ważniejszych wskaźników oceny Programu w latach 2011-2013 

z uwzględnieniem środków unijnych. 

 

 

W 2016 r. kwota przekazana organizacjom pozarządowym ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego jest niższa o  około 22,12%  

 

 

 

 

 
 

 

Środki Samorządu 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

Wskaźniki 

 

 

Rok 2014 

 

Rok 2015 

 

Rok 2016 

 

Kwota dofinansowania 

PLN 

 

3 978 465,99  

 

4 201 439,09 

 

3 272 040,90 

Liczba zawartych 

umów 
 

345 

 

338 

 

384 

 

Liczba złożonych ofert 

współpracy 

 

656 

 

674 

 

832 

 

Liczba beneficjentów 
 

125  847,00 
 

173 246 

 

123 573 

Tabela nr. 2 Zestawienie ważniejszych wskaźników oceny Programu w latach 2014-2016 .  
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w odniesieniu do roku 2015 ( z 3 272 040,90zł. w 2016 r.  do 4 201 439,09 zł. w roku 

2015 r.), a w odniesieniu do roku 2014 o 17,76 %. Na przestrzeni lat 2014-2016 najwyższe 

środki z budżetu Samorządu Województwa przekazane zostały właśnie w roku 2015 w 

kwocie 4 201 439,09 zł., najmniejsze natomiast w roku 2016 w kwocie 3 272 040,90  zł, co 

przedstawia wykres poniżej: 

 

Tabela nr 2. Zestawienie ważniejszych wskaźników oceny Programu w latach 2011-2013 

z uwzględnieniem środków unijnych. 

 

 

nr 1 

-2012   

3 978 465 zł

4 201 439 zł

3 272 040 zł

3 000 000 zł

3 200 000 zł

3 400 000 zł

3 600 000 zł

3 800 000 zł

4 000 000 zł

4 200 000 zł

4 400 000 zł

2014rok 2015 rok 2016 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr. 1.Zestawienie wysokości kwot dofinansowania PLN w latach 2014-2016  

środki UMWŚ 
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Liczba zawartych umów

Liczba złozonych ofert
0

200

400

600

800

2014 rok
2015 rok

2016 rok

345 338
384

656 674 832

 Analizując liczbę zawartych umów oraz liczbę złożonych ofert współpracy w latach 

2014-2016 można zaobserwować, iż w 2016 roku podpisano najwięcej umów z organizacjami 

pozarządowymi oraz złożona została największa liczba ofert współpracy. W roku 2016 

podpisano 384 umowy na realizację zadań publicznych. Organizacje pozarządowe złożyły 832 

oferty współpracy. Odsetek podpisanych umów w odniesieniu do złożonych ofert wynosi 

46,15%. W porównaniu  w  roku 2014 ( 345 umów/ 656 ofert współpracy ) 

 i w roku 2015 ( 338 umów/ 672 oferty współpracy ) liczba zawartych umów w 2014 była 

mniejsza odpowiednio o 10,15% oraz o 11,97 % w 2015 r., a liczba złożonych ofert 

współpracy odpowiednio była mniejsza o 21,15 % w 2014 r. i  19,23 %  w 2015 r.   

Rok 2014 ( 3 978 465,99 ) i 2015 (4 201 439,09) cechuje zbliżona tendencja zarówno pod 

kątem wysokości środków przeznaczonych z budżetu samorządu województwa jak  

i złożonych przez organizację pozarządowe ofert współpracy i podpisanych umów. Natomiast 

w roku 2016 pomimo przekazanej najmniejszej ilości środków z budżetu samorządu 

województwa świętokrzyskiego zawarta została największa ilość umów. Organizacje 

pozarządowe wykazały się bardzo dużą aktywnością. 

 

Wykres nr. 2 Zestawienie ilości zawartych umów i złożonych ofert współpracy  

w latach 2014-2016- środki UMWŚ 
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Wykres nr 3.  Zestawienie liczby beneficjentów uczestniczących w przedsięwzięciach 

finansowanych ze środków UMWŚ 

 

 

 

 

 

Na podstawie powyższego wykresu należy stwierdzić, iż największa liczba 

beneficjentów uczestniczących w przedsięwzięciach finansowanych ze środków Samorządu 

Województwa została objęta w 2015 r. – oddziaływaniem zostało objętych 173 246 osób.  

W 2016 ( 123 573)  liczba beneficjentów w porównaniu do roku 2014 zmniejszyła się 

 o 28,67 %, a w 2015  o 27,35 % ( 125 847 ) Można wnioskować, iż zmniejszenie liczby 

uczestników w realizowanych projektach może świadczyć, iż realizowane zadania  

w przeliczeniu na osoby są bardziej kosztowne, lub realizowane zadania nakierowane były 

 na indywidualne potrzeby beneficjentów, a nie na realizację zadań o charakterze masowym. 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr. 3 Zestawienie liczby beneficjentów uczestniczących w przedsięwzięciach 

finansowych ze środków UMWŚ  w latach 2014-2016. 
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Tabela 3. Ilość beneficjentów objętych działaniami w 2012 r. w  poszczególnych obszarach. 

Lp. Organizator 

konkursu 
Działanie 

Liczba 

beneficjentów 

 

Łącznie  

w departamentach 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Regionalny 

Ośrodek Polityki   

Społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania z zakresu pomocy 

społecznej 

 

3 557 

 

 

 

 

 

 

 

8 965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania z zakresu profilaktyki 

 i rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

 

1 197 

 

Przeciwdziałanie przemocy 

 

601 

 

 Rehabilitacja zawodowa 

 i społeczna osób 

niepełnosprawnych 

 

3 590 

 

2. 

 

Departament 

Ochrony 

Zdrowia 

 

 

Zadania z zakresu zwalczania 

narkomanii 

 

727 

 

 

 

4 213 

 

 

 

Zadania z zakresu ochrony 

zdrowia- programy profilaktyki 

zdrowotnej 

 

3 486 

3. 

Departament  

Promocji, 

Edukacji, 

Kultury, Sportu 

i Turystyki 

 

Zadania z zakresu kultury fizycznej 

 

31 500 

 

 

 

 

110 395 

 

Zadania z zakresu edukacji  

i nauki 

 

15 000 

 

Zadania z zakresu kultury 

 

54 433 

 

Zadania z zakresu kultury i 

krajoznawstwa  

 

9 462 

             

 RAZEM 

 

123 573 

 

Tabela nr. 3 Ilość beneficjentów objętych działaniami w 2016 r. w poszczególnych obszarach 
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Z powyżej tabeli wynika, iż najwięcej beneficjentów uczestniczyło  

w przedsięwzięciach realizowanych przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu  

i Turystyki. Oddziaływaniem objętych zostało 110 395 osób. Regionalny Ośrodek  Polityki 

Społecznej w ramach realizowanych działań objął wsparciem 8 965 osób. Departament 

Ochrony Zdrowia w ramach zadań  z zakresu ochrony zdrowia-programy profilaktyki 

zdrowotnej oraz zwalczania narkomanii oddziaływaniem objął  4 213 osób. 

Na podstawie powyższych danych należy wnioskować, iż ilość beneficjentów 

objętych wsparciem jest uzależniona od charakteru oraz zakresu merytorycznego 

realizowanych zadań przez właściwe departamenty Urzędu. 

 

 

 

  Tabela Nr 4  Wykaz przeprowadzonych kont 

roli oraz wysokość środków  

 

Lp. 

 

Departament 

kontrolujący 

 

Zakres kontroli 

 

Liczba 

skontrolowanych 

umów 

 

Liczba 

skontrolowanych 

umów co do 

których 

stwierdzono 

nieprawidłowości 

 

Suma kwot 

przyznanych 

dofinansowań 

dotycząca umów 

skontrolowanych.  

 

 

  

1. 

 

 

 

 

 

Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej 

 

Zadania z  zakresu 

pomocy społecznej 

 

2 

 

1 

 

35 000,00 

 

Zadania z zakresu 

profilaktyki i 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

 

1 

 

0 

 

10 000,00 

 

Zadania z zakresu 

przeciwdziałania 

przemocy 

 

1 

 

0 

 

13 000,00 

 

Rehabilitacja 

zawodowa 

 i społeczna osób 

niepełnosprawnych 

 

4 

 

0 

 

337 501,10 

 

2. 

 

Departament Ochrony 

Zdrowia 

 

 

Zadania z zakresu 

zwalczania narkomanii 

 

2 

 

2 

/stwierdzono błędy 

formalne 

 

50 000,00 

 

Tabela Nr 4  Wykaz przeprowadzonych  kontroli oraz wysokość środków w ramach departamentów 

Urzędu  Marszałkowskiego. 
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nieskutkujące 

zwrotem dotacji/ 

 

Zadania z zakresu 

ochrony zdrowia-

programy 

profilaktyki zdrowotnej 

 

13 

 

13 

/stwierdzono błędy 

formalne 

nieskutkujące 

zwrotem dotacji/ 

 

160 000,00 

 

 

3. 

 

Departament  

Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu 

i Turystyki 

 

Zadania z zakresu 

kultury fizycznej 

 

0 

 

                0 

 

0 

 

Ochrona zabytków i 

opieka nad zabytkami 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Zadania z zakresu 

edukacji  

i nauki 

 

2 

 

0 

 

 

3 500,00 

 

Zadania z zakresu 

kultury 

 

11 

  

               0 

 

19 000,00 

 

           

 Łącznie 

 

36 

 

16 

 

628 001,10 

 

 

 

Z powyższej tabeli wynika, iż najwięcej kontroli zostało przeprowadzonych przez 

Departament Ochrony Zdrowia- łącznie skontrolowano 15 umów w ramach zadań z zakresu 

zwalczania narkomani oraz ochrony zdrowia. W wyniku kontroli przeprowadzonych kontroli  

w ramach wszystkich Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego zostało zakwestionowanych 16 umów/ w 15 stwierdzono błędy formalne/, 

 z czego 1 jedynie skutkowała częściowym zwrotem dotacji. 

 Kontrole organizacji pozarządowych przeprowadzone były we wszystkich 

Departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i dotyczyły 

realizacji zadań w latach 2011-2016. Łącznie skontrolowano 36 umów na kwotę 628 001,10. 
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  Tabela Nr 4   

 

II. pozarządowymi w 2013  
1.  Działania podjęte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej przekazał kwotę w wysokości 846 287,00 zł. podpisując 84 umowy na realizację 

zadań publicznych z następujących zakresów: 

 

 

1.1  W zakresie pomocy społecznej. 

 

 

l.p. 

 

Nazwa organizacji 

 

Nazwa zadania 

 

 

Opis realizacji zadania 

 

1. 

  

Fundacja Miśka 

Zdziśka 

„Błękitny Promyk 

Nadziei” 

Ul. Armii Krajowej 

9, 

28-300 Jędrzejów 

 

 

 

„Ochrona interesów 

osób starszych- akcja 

informacyjna”| 

/tryb pozakonkursowy/ 

 

 Głównym celem projektu było przyswojenie informacji 

 w dziedzinie informatyki, bezpieczeństwa i wolontariatu. 

W ramach zadania zrealizowane zostały: 

- zajęcia z obsługi komputera /37h/, mające na celu przede 

wszystkim pokonanie lęku przed korzystaniem ze sprzętu 

nowoczesnej technologii, 

-wykład nt. przemocy internetowej, 

- kurs samoobrony /37 h/, dzięki któremu beneficjenci poznali 

zasady radzenia sobie w sytuacjach zagrażających ich 

bezpieczeństwu, 

- wolontariat senioralny- prelekcja podczas której przekazana 

została wiedza w jaki sposób dobra radą i pomocą wspierać 

innych, samemu czerpiąc z tego satysfakcję i rozwijając się 

/12h/. 

- porady prawne / 6h/. 

Zadanie skierowane było do 20 osób będących w wieku 

emerytalnym  pochodzących z powiatu jędrzejowskiego  

i kieleckiego. 

II. Zestawienie działań podejmowanych przez Samorząd Województwa 

Świętokrzyskiego  w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  

 w 2016 r. 

1.1  W zakresie pomocy społecznej w 2016 roku – 220 000,00 PLN 
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2. 

 

Fundacja Miśka 

Zdziśka 

„ Błękitny Promyk 

Nadziei” 

Ul.  Armii 

Krajowej 9, 

28-300 Jędrzejów 

 

 

„Przyszła pora na 

seniora” 

 

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:  

- zajęcia z arteterapii- łącznie 30 godz., 

- zajęcia z nordic walking- 20 godz., 

-warsztaty usprawniające pamięć z elementami języka 

angielskiego- 30 godz., 

- wsparcie psychologiczne- 10 godzin. 

Zadanie skierowane było do 25 osób starszych z terenu powiatu 

jędrzejowskiego. 

 

3. 

 

Polski Związek 

Niewidomych  

Okręg 

Świętokrzyski w 

Kielcach,  

ul. Czerwonego 

Krzyża 3, 

25-353 Kielce 

 

Senioriada 2016 – 

Program 

zintegrowanych 

działań na rzecz 

poprawy sprawności 

fizycznej  

i intelektualnej osób 

starszych 

 z dysfunkcją narządu 

wzroku Polskiego 

Związku Niewidomych 

z województwa 

świętokrzyskiego” 

 

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące 

działania  

- zorganizowano klub fanów książki, muzyki , filmu i teatru  

w postaci cyklicznych spotkań z panelami dyskusyjnymi 

połączyć z wyjściami na koncerty,  

- zorganizowane były treningi aktywności fizycznej, 

- zorganizowano warsztaty naukowe. 

Oddziaływaniem zostało objętych 30 osób starszych wraz  

z opiekunami z terenu województwa świętokrzyskiego: powiat 

kielecki- grodzki i ziemski. 

 

4. 
 

Świętokrzyski Klub 

„Amazonki” przy 

Świętokrzyskim 

Centrum 

Onkologii,  

Ul. Artwińskiego 3 

C, 

25-734 Kielce 

 

„ W zdrowym ciele 

zdrowy duch- to 

Amazonki 60 +” 

 

W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia  

z  rehabilitacji psychofizycznej w wymiarze  131 h oraz zajęcia  

na basenie / 22 wejścia/. Projekt skierowany był do Amazonek  

z 7 powiatów województwa świętokrzyskiego: jędrzejowskiego, 

koneckiego, sandomierskiego, buskiego, buskiego, 

staszowskiego i kieleckiego. 

 

5. 

 

Stowarzyszenie 

Tradycja i 

Nowoczesność 

Celiny 28, 

26-035 Raków 

 

„Bądź aktywny  

w świętokrzyskiem. 

Zajęcia dla seniorów” 

 

Projekt skierowany został do 30 osobowej grupy / kobiet 

 i mężczyzn/ z terenu województwa świętokrzyskiego / powiat 

staszowski i kielecki/. W ramach zadania zrealizowane zostały 

następujące działania: 

- zajęcia fizyczne/aktywizujące / zumba gold, gimnastyka 60 +, 

nordic walking- łącznie przeprowadzone zostały 32 h z zakresu 

aktywności fizycznej, 

- profilaktyka onkologiczna oraz ABC żywienia- 12 h 

 

6. 

 

Stowarzyszenie  

Wiedza i Rozwój  

Lipowe Pole 

Skarbowe 

Ul. Wesoła 2 

26-115  

Skarżysko-

Kościelne 

 

„Starszy tez może być 

sprawny”  

W ramach projektu zorganizowane zostały zajęcia z gimnastyki 

usprawniającej w wymiarze 30 h, wyjazd do teatru do Radomia 

oraz wycieczka do Sandomierza i okolic. Projektem objętych 

zostało 25 osób , mieszkańców Lipowe Pole Skarbowe oraz 

Lipowe Pole Plebańskie. 

 

 

7. 

 

Caritas Diecezji 

Kieleckiej 

 

„Jesień życia- 

edukacja seniora 

 

W ramach projektu zrealizowane  zostały następujące działania: 

- wykłady z zakresu poradnictwa specjalistycznego / 32 h/, 
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Ul. Jana Pawła II 3, 

25-013 Kielce 

drogą do jego rozwoju 

fizycznego i 

intelektualnego” 

- zajęcia z zakresu sprawności fizycznej/ 320 h/, 

- warsztaty z zakresu usprawniania pamięci, koncentracji /36 h/, 

- zajęcia artystyczne / 18 h/. 

Wsparciem zostało objętych 40 beneficjentów z trzech 

powiatów województwa świętokrzyskiego: M. Kielce, 

kieleckiego, kazimierskiego. 

 

8. 

 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

„Uśmiech Seniora”, 

Ul. Czyżewskiego 1, 

27-600 Sandomierz 

 

 

„Aktywizacja 

międzypokoleniowa 

osób starych, 

niepełnosprawnych, 

dzieci i młodzieży” 

Projekt wzięły udział 53 osoby starsze mieszkańcy Domu 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu, 13 osób 

niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Sandomierzu, 33 dzieci ze Świetlic Socjoterapeutycznych w 

Sandomierzu oraz 18 uczniów z Gimnazjum w Sandomierzu. W 

ramach zadania zrealizowano następujące warsztaty: 

- manualne /9 h/, 

- kulinarno-cukiernicze / 9 h/, 

- wyjazd poznawczo-edukacyjny do Międzygórza  

 

9. 

 

Akademicka 

Fundacja 

Staropolska 

Ul. Majora Jana 

Piwnika 

„Ponurego” 49 

25-666 Kielce 

 

„ Apf- II edycja – 

model wsparcia 

aktywności fizycznej 

 i intelektualnej ludzi 

starszych” 

 

W projekcie uczestniczyło 15 osób  w wieku 60+. W ramach 

projektu zrealizowane zostały następujące działania: 

- Treningi EEG Biofeedback,  

- Zajęcia nordic walking, 

- Gimnastyka profilaktyczna. 

Ponadto przeprowadzona została wśród uczestników analiza 

diagnostyczna na podstawie której opracowane zostały założenia 

rozszerzonej koncepcji modelowej. 

 

10. 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Daleszyckiej,  

ul. Chopina 25,  

26-021 Daleszyce 

 

 

 

„ Akademia zdrowia 

seniora” 

 

W ramach projektu  zorganizowany został cykl 10 wędrówek 

dla osób starszych dla osób starszych po miejscowościach 

Gminy Daleszyce. Ponadto zorganizowane zostało spotkanie 

łączące pokolenia pod hasłem „ Łączymy pokolenia” podczas 

którego zostały zaprezentowane dobre praktyki formalnych 

 i nieformalnych grup, w które zaangażowały się osoby starsze. 

Oddziaływaniem zostało objętych ok 1000 osób. 

 

11. 

 

Fundacja Szansa 

dla Niewidomych z 

siedzibą ul. 

Kameralna 1/30, 

03-406 Warszawa 

 

„Komputer przyjazny 

niewidomym 

seniorom- III Edycja” 

 

W ramach projektu zorganizowane zostało szkolenie 

komputerowe z wykorzystaniem programu udźwiękawiającego 

 i powiększającego system komputera- Giude dla 15 seniorów  

niewidomych i słabowidzących z województwa 

świętokrzyskiego z terenu 7 powiatów/ ostrowiecki, kielecki 

grocki, kielecki ziemski, starachowicki, włoszczowski, 

skarżyski, sandomierski po 12 godzin dla 3 grup. 

 

12. 

 

Stowarzyszenie 

Bezpieczny Dom 

Ul. I-go Maja 57, 

25-511 Kielce  

 

„Dofinasowanie 

działań mających na 

celu poprawę 

sprawności fizycznej i 

intelektualnej ludzi 

starszych w różnych 

sferach życia” 

 

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: 

- zajęcia taneczne / 32 zajęć/, 

- arteterapia /32 h/, 

- warsztaty fotograficzne /16 h/, 

- udzielono specjalistycznej, holistycznej pomocy indywidualnej 

w wymiarze 48 h. 

Łącznie w zajęciach wzięło udział ok 50 osób. Podczas dyżurów 

w punkcie konsultacyjnym wsparciem objęto 42 osoby. 

 

13. 

 

Fundacja 

Perspektywy  

i Rozwój, 

ul. Dworcowa 19, 

 

„ Senior & Joga” 

 

W ramach projektu zorganizowany został kurs jogi dla 15 osób 

starszych w Centrum Promocji Zdrowia Taraska położonym  

w Sulejowskim Parku Krajobrazowym 
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28-340 Sędziszów 

 

14. 

 

Świętokrzyski Klub 

Amazonki przy 

Świętokrzyskim 

Centrum 

Onkologii, 

Ul. Artwińskiego 3 

C, 

25-734 Kielce 

 

Rak- Kreatywny 

Rozwój Amazonek 

 

Celem projektu było zapobieganie zjawisku wycofania się 

kobiet  z uczestnictwa w życiu społecznym z powodu choroby 

nowotworowej. Uczestniczkami 3-dniowych warsztatów 

edukacyjno-integracyjnych było 25 kobiet zrzeszonych  

w klubach Amazonek z 8 filii: Kielc, Końskich, Jędrzejowa, 

Włoszczowy, Busku Zdroju, Pińczowa, Połańca, Staszowa, 

Sandomierza, Kazimierzy Wielkiej. W ramach zadania 

zrealizowane zostały następujące działania : 

- „Dzień dobry kocham Cię”- dot. Seksualności, 

samoakceptacji, poprawie jakości relacji intymnych, 

- „Tyle tego masz”dot. kreowania wizerunku pielęgnacji urody 

- „Cała jesteś w skowronkach”- dot. techniki arteterapii, 

-„Dobre praktyki” wewnętrzne warsztaty wymiany 

pozytywnych doświadczeń, 

-„Działaj lokalnie”- spotkanie integracyjne z prezentacja 

różnych form aktywizacji kobiet. 

 Łącznie 20 h warsztatów. 

 

15. 

 

Stowarzyszenie 

Monar  

Ul. Nowolipki 9b, 

00-151 Warszawa 

 

„Aktywizacja 

społeczna 

mieszkańców Domu 

dla Osób Bezdomnych 

i Najuboższych 

Monar-Markot w 

Stąporkowie” 

  

W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące 

działania: 

- grupowe zajęcia psychoedukacje oraz warsztaty komunikacji 

interpersonalnej/ 20 h/, 

- konsultacje indywidualne z psychologiem /100 h/, 

- konsultacje indywidualne ze specjalistą terapii uzależnień  

/100 h/, 

- zajęcia praktyczne; podstawy obsługi komputera i Internetu- 

/40 h/. 

 Adresatami zadania była grupa 20 osób, które straciły zdolność 

funkcjonowania w pełnionych wcześniej rolach społecznych- 

mężczyzn i kobiet w wieku od 20 do 70 lat przebywających  

w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar Markot  

w Stąporkowie. 

 

16. 

 

Stowarzyszenie 

„Nadzieja 

Rodzinie” 

Ul. 

Karczówkowska 

36, 

25-711 Kielce 

 

„ Stop wykluczeniu- 

przyszłość w moich 

rękach” 

 

W ramach projektu na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach 

zrealizowany został program w wymiarze 66 h adresowany 

łącznie do 55 osób odbywających karę pozbawienia wolności. 

Program obejmował następujące moduły: 

- reintegracja społeczno-zawodowa.  

Kształtowanie praktycznych umiejętności poszukiwania pracy, 

- trening umiejętności i kompetencji społecznych, 

- profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych. 

 

17. 

 

Caritas Diecezji 

Kieleckiej, ul. Jana 

Pawła Ii 3, 

25-013 Kielce 

 

 

„Powrót Orłów do 

aktywności” 

 

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: 

- wsparcie grupowe psychologiczne- / 10 h/, 

- indywidualne spotkania z psychologiem- coach- /50 h/, 

- poradnictwo terapeutyczne indywidualne -/10 h/, 

- poradnictwo terapeutyczne- grupowe- /10 h/, 

- wsparcie doradcy zawodowego / 80 h/, 

- wsparcie asystenta osoby bezdomnej / 70 h/, 

- warsztaty uspołeczniające- wyjście do kina , muzeum. 

 Oddziaływaniem zostało objętych 50 beneficjentów  

z m. Kielce, powiatów kieleckiego, buskiego, jędrzejowskiego 
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18. 

 

Związek Młodzieży 

Wiejskiej,  

Ul. Chmielna 6 lok. 

6, 

00-020 Warszawa 

 

 

„Aktywizacja 

społeczna osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym ze 

szczególnym 

uwzględnieniem osób 

bezdomnych” 

 
W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały 

następujące działania: 

- szkolenie z zakresu praw obywatelskich / 16 h/, 

- warsztaty z psychologiem / 16 h/, 

- zajęcia szkoleniowo- praktyczne z wizażystą / 16 h/, 

- warsztaty z doradcą zawodowym / 16 h/, 

- 2 seanse kina plenerowego w postaci projekcji filmu 

edukacyjnego „ Plac Zbawiciela”. 

 Oddziaływaniem zostało objętych 80 beneficjatów  z powiatu 

grockiego oraz buskiego. 

 

19. 

 

Polski Związek 

Głuchych oddział 

Kielce 

Ul. Wiśniowa 6, 

25-552 Kielce 

 

„Przełamać ciszę- 

aktywizacja społeczna 

i kulturalna osób 

niepełnosprawnych 

słuchowo” 

 
 W ramach projektu zrealizowane zostały szkolenia   

w 3 Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia 

Społecznego z terenu województwa świętokrzyskiego. 

Zrealizowano 5 cykli   spotkań 5- godzinnych szkoleń dla 

łącznej grupy 50 osób młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych 

słuchowo: 3 spotkania w Kielcach, 1 spotkanie Skarżysko 

Kamienna, 1 spotkanie w Sandomierzu. Ponadto zrealizowane 

zostało szkolenie z Polskiego Języka Migowego (PJM) dla 

zainteresowanych wolontariuszy, studentów oraz rodziców 

dzieci niepełnosprawnych słuchowo z terenu województwa 

świętokrzyskiego jedno szkolenie  30-godzinne / 6 spotkań po 5 

h)Oddziaływaniem zostało objętych 60 beneficjentów z terenu 

województwa świętokrzyskiego 

 

20. 

 

Fundacja Pomocna 

Dłoń, 

 ul. Aleja 3 –go 

Maja 73, 

27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

 

„ Aktywizacja 

zawodowa i społeczna 

osób zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym ze 

szczególnym 

uwzględnieniem osób 

bezdomnych” 

 

W ramach projektu podjęte zostały następujące działania: 

- zajęcia  grupowe z psychologiem /6 h/, 

- konsultacje indywidualne z psychologiem / 10 h/, 

- zajęcia grupowe z pracownikiem socjalnym /6 h/, 

- zajęcia grupowe z doradcą obywatelskim /6 h/, 

- konsultacje indywidualne z doradcą obywatelskim / 10/, 

- zajęcia grupowe z doradcą zawodowym / 6 h/, 

- szkolenie zawodowe – ślusarz- /120 h/, 

Wsparcie skierowane było do 10 osób w wieku aktywności 

zawodowej / 15-64 lata/ zamieszkujących teren gminy 

Ostrowiec Świętokrzyski.  

 

21. 

 

Świętokrzyski Bank 

Żywności, 

Aleja 3-go Maja 73, 

27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski. 

/tryb 

pozakonkursowy/ 

 

„ Aktywizacja 

zawodowa i społeczna 

osób zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym ze 

szczególnym 

uwzględnieniem osób 

bezdomnych” 

 

Zadanie skierowane było do bezdomnych oraz podopiecznych 

ośrodków wsparcia znajdujących się na terenie województwa 

świętokrzyskiego. Objęło swym zasięgiem 4 powiat.: opatowski, 

skarżyski, starachowicki, konecki. Udzielona została   pomoc 

żywnościowa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Ponadto w ramach zadania został uruchomiony  punkt 

konsultacyjny  w Świętokrzyskim Banku Żywności, w którym 

udzielane były porady dotyczące możliwości wychodzenia 

 z bezdomności dla 19 osób zgłaszających się bezpośrednio oraz 

kilkadziesiąt porad telefonicznych. Wsparciem objęto 505 

beneficjentów. 

 

22. 

 

Fundacja  

„Przystanek 

Dziecko” 

 

„Małżeństwo- 

wsparcie, 

komunikacja, 

  

W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia 

psychologiczno-terapeutyczne wspierające rodziców/ 

opiekunów w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 
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Im. Alberta 

Schweitzera,  

Wótostwo 33 b, 

26-021 Daleszyce 

jedność… w byciu 

rodzicem zastępczym” 

Zastosowane zostały ćwiczenia indywidualne/ autodiagnoza/, 

praca w grupach, ćwiczenia w grupach, wykład interaktywny, 

dyskusja moderowana, burza mózgów, testy i kwestionariusze. 

Wsparciem zostało objętych 20 rodziców /opiekunów z terenu 

województwa świętokrzyskiego. 

 

23. 

 

 

Federacja 

Konsumentów,  

ul. Ordynacka 11/1 

00-364 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

„Realizacja działań na 

rzecz ochrony 

interesów 

konsumenckich 

między innymi przez 

organizację 

warsztatów, 

konferencji, kampanii 

informacyjno-

edukacyjnych  

i innych” 

 

 W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące 

działania: 

- 10  szkoleń edukacyjno- informacyjnych z zakresu prawa 

konsumenckiego. Oddziaływaniem w ramach szkoleń objętych  

zostało  204  beneficjentów, 

- bezpłatne poradnictwo i pomoc prawna 20 h tygodniowo  

/ udzielono 936 porad/, 

- punkt informacyjno-konsultacyjny podczas Święta Kielc, 

- Punkt konsultacyjno- informacyjny podczas Święta Chleba  

w Tokarni. 

 

1.2  W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa organizacji 

 

Nazwa zadania 

 

Opis realizacji zadania 

 

1. 

 

 

 

 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski ul. 

Sportowa 1                                 

26 – 130 

Suchedniów 

 

„Gdy cieszą się dzieci, 

cieszy się świat” 

 

W ramach zadania zrealizowane zostały następujące  

działania skierowane do grupy 56 dzieci z terenu miasta  

i gminy Suchedniów. Łącznie przeprowadzono ok. 60 

godzin zajęć merytorycznych (zajęcia profilaktyczne, 

integracyjne, twórcze, kulinarne, sportowe, plastyczne). 

Zorganizowano również 2 atrakcyjne wyjazdy 1 rajd pieszy 

i piknik rodzinny. Zrealizowane zadanie miało na celu: 

integracje dzieci z ich rodzinami, przeciwdziałanie  

i zapobieganie problemom społecznym, takim jak 

uzależnienia, przemoc, wykluczenie społeczne. Powyższe 

cele zostały zrealizowane. 
 

2. 

 

Stowarzyszenie 

„Nadzieja 

Rodzinie”                          

ul. Karczówkowska 

36     25 – 711 Kielce 

 

„Wsparcie świetlic 

socjoterapeutycznych, 

środowiskowych i 

klubów 

młodzieżowych                              

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

realizacji programów 

socjoterapii dla dzieci 

i młodzieży z rodzin 

 

W ramach zadania zostały zrealizowane warsztaty 

socjoterapeutyczne dla 190 osób – dzieci i młodzieży  

w okresie od maja  do października odbyło się 247 h 

warsztatów socjoterapeutycznych. ( podopieczni Klubów 

Wolna Strefa i Młoda Strefa) z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym. Uczestników zapoznano  

z mechanizmami uzależnia od alkoholu, pokazano sposoby 

radzenia sobie z problemem alkoholowym, uczyli jak 

zapobiegać rozwojowi postaw aspołecznych, w jaki sposób 

odreagowywać napięcie emocjonalne. Młodzież i dzieci  

w trakcie zajęć poznali siebie, swoje możliwości, podniosła 

się ich siła we własne możliwości i siły. 

1.2  W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku – 110 000, 00 PLN 
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3. 

 

Fundacja 

„Przyjazny Dom 

Dziecka”                          

ul. Sandomierska 

126          

  25 – 324 Kielce 

 

„Pozytywnie 

Zakręceni 3” 

Zadanie skierowane było do 150 dzieci i młodzieży 

pochodzących ze środowisk dotkniętych wykluczeniem 

społecznym spowodowanym, głównie z powodu 

uzależnień. Poprzez realizację warsztatów 

socjoterapeutycznych tj.: 

 Warsztaty z psychologiem uczestniczyło 8 grup 

każda grupa zrealizowała 6 h zajęć. 

 Arteterapia – warsztaty z ceramiki 7 grup po 10 

osób, 2 spotkania po 2h; 

 Aktywność fizyczna treningi piłki nożnej; 

Uczestnicy projektu wzięli udział w trzech rajdach. 
 

4. 
 

Caritas Diecezji 

Kieleckiej,                                     

ul. Jana Pawła II 3,                      

25-013 Kielce 

 

„Uwierzyć w siebie – 

zajęcia 

socjoterapeutyczne                            

z elementami terapii 

pedagogicznej i 

profilaktyki” 

Odbiorcami zadania było 180 dzieci i młodzież w wieku  

od 7 do 17 lat z obszaru województwa świętokrzyskiego  

z powiatów Miasto Kielce, powiat kielecki, powiat 

jędrzejowski, powiat kazimierski, 

Działanie zostało zrealizowane przez zorganizowanie zajęć 

socjoterapeutycznych z elementami terapii pedagogicznej 

 i profilaktyki. 

 

5. 

 

 

Caritas Diecezji 

Sandomierskiej 

Ul.  Opatowska 10 

27 – 600 

Sandomierz 

 

„Jestem sobą – żyję 

bez uzależnienia” 

Uczestnikami zajęć terapeutycznych było 15 mężczyzn  

ze Schroniska dla Bezdomnych w Sandomierzu 

W ramach zadania zorganizowane zostały zajęcia z: 

- psychologiem w wymiarze 3 godzin dla całej grupy, oraz 

45 godzin zajęć indywidualnych; 

- terapeutą uzależnień w wymiarze 90 godz. zajęć 

indywidualnych; 

Zajęcia miały uświadomić uczestnikom problematykę, 

szkodliwe działania alkoholu oraz pokazać jak można sobie 

radzić z głodem alkoholowym, lękiem i niską samooceną. 
 

6. 

 

Stowarzyszenie 

MONAR 

ul. Nowolipki 9b 

00 – 151 Warszawa 

 

 

 

„Pomoc 

psychologiczno – 

terapeutyczna dla 

osób z problemem 

alkoholowym 

przebywających w 

Domu dla 

Bezdomnych i 

Najuboższych 

MONAR – 

MARKOT 

 

W ramach zadania zostały przeprowadzane : 

 Grupowe zajęcia psychoedukacyjne  16h 

 Konsultacje indywidualne z psychologiem 104 h 

 Konsultacje indywidualne ze specjalistą terapii 

uzależnień. (2 h dla każdego uczestnika × 20 

uczestników daje  40h). 

Działaniem objętych zostało 20 uczestników – 

mieszkańców Domu dla osób Bezdomnych i Najuboższych 

Monar – Markot w Stąporkowie oraz woj. świętokrzyskim. 

 

7. 

 

Stowarzyszenie 

„Nadzieja 

Rodzinie”                          

ul. Karczówkowska 

36     

 25 – 711 Kielce 

 

„Pomoc 

psychologiczno – 

terapeutyczna dla 

osób z problemem 

alkoholowym 

przebywających  

w Domach Pomocy 

Społecznej i innych 

placówkach 

wsparcia” 

W ramach zadania zrealizowane zostały : 

 Warsztaty umiejętności psychospołecznych  

6 spotkań po 3 godz = 18 godz. warsztatów 

umiejętności 

 Przeprowadzenie grupy rozwoju osobistego; 

 Prowadzenie grupy zapobiegania nawrotom 

 Prowadzenie grupy wsparcia 

 Superwizja. 

Beneficjentami były 24 osoby uzależnione od alkoholu  

z województwa świętokrzyskiego. 

 

8. 

 

Stowarzyszenie 

pomoc Rodzinie 

 

„Można inaczej” 

 

W ramach zadania zrealizowane zostały zajęcia w grupie 

socjoterapeutycznej dla  31 dzieci i młodzieży z placówek 

oświatowych powiatu starachowickiego. 
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„Przystań” 

ul. Murarska 11 

27 – 200 

Starachowice 

 

 

Zajęcia były prowadzone w następujących modułach: 

- Budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie; 

- poznajemy siebie; 

- zasady prawidłowego komunikowania się, aktywne 

słuchanie; 

- umiejętność podejmowania właściwych decyzji. 

 

9. 

 

Caritas Diecezji 

Kieleckiej,                                     

ul. Jana Pawła II 3,                      

25-013 Kielce 

 

„Droga do wolności” 

W ramach zadania udział wzięło 11 osób uzależnionych, 

współuzależnionych oraz członków ich rodzin  

do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. 

 

 Wsparcie indywidualne  

– poradnictwo psychologiczne 10 godz. 5 grup 

-  prawnik 10 godz. oraz warsztaty grupowe 5 

godz. 

 Warsztaty grupowe i wyjścia uspołeczniające 

- 5 warsztatów grupowych trwających 5 h  

(psychologiem, prawnikiem, asystentem osoby 

uzależnionej, pracowników /OHP, Agencji 

Pośrednictwa Pracy. 

 Wyjścia uspołeczniające 

- odbyły się dwa wyjścia do kina Moskwa. 

 

10. 

 

Regionalny Związek 

Stowarzyszeń i 

Klubów 

Abstynenckich                  

ul. Jagiellońska 42/9             

 25 – 606 Kielce 

 

„Prowadzenie 

wsparcia 

informacyjnego dla 

osób uzależnionych, 

współuzależnionych                           

od alkoholu oraz 

członków        ich 

rodzin stowarzyszeń 

województwa 

świętokrzyskiego” 

W okresie od 15 kwietnia do 31 października prowadzone 

były zajęcia informacyjne odnośnie współuzaleznień dla 

członków rodzin uzależnień. W trakcie spotkań ze 

specjalistami zostały przekazane informacje o problemie 

picia, nawrocie, głodzie alkoholowym. Uczestnikami 

spotkań byli członkowie Klubów z:Końskich, Jędrzejowa, 

Brody, Starachowice, Staszowa, Skarżysko – Kamienna, 

Stąporków. W sumie udział wzięło około 200 osób  

w różnym wieku. 

 

11. 

 

Fundacja „Nadzieja 

Rodzinie”                          

ul. Witosa 6                        

26 – 020 Chmielnik 

 

„Wsparcie 

psychologiczne, 

terapeutyczne i 

informacyjne   dla 

osób uzależnionych i 

współuzależnionych  

od alkoholu oraz 

członków ich rodzin” 

 

W ramach działania zostały zorganizowane grupy wsparcia 

psychologicznego, terapeutycznego, informacyjnego dla  

rodzin trzech uczestniczek Centrum Integracji Społecznej 

w Chmielniku z problemem alkoholowym (po 20 spotkań 

dla każdej rodziny). 

Grupy wsparcia odbywały się od lipca do października. 

 

12. 

 

Fundacja Miska 

Zdziśka „Błękitny 

Promyk Nadziei”                             

ul. Armii Krajowej 

9/3       28 – 300 

Jędrzejów 

 

„Warsztaty 

wsparcia” 

/tryb 

pozakonkursowy/ 

Zadanie realizowane  było od maja do  czerwca 2016 r. 

.Miało na celu zwiększenie  dostępności profesjonalnej 

pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom 

uzależnionym od alkoholu. Wsparciem objęci zostali, 

również bliscy. 

Cel został osiągnięty po przez zorganizowanie warsztatów 

z psychologiem i terapeutą. 

W warsztatach udział wzięło 20 uczestników 

Województwa Świętokrzyskiego: powiat jędrzejowski 

 i kielecki. 

 

13. 

 

Stowarzyszenie 

Ochotnicza Straż 

 

„Bądź świadomy nie 

daj się uzależnieniu” 

W ramach działania zorganizowano cykl spotkań 

informacyjno – terapeutycznych dla młodzieży i 

mieszkańców gminy Daleszyce oraz ościennych gmin. 
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Pożarna  

w Mójczy                         

Mójcza 9                            

26 – 021 Mójcza 

/tryb 

pozakonkursowy 

Łącznie zorganizowanych zostało 4 spotkania po 3 godz. 

każde w dwóch szkołach.  

W dniu otwartym uczestniczyło ok. 300 osób w tym 

 w wykładzie 52 osoby wpisały się na listę obecności.  

W spotkaniach interwencji kryzysowej, informacyjno – 

terapeutyczne w Szkołach 43 osoby 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
 

Nazwa organizacji 

 

Nazwa zadania 

 

Krótki opis realizacji zadania 

 

1. 
 

Stowarzyszenie 

Tradycja  

i Nowoczesność 

Celiny 28, 

26-035 Raków 

 

„Kielecki Tydzień 

waliki 

 z cyberprzemocą” 

 

Projekt składał się z następujących etapów: 

- kampanii informacyjnej w serwisach społecznościowych 

oraz promocji reklamowej w powiecie kieleckim mającej na 

celu dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców / wydruk 50 

sztuk plakatów informacyjnych oraz 400 sztuk ulotek 

informacyjnych/,, 

- opracowaniu i przeprowadzeniu ankiet w 19 wybranych 

placówkach edukacyjnych, 

- opracowaniu raportu z badań, który przekazany został 

placówkom, rodzicom oraz jednostkom samorządu 

terytorialnego /1 500 sztuk/, 

- zorganizowaniu konferencji w ramach kieleckiego tygodnia 

wali z cyberprzemocą, 

- organizacji happeningu „ Ja i mój realny świat”. 

Beneficjentami projektu były dzieci, młodzież nauczyciele, 

pedagodzy itp.  z. powiatu kieleckiego. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Caritas Diecezji 

Kieleckiej, 

Ul. Jana Pawła II 3, 

25-013 Kielce 
 

 

 

„Nie zgadzamy się na 

przemoc” 

 

W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia 

profilaktyczno-integracyjne dla grupy 162 dzieci i młodzieży  

o tematyce przeciwdziałającej przemocy rówieśniczej  

w wymiarze 72 godzin w 8 placówkach Caritas. Beneficjenci 

projektu pochodzili z następujących powiatów:” m. Kielce, 

kieleckiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego.  

 

3. 

 

 

Fundacja 

„Nadzieja 

Rodzinie” 

Ul. Witosa 6, 

26-020 Chmielnik 

 

 „Działania na rzecz 

przeciwdziałania 

przemocy rówieśniczej” 

 

W ramach zadania zorganizowane zostały zajęcia warsztatowe 

  w 19 placówkach Fundacji / 2 warsztaty w każdej 

 z placówek po 1,5 h/.     Skierowane były do dzieci i 

młodzieży w wieku 7-19 lat beneficjentów Młodzieżowych 

Klubów „Wolna Strefa” z terenu województwa 

świętokrzyskiego: gminy Chmielnik, Busko Zdrój, Miedziana 

Góra, Mniów, Pińczów, Pierzchnica oraz miasto Kielce. 

Wzięło w nim udział ok 190 beneficjentów. 

1.3. W zakresie przeciwdziałania przemocy w 2016 roku – 55 687,00 PLN  
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4. 
 

Stowarzyszenie 

„Nadzieja 

Rodzinie” 

Ul. 

Karczówkowska 36 

25-711 Kielce 

 

„Wolni od agresji- 

równi wobec siebie” 

 

W ramach projektu zrealizowany został program „ Wolni od 

agresji, równi wobec siebie” . Odziaływaniem objętych 

zostało 40 podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Dobromyślu oraz Niepublicznego 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie 

w wieku 15-19 lat oraz wychowawców. Łącznie 

przeprowadzone zostały 52 h zajęć.  

 

5. 
 

 

Stowarzyszenie 

Monar, ul. 

Nowolipki 9b,  

00-151 Warszawa 

 

 

„ Wsparcie 

psychologiczne 

 i pomoc 

psychoterapeutyczna 

dla mieszkańców 

Domu  

Monar-Markot w 

Stąporkowie 

doświadczających 

przemocy 

 

 W ramach projektu podjęte zostały następujące działania: 

grupowe zajęcia psychoedukacyjne oraz warsztatowe dla 

wszystkich uczestników projektu skierowane dla 3 grup po 18 

godz. każda z grup. Łącznie 54 godziny. Konsultacje 

indywidualne z psychologiem dla 30 uczestników po 3 godz. 

Łącznie 90 godzin. Sesje indywidualnej pracy z psychologiem 

skierowane do 7 uczestników projektu, którzy zakwalifikowani 

zostali w ciągu pierwszego miesiąca trwania projektu łącznie 

56 godzin. Ponadto zorganizowane zostały sesje psychoterapii  

w wymiarze 70 godzin Wszystkie zajęcia przeprowadzone 

zostały na podstawie programu przygotowanego przez 

psychologa i psychoterapeutę. 

 

7. 
 

Stowarzyszenie 

Pomoc Rodzinie 

„Przystań” 

Ul. Murarska 11, 

27-200 

Starachowice 

 

„Odnaleźć siebie” 

 

W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia grupy 

psychoedukacyjnej „Radzenie sobie z przemocą”/ 78 godzin/,  

zajęcia grupy  „Odnaleźć siebie” w wymiarze 104 godzin,  

a także 40 godzin zajęć dla sprawców przemocy. 

Oddziaływaniem zostało objętych 10 kobiet w ramach grupy 

psychoedukacyjnej, 11 kobiet w ramach grupy „Odnaleźć 

siebie”, a konsultacje zostały udzielone wśród 33 

beneficjentów .Projekt skierowany był do kobiet doznających 

przemocy w swoich domach z powiatów starachowickiego 

oraz ostrowieckiego. 

 

8. 
 

Caritas Diecezji 

Kieleckiej, 

Ul. Jana Pawła II 3, 

25-013 Kielce 

 

„ Wyjść” z cienia 

 

Odbiorcami projektu były osoby zgłaszające się do Centrum 

Interwencji Kryzysowej i Schroniska dla Kobiet , które 

doznawały różnego rodzaju form przemocy. Była to grupa 25 

osób/ 20 osób dorosłych oraz 5 dzieci/ z 7 powiatów 

województwa świętokrzyskiego: m. Kielce, kieleckiego, 

buskiego, starachowickiego, koneckiego, jędrzejowskiego, 

staszowskiego. Każdej osobie pokrzywdzonej udzielone 

zostało wsparcie dzięki odpowiednio dobranej pomocy 

psychologicznej / 30 godzin/, terapeutycznej / 20 godzin/, 

prawnej / 20 godzin/i rzeczowej / zakup wyprawek dla 

usamodzielniających się beneficjentek projektu, zakup 

ręczników i pościeli jednorazowej. 
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1.4  W zakresie rehabilitacji  

 

Lp. 
 

Nazwa organizacji 

 

Nazwa zadania 

 

 

Krótki opis realizacji zadania 

 

1. 
  

Świętokrzyski Klub 

„AMAZONKI” 

Przy 

Świętokrzyskim 

Centrum Onkologii        

w Kielcach  

ul. Artwińskiego 3C      

25 – 737 Kielce 

 

„Kobiety z misją –                               

To Amazonki” 

 

Zadanie realizowane w okresie od 01 lipca 2016 r. do 30 

września 2016 r. W ramach projektu  zorganizowano 

następujące działania: - wyjazd grupowy na warsztaty 

- zajęcia z psychologiem /12 h / 

- zajęcia z rehabilitantem /15h / 

- zajęcia z onkologiem /2h / 

- zajęcia z zakresu rozliczeń i spraw administracyjnych/3h/ 

W warsztatach wzięło udział 20 kobiet Amazonek z Klubu 

wiodącego z Kielc i powiatu kieleckiego oraz z Filii 

województwa świętokrzyskiego dotkniętych problematyką 

raka piersi.   

 

2. 
 

Fundacja Miśka 

Zdziśka „Błękitny 

Płomyk Nadziei”  

ul. Armii Krajowej 

9 

25 – 300 Jędrzejów 

 

„Droga do aktywizacji osób 

niepełnosprawnych” 

 

Zadanie realizowano w terminie od 01 lipca 2016 r.                                   

do 30 września 2016 r. Wzięło w nim udział 25 osób 

niepełnosprawnych. Zorganizowano następujące zajęcia: 

- komputerowe, 

- mała księgowość, 

- szkolenia pracownika administracyjno – biurowego, 

- warsztaty z prawnikiem, 

Dzięki powyższym działaniom beneficjenci rozwinęli 

kompetencje z zakresu asertywności, komunikacji, 

rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem. 

 

3. 

 

 

Zrzeszenie Sportu                     

i Rehabilitacji 

START  

ul. Kołłątaja 4 

25 – 715 Kielce 

 

„Organizacja zajęć w sekcjach 

sportowych dla osób 

niepełnosprawnych” 

 

W ramach zadania realizowanego w okresie od 01 

września 2016 r. do 31 października 2016 r.  wzięło udział 

84 zawodników (osób niepełnosprawnych). Głównym 

celem projektu było szkolenie sportowe i przygotowanie 

zawodników do udziału w zawodach sportowych  

w sekcjach: Lekkiej atletyki, narciarskiej, Boccia, Nordic 

Walking, łuczniczej, tenisa stołowego. 

 

4. 
 

Polski Związek 

Niewidomych 

Okręg 

Świętokrzyski 

ul. Czerwonego 

Krzyża 3 

25 – 353 Kielce 

 

„Organizowanie i  

prowadzenie szkoleń i 

warsztatów dla osób 

niewidomych                               

i słabowidzących – 

aktywizujących                 

społecznie te osoby” 

 

 

W ramach projektu realizowanego w terminie od 01 lipca 

2016 r. do 31 października 2016 r. uczestniczyły 63 osoby                                     

z niepełnosprawnością wzrokową z ośmiu powiatów 

województwa świętokrzyskiego oraz terenu Miasta Kielce. 

Przeprowadzono następujące formy wsparcia: 

- zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, jak również 

czynności dnia codziennego i samoobsługi, 

- wsparcie psychologiczne, 

- nauka języka L. Braille’a, 

- warsztatowe zajęcia edukacyjne. 

1.4. W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych- środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku -  460 600,00   PLN 
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5. 
 

Fundacja Studio 

TM 

ul. Zbożowa 4 

25 – 416 Kielce 

 

„Animator czasu wolnego” 

 

Zadanie realizowano w okresie od 01 lipca 2016 r.                                   

do 31 października 2016 r. Beneficjentami było 21 osób 

niepełnosprawnych. 

W ramach projektu przeprowadzono 92 godziny 

warsztatów: 

- teatralnych, 

- kuglarskich, 

- pantomimicznych, 

- socjologicznych, 

- z zakresu ekonomii biznesu. 

Dzięki zorganizowanym działaniom młodzi uczestnicy 

zdobyli szereg kompetencji przydatnych w życiu 

społecznym   i zawodowym. 

 

6. 
 

Stowarzyszenie               

Rozwoju 

„Pitagoras” 

ul. Rejtana 35/15 

35 – 328 Rzeszów 

 
 

 

„Kurs obsługi publicznych 

platform elektronicznych” 

 

W ramach zadania realizowanego w okresie od 01 sierpnia 

2016 r do 31 października 2016 r. wzięły udział 424 osoby 

niesłyszące. Celem projektu było powstanie programu 

kursu platform elektronicznych w Polskim Języku 

Migowym, przez co osoby niesłyszące otrzymały dostęp 

do wiedzy w zakresie platform, które są przydatne  

w codziennym funkcjonowaniu.  

 

7. 
 

Fundacja Szansa                         

dla Niewidomych 

ul. Kameralna 1/30 

03 – 406 Warszawa 

 

 

„Umiejętności komputerowe 

szansą na aktywne życie – 

III edycja” 

 

W ramach zadania realizowanego  w okresie od 15 lipca 

2016 r.  do 31 sierpnia 2016 r. przeprowadzono 5 – dniowe 

szkolenie  po 5 godzin lekcyjnych dziennie dla 14 osób 

niewidomych z 6 powiatów woj. świętokrzyskiego. 

Kurs obejmował zaawansowane wykorzystanie edytora 

teksu Word, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz 

programów ultradźwiękowych.  

 

8. 
 

Fundacja Miśka 

Zdziśka 

„Błękitny Promyk 

Nadziei” 

ul. Armii Krajowej 

9 

28-300 Jędrzejów 

 

„Warsztaty i szkolenia dla 

osób niepełnosprawnych” 

 

Zadanie realizowano w terminie od 01 października 2016 r.                   

do 30 listopada 2016 r. Wzięło w nim udział 20 osób 

niepełnosprawnych z powiatu jędrzejowskiego oraz 

kieleckiego. W ramach projektu zorganizowano szkolenia i 

projekty, które miały na celu podniesienie świadomości na 

temat wchodzenia  na rynek pracy oraz poznanie barier 

jakie występują w otoczeniu osób niepełnosprawnych.  

 

9. 
 

Stowarzyszenie na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych 

„My – Wy – Oni” 

ul. Warszawska 96 

25 – 401 Kielce 

 

„Aktywni społecznie 

i zawodowo” – klub dla osób 

niepełnosprawnych” 

 

W ramach zadania realizowanego od 03 października 2016 

r. do 09 grudnia 2016 r. wzięło udział 14 osób 

niepełnosprawnych umysłowo z terenu miasta Kielce oraz 

powiatu kieleckiego. 

Zorganizowano zajęcia warsztatowe, wycieczki, wyjścia                          

do muzeów, kina oraz innych ośrodków kulturalnych 

 i naukowych, a także spotkania z terapeutą. 

Rezultatem przeprowadzonych działań był rozwój 

społeczny, zawodowy i intelektualny uczestników. 
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10. 
 

Centrum Edukacji 

i Wsparcia 

„REST – GEST” 

ul. Langiewicza 22 

35 – 085 Rzeszów 

 

„Aktywizacja zawodowa osób 

niesłyszących z województwa 

świętokrzyskiego” 

 

Projekt realizowano w okresie od 14 października 2016 r.                         

do 10 grudnia 2016 r. Wzięło u nim udział 21 osób 

niesłyszących lub słabosłyszących z terenu Miasta Kielce, 

powiatu kieleckiego oraz koneckiego. 

W ramach zadania zorganizowano: 

- kurs obsługi wózka widłowego 

- zajęcia tłumaczenia języka migowego 

- zajęcia z doradcą zawodowym 

Istotnym rezultatem przeprowadzonych działań było 

podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niesłyszących. 

 

11. 
 

Stowarzyszenie na 

Rzecz  Postępu 

Demokracji   

„ERWIN” 

Os. Ogrody 11/12 

27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

 

„Aktywność BEZ barier” 

 

Zadanie realizowano w terminie od 01 października 2016 r.                          

do 10 grudnia 2016 r. Wzięło w nim udział 21 osób 

chorych psychicznie z powiatu opatowskiego oraz 

ostrowieckiego. 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

- warsztaty / zajęcia praktyczne  

- indywidualne poradnictwo psychologiczne 

- seans w kinie 

Rezultatem przeprowadzonych działań była aktywizacja 

społeczna chorych, która ma wpłynąć na ich aktywność 

zawodową. 

 

12. 
 

Krajowe 

Towarzystwo 

Autyzmu 

Oddział Kielce 

ul. Mieszka I – go 79 

25 – 624 Kielce 

 

„Zrozumieć Autyzm III” 

 

W ramach projektu realizowanego w okresie od 01 lipca 

2016 r. do 31 października 2016 r. wzięło udział 25 

beneficjentów – rodziców/opiekunów osób dotkniętych 

całościowymi zaburzeniami rozwoju. 

Przeprowadzono pięć szkoleń o tematyce związanej  

z autyzmem i zespołem Aspergera. Zajęcia miały na celu 

zapoznanie się ze sposobami komunikacji alternatywnej, 

umiejętności radzenia sobie ze stresem w kontekście opieki 

nad osobą niepełnosprawną. 

 

13. 
 

Caritas Diecezji                

Kieleckiej 

ul. Jana Pawła II 3 

25 – 013 Kielce 

 

 

„Aktywne życie” 

  

W ramach zadania realizowanego od 01 lipca 2016 r.                               

do 31 października 2016 r. wzięły udział 42 osoby 

niepełnosprawne z terenu miasta Kielce, powiatu 

kieleckiego  oraz buskiego. Przeprowadzono 120 godzin 

zajęć terapeutycznych: 

- plastycznych,  

- stolarsko –  technicznych, 

- przyrodniczo – ogrodowych, 

- gospodarstwa domowego, 

Rezultatem przeprowadzonych działań było m. in. 

zwiększenie aktywności społecznej, zmniejszenie stopnia 

izolacji, podniesienie samooceny u beneficjentów. 
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14. 
 

Caritas Diecezji                  

Sandomierskiej 

ul. Opatowska 10 

27 – 600 Sandomierz 

 

 

„By w przyszłości żyło nam                     

się lepiej” 

 

Projekt realizowano w terminie od 01 września 2016 r.                               

do 31 października 2016 r. Wzięły w nim udział 34 osoby 

niepełnosprawne – uczniowie Gimnazjum PDP  Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Edukacyjnego „Radość Życia dla Dzieci                        

i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu. 

W ramach zadania przeprowadzono zajęcia indywidualne 

(trening samoobsługi) i grupowe (trening ekonomiczny, 

dbania o wygląd zewnętrzny, sprawnego komunikowania 

się), które miały na celu nabywanie i rozwijanie 

umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

funkcjonowania w społeczeństwie osób 

niepełnosprawnych. 

 

15. 
 

Klub Sportowy  

Pactum Scyzory  

Kielce 

Batalionów 

Chłopskich 77 

25 – 671 Kielce 

 

„Organizacja zgrupowań  

w koszykówce na wózkach 

połączonych z treningiem 

funkcjonowania codziennego” 

 

W ramach zadania realizowanego w okresie od 01 sierpnia                  

2016 r. do 30 października 2016 r. wzięły udział 34 osoby 

niepełnosprawne ruchowo z terenu miasta Kielce oraz 

sześciu powiatów województwa świętokrzyskiego.  

Celem projektu było przeprowadzenie treningów 

sportowych   z koszykówki na wózkach inwalidzkich, 

które miały zaowocować poprawą kondycji osób 

niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu oraz 

budowanie nowej tożsamości własnego ciała. 

 

16. 
 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Świętokrzyski 

ul. Czerwonego 

Krzyża 3 

25 – 353 Kielce 

 

 

„Droga do samodzielności                    

PZN 2016” 

 

Zadanie realizowane było w okresie od 01 lipca 2016 r.                              

do 30 września 2016 r. Adresatami  projektu było 50 osób 

posiadających znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności ze względu na narząd wzroku                              

wraz z opiekunami z 9 powiatów województwa 

świętokrzyskiego. 

Zorganizowano działania grupowe i indywidualne 

z zakresu: 

- technik komunikacji, 

- orientacji przestrzennej , 

- wykonywania czynności dnia codziennego, 

- usprawnienia widzenia, 

- aspektów prawnych pomocy finansowej, 

- treningu psychologicznego. 

 

17. 
 

Stowarzyszenie                

Chwytaj Szanse 

ul. Chęcińska 25/16 

25 – 020 Kielce 

 

„Trening umiejętności 

społecznych dla dzieci 

 i młodzieży z zaburzeniami  

ze spektrum autyzmu  

„Bliżej siebie” 

 

 

Zadanie realizowano w terminie od 01 lipca 2016 r.                           

do 31 października 2016 r. Wzięło w nim udział 40 dzieci                         

i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich 

rodzice. W ramach projektu przeprowadzono Zajęcia 

Treningu Umiejętności Społecznych, dzięki którym dzieci 

 i rodzice rozszerzyli umiejętności radzenia sobie  

w różnych sytuacjach społecznych. 
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18. 
 

Stowarzyszenie     

„SPINACZ” 

Koczwara 33B 

26 – 200 Końskie 

 

„PROMYK III” 

 

W ramach zadania realizowanego od 01 lipca 2016 r.                        

do 31.10.2016 r. wzięło udział 25 dzieci 

niepełnosprawnych (upośledzonych, z zaburzeniami 

autyzmu).Przeprowadzono następujące zajęcia 

terapeutyczne: arteterapia, dogoterapia, hipoterapia, nauka 

pływania. Zorganizowano także dwa wyjazdy integracyjne. 

Dzięki przeprowadzonym działaniom zaobserwowano 

usprawnienie w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży  

z autyzmem w różnych rolach społecznych i w różnych 

środowiskach. 

 

19. 
 

Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 

IDZIEMY RAZEM 

Szewna, ul. Zarzecze 

41 

27 – 400 Ostrowiec 

Św. 

 

 

„Kompleksowa Rehabilitacja 

Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnych” 

 

Zadanie realizowano w terminie do 05 października 2016 r.                

do 10 grudnia 2016 r. Wzięło w nim udział 16 dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej. 

W ramach projektu przeprowadzono terapię zajęciową, 

konsultacje z psychologiem, pedagogiem i logopedą                           

oraz ćwiczenia rehabilitacyjne. Dzięki przeprowadzonym 

działaniom nastąpiło zwiększenie sprawności ruchowej, 

złagodzenie skutków dysfunkcji narządów ruchu oraz 

podniesienie aktywności życiowej u niepełnosprawnych 

dzieci i młodzieży.  

 

20. 
 

Klub Sportowy               

Pactum Scyzory               

Kielce 

Batalionów 

Chłopskich 77 

25 – 671 Kielce 

 

„Organizacja zgrupowań           

w koszykówce na wózkach 

połączonych z treningiem 

funkcjonowania codziennego” 

 

W ramach zadania realizowanego w okresie                                                    

od 10 października 2016 r. do 10 grudnia 2016 r. wzięło 

udział  20 osób niepełnosprawnych ruchowo z terenu 

miasta Kielce oraz 5 powiatów województwa 

świętokrzyskiego. 

Zorganizowano zgrupowania koszykówki, podczas których 

odbyły się treningi koszykówki na wózkach oraz szereg 

czynności mających na celu poprawę funkcjonowania 

adresatów w codziennym  życiu. 
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21. 
 

Świętokrzyskie 

Towarzystwo 

Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 

ul. Ściegiennego 

207 

25 – 116 Kielce 

 

Prowadzenie grupowych 

i indywidualnych zajęć, które: 

a) mają na celu, 

nabywanie, rozwijanie                

i podtrzymywanie 

umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego 

funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych, 

b) rozwijają 

umiejętności sprawnego 

komunikowania się   z 

otoczeniem osób                        

z uszkodzeniami słuchu, 

mowy,              z autyzmem                                        

i z niepełnosprawnością 

intelektualną, 

c) usprawniają                      

i wspierają funkcjonowanie 

osób z autyzmem                                   

i z niepełnosprawności….. 

 

Projekt realizowano w terminie od 03 października 2016 r.                           

do 10 grudnia 2016 r. Wzięło w nim udział 30 osób 

niepełnosprawnych. W ramach zadania przeprowadzono 

480 zajęć z hipoterapii, które umożliwiły uczestnikom 

uzyskanie postępów w rozwoju psychosomatycznym, 

a także zwiększenie poziomu sprawności fizycznej.  

Praca z koniem wpłynęła niewątpliwie na zwiększenie 

samodzielności, podniesienie poczucia własnej wartości                     

oraz  motywacji u osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 
 

Fundacja Challenge 

Europe 

ul. Toporowskiego 

73/49 

25 – 549 Kielce 

 

„Od niepełnosprawności do 

aktywności” 

 

Zadanie realizowano w okresie od 01 lipca 2016 r.                                 

do 31 października 2016 r. Wsparciem objęto 30 osób 

niepełnosprawnych z ośmiu powiatów województwa 

świętokrzyskiego. W ramach projektu beneficjenci 

otrzymali konsultacje indywidualne, dostoswane do ich 

aktualnych potrzeb. Przeprowadzone działania miały 

pomóc osobom niepełnosprawnym w poszukiwaniu 

zatrudnienia, skorzystania  z kursów zawodowych oraz 

staży. 

 

23. 
 

Caritas Diecezji                    

Kieleckiej 

ul. Jana Pawła II 3 

25 – 013 Kielce 

 

„Razem pokonamy bariery” 

 

W ramach zadania realizowanego od 01 lipca 2016 r.                              

do 21 października 2016 r. wzięło udział 12 osób 

niepełnosprawnych z terenu miasta Kielce, powiatu 

kieleckiego, jędrzejowskiego, buskiego i pińczowskiego.  

Przeprowadzono 120 godz. poradnictwa zawodowego, 16 

godz. poradnictwa psychologicznego, wyjścia kulturalne, 

wyjścia wyjazdowe oraz jedną wizytę studyjną. 

 

24. 
 

Klub Sportowy 

„STELLA” 

ul. Krakowska 374 

25-801 Kielce 

 

II Otwarty Festyn Sportowo – 

Rekreacyjny w łucznictwie      

pn. „Dzień ze Stellą”                         

dla osób niepełnosprawnych  

 

Zadanie realizowane było w okresie od  08 sierpnia 2016 r.                     

do 30 września 2016 r. W ramach projektu zorganizowano                         

festyn sportowo – rekreacyjny w łucznictwie dla 100 osób,                    

z czego 72 to osoby niepełnosprawne, 8 – ich opiekunowie. 

Pozostałe 20 – osoby obsługujące zadanie. 

Uczestnikami festynu byli podopieczni Domów Pomocy 

Społecznej i Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z powiatu 

kieleckiego i buskiego. 
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25. 
 

Stowarzyszenie 

„Przyjacielska Dłoń” 

Godów 84a 

27 – 225 Pawłów 

 

„Golgota Świętokrzyska 2016” 

 

W ramach zadania realizowanego w terminie od 03 

sierpnia  2016 r. do 30 września 2016 r. wzięło udział 630 

osób (540 – osoby niepełnosprawne zgłoszone przez 

placówki, 90 – opiekunowie). Przeprowadzono zawody 

sportowe w pięciu konkurencjach: 

- przejazd wózkiem inwalidzkim na czas, 

- rzut lotką, 

- rzut ringo do celu, 

- piłka nożna, 

- drużynowe przeciąganie liny.  

 

26. 
 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Świętokrzyski 

ul. Czerwonego 

Krzyża 3 

25 – 353 Kielce 

 

„Sztafeta PZN 2016 – Program 

zintegrowanych działań                

z zakresu organizacji imprez          

kulturalnych, sportowych, 

turystycznych                                 

i rekreacyjnych dla osób 

niewidomych i słabowidzących 

Polskiego Związku 

Niewidomych z województwa 

świętokrzyskiego” 

 

Zadanie realizowano w terminie od 01 lipca 2016 r.                              

do 31 października 2016 r. Beneficjentami projektu było 

120 osób niewidomych.  

W ramach projektu zorganizowano następujące imprezy: 

- sportową dla 41 osób, 

- turystyczną i rekreacyjną dla 35 osób, 

- interdyscyplinarną dla 44 osób,  

Uczestnicy projektu rozwinęli swoją aktywność z zakresu 

kultury/sportu/turystyki i rekreacji – co skutkować będzie 

przeciwdziałaniem ich wykluczeniu społecznemu. 

 

27. 
 

Związek 

Harcerstwa 

Polskiego 

Chorągiew 

Kielecka 

ul. Pańska 1a 

25 – 811 Kielce 

 

„Odkrywcy Nieznanego Świata 

2016 – cykl imprez 

rekreacyjnych, kulturalnych  

i turystycznych dla osób 

niepełnosprawnych z 

województwa 

świętokrzyskiego” 

 

Zadanie realizowano w okresie od 01 sierpnia 2016 r.                               

do 31 października 2016 r. Wzięło w nim udział 80 osób – 

harcerzy Nieprzetartego Szlaku, wychowankowie 

placówek opiekuńczych i wychowawczych z terenu 

województwa świętokrzyskiego.  

W ramach projektu zorganizowano następujące 

wydarzenia: 

-   jednodniową wycieczkę do Bałtowa, 

- Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży                                                                      

Niepełnosprawnych w Zawichoście. 

 

28. 

 

 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Wspierania     

Aktywności 

Lokalnej 

„Zielonka” 

Zielonka 2 

27 – 570 Iwaniska 

 

„Mój Talent” - Wojewódzki 

Przegląd Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych 

Intelektualnie” 

 

W ramach zadania realizowanego od 01 lipca 2016 r.                                  

do 30 września 2016 r. wzięło udział 300 osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. Zorganizowano imprezę 

ukazującą ich twórczość, w kategoriach – plastyczna 

 i wokalna. Dzięki przeprowadzonym działaniom nastąpiło 

zwiększenie poczucia własnej wartości u beneficjentów 

oraz przełamano stereotypy postrzegania osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

29. 
 

Stowarzyszenie 

„Dobry Czas” 

ul. Spacerowa 14 

26 – 130 Suchedniów 

 

„Nasz czas – organizacja 

wycieczki edukacyjnej dla osób 

niepełnosprawnych” 

 

Zadanie realizowane było w okresie od 01 sierpnia 2016 r.                          

do 30 września 2016 r. Wzięło w nim udział 30 osób 

niepełnosprawnych z powiatu ziemskiego kieleckiego                            

oraz grodzkiego kieleckiego. 

W ramach projektu zorganizowano wycieczkę oraz rajd 

pieszy, które wpłynęły na podniesienie samooceny 

 i poczucia własnej wartości oraz wyrównanie deficytów 

ruchowych u beneficjentów. 
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30. 
 

Olimpiady Specjalne 

Polska 

ul. Leszno 21 

01 – 199 Warszawa 

 

„Organizowanie regionalnych 

imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych 

 i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych 

wspierających ich aktywność                  

w tych dziedzinach.” 

 

 

Zadanie realizowano w okresie od 29 sierpnia 2016 r.                          

do 17 października 2016 r.  

Zorganizowano obóz sportowy w Zakopanem dla 45 osób 

niepełnosprawnych intelektualnie,którego podsumowaniem                    

ma być udział zawodników w ogólnopolskich zawodach 

Olimpiad Specjalnych. Następnie obóz sportowo – 

rekreacyjny w Chrustach dla 15 osób, który miał na celu 

zwiększenie popularności programu Młodzi Sportowcy.  

 

31. 
 

Sandomierskie 

Stowarzyszenie 

Pomocy              

Osobom z 

Upośledzeniem 

Umysłowym 

Kleczanów 91 A 

27 – 641 Obrazów 

 

„Aktywna Integracja” 

 

W ramach zadania realizowanego od 01 sierpnia 2016 r.                                  

do   31 października 2016 r. zaktywizowano i objęto 

wsparciem 50 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami 

psychicznymi i ich otoczenia z powiatu opatowskiego 

 i sandomierskiego. 

Zorganizowano następujące imprezy: 

- turystyczną – dla 40 uczestników (32 osoby 

niepełnosprawne,  7 opiekunów, 1 koordynator), 

- rekreacyjną – dla 50 uczestników (44 osoby 

niepełnosprawne,  6 opiekunów). 

 

32. 
 

Buski Klub 

Jeździecki WIRAŻ 

ul. Rehabilitacyjna 

10 

28 – 100 Busko - 

Zdrój 

 

 

„Konie – wspólna pasja” 

 

W ramach zadania realizowanego od 01 lipca 2016 r.                                    

do 31 października 2016 r. wzięło udział 60 dzieci 

 i młodzieży niepełnosprawnej w wieku 7 -18 lat 

 ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych 

 z Broninia, Pińczowa i Jędrzejowa. Zorganizowano 

imprezę o charakterze sportowo – turystyczno – 

rekreacyjnym na łonie natury wśród koni (hipoterapia), 

jazdę powozem z bryczką oraz ognisko. 

 

33. 
 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Domu 

Pomocy Społecznej w 

Gnojnie 

Gnojno 118 

28 – 114 Gnojno 

 

„IV Mistrzostwa       

Województwa Świętokrzyskiego 

Osób Niepełnosprawnych               

w piłce stołowej – piłkarzyki” 

 

Zadanie realizowane było w okresie od  01 do 30 września 

2016 r. Wzięło w nim udział 16 ekip z placówek pomocy 

społecznej - łącznie 64 osoby niepełnosprawne  

z 7 powiatów  woj. świętokrzyskiego. Zawody prowadzone 

były w formie rywalizacji drużynowej i indywidualnej  

w kategorii kobiet  i mężczyzn. Dzięki działaniom zostały 

wzmocnione więzi społeczne wśród niepełnosprawnych, 

nastąpiła ich aktywizacja społeczna oraz integracja. 

 

34. 
 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

„AMABILIS” 

w Zgórsku 

ul. Szewska 28 

26 – 052 Nowiny 

 

„Wojewódzki Letni Turniej 

Bocce dla Osób 

Niepełnosprawnych” 

 

W ramach zadania realizowanego od 05 września 2016 r.                            

do 07 października 2016 r. zorganizowano turniej bocce                            

dla 120 osób (70 zawodników – osoby niepełnosprawne,                                 

30 opiekunów, 20 – osobowa grupa młodzieży szkolnej). 

Uczestniczyło w nim 14 placówek pomocy społecznej 

województwa świętokrzyskiego. 
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35. 
 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

„Uśmiech Seniora” 

ul. Czyżewskiego 1 

27 – 600 

Sandomierz 

 

„Wspieramy aktywność osób 

niepełnosprawnych” 

 

Zadanie realizowano w terminie od 01 lipca 2016 r.                           

do 30 września 2016 r. Uczestniczyło w nim 82 osoby 

niepełnoprawne z DPS w Sandomierzu, Zochcinku, 

Kielcach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opatowie. 

W ramach projektu zorganizowano wycieczkę integracyjno 

– turystyczną do Sanktuarium Kałków Godów, rejs 

integracyjno – edukacyjny statkiem po Wiśle  

w Sandomierzu oraz spotkanie integracyjne. 

 

36. 
 

Olimpiady Specjalne 

Polska 

ul. Leszno 21 

01 – 199 Warszawa 

 

„Organizowanie imprez 

sportowych, turystycznych           

i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych 

wspierających ich aktywność                    

w tych dziedzinach” 

 

 

 

 

 

Zadanie realizowano w terminie od 14 listopada 2016 r.                   

do 10 grudnia 2016 r. Wzięło w nim udział 160 osób,  

w tym 90 osób niepełnosprawnych z 9 powiatów 

województwa świętokrzyskiego. Przeprowadzono 

Świętokrzyski Mityng Trójboju Siłowego                             

i Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych.                                         

Dzięki zawodom podsumowano roczną pracę  

z zawodnikami       oraz osiągnięte postępy w treningach. 

Impreza miała także wymiar integracyjny poprzez kontakty                    

ze  społecznością lokalną.  

 

37. 
 

Stowarzyszenie 

Niepełnosprawność               

Bez Barier 

„Opiekunek” 

ul. Targowa 21 

27 – 400 Ostrowiec 

Św. 

 

„Organizacja 

Międzynarodowego dnia 

Głuchego” 

 

W ramach zadania realizowanego od 01 do 17 

października 2016 r. Zorganizowano obchody 

Międzynarodowego Dnia Głuchego. Uczestnikami było 25 

osób niesłyszących i słyszących z trzech powiatów: 

ostrowieckiego, starachowickiego, opatowskiego.  

 

38. 
 

Fundacja Studio 

TM 

ul. Zbożowa 4 

25 – 416 Kielce 

 

 

 

„Festiwal niemego teatru” 

 

Projekt realizowano w terminie od 20 października 2016 r.                         

do 10 grudnia 2016 r. Uczestnikami zadania były osoby 

niepełnosprawne ze szkół województwa świętokrzyskiego, 

z Ośrodków dla Osób Niepełnosprawnych z Regionu,  

a także publiczność stanowiąca klientele Galerii Echo  

w Kielcach. Przeprowadzono łącznie 12 godzin warsztatów 

teatralnych, pantomimicznych oraz wokalnych. 

 

39. 
 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Domu 

Pomocy Społecznej w 

Gnojnie 

Gnojno 118 

28 – 114 Gnojno 

 

„II Tatrzańskie Spotkania 

turystyczno – krajoznawcze 

osób niepełnosprawnych woj. 

świętokrzyskiego” 

 

Zadanie realizowano w okresie od 02 do 30 listopada 2016 

Wzięło w nim udział 40 osób niepełnosprawnych  

z trzech powiatów województwa  świętokrzyskiego oraz  

8 opiekunów. Zorganizowano II Tatrzańskie Spotkania 

turystyczno – krajoznawcze. 

Dzięki przeprowadzonym działaniom nastąpiła integracja                        

i aktywizacja społeczna młodzieży niepełnosprawnej, 

 a także promocja zdrowego stylu życia oraz turystyki 

pieszej jako formy rehabilitacji beneficjentów. 
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40. 
 

Fundacja Szansa                    

dla Niewidomych 

ul. Kameralna 1/30 

03 – 406 Warszawa 

 

 

„Niewidomi na szlaku 

krakowskich biskupów” 

 

W ramach zadania realizowanego w okresie od 01 

października 2016 r. do 30 listopada 2016 r. wzięło udział 

28 osób niepełnosprawnych ze względu na narząd wzroku, 

z siedmiu powiatów województwa świętokrzyskiego. 

Zorganizowano wydarzenia turystyczno – kulturalne 

(zwiedzanie m. in. Kazimierza, Traktu królewskiego, 

Kopca Kościuszki) oraz opracowano materiały 

tyflograficzne (grafika dla osób niepełnosprawnych). 

Projekt miał na celu ukazanie, że osoby niewidome lub 

słabowidzące mogą być aktywne. 

 

41. 
 

Stowarzyszenie 

Tradycja i 

Nowoczesność (TIN) 

Celiny 28 

26-035 Raków 

 

„Integracja środowiska osób 

niepełnosprawnych poprzez 

wystawienie Jasełek” 

 

Zadanie realizowano w terminie od 10 listopada 2016 r.                          

do 10 grudnia 2016 r. Wzięło w nim udział 40 osób, w tym                    

25 osób niepełnosprawnych. W ramach projektu 

zorganizowano wieczerzę wigilijną   oraz spektakl słowno 

– muzyczny na temat  Bożego Narodzenia. 

 

 

 

 

 

 

2.Działania podejmowane przez Departament Ochrony Zdrowia 

 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  Departament Ochrony 

Zdrowia przekazał kwotę w wysokości  239 490,00 zł. podpisując 36  umów na realizację 

zadań publicznych z następujących zakresów: 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa organizacji 

 

Nazwa zadania  

 

Krótki opis realizacji zadania 

 

1. 

 

Stowarzyszenie 

Niepełnosprawność  

Bez 

Barier 

,,Opiekunek” 

 

,,Wspieranie działań 

mających na celu 

aktywizację   

i integrację 

społeczną osób 

 

W wyniku realizacji zadania publicznego zrealizowano 

edukacyjny wyjazd w którym wzięło udział 30 osób w wieku 

55+.  Celem zadania była aktywizacja i integracja społeczna 

osób starszych z uszkodzonym narządem słuchu i mowy 

posługujących się językiem migowym ze zdrowymi 

2. Działania podejmowane przez Departament Ochrony Zdrowia 

 

2.1 W zakresie programów zdrowotnych  w 2016 roku –  199 970,00 PLN 
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ul. Targowa 21, 

27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

starszych” rówieśnikami. Podopieczni wyjazdu uczestniczyli w prelekcji 

nt. różnych form aktywizacji i integracji społecznej seniorów. 

Ponadto, beneficjenci uczestniczyli w kilkugodzinnym 

warsztacie z zakresu sztuki tworzenia decoupage. Integracji 

sprzyjało zorganizowanie ogniska oraz konkursu mającego na 

celu wyłonienie najciekawszych prac  wykonanych techniką  

decoupage. Beneficjentom cały czas towarzyszył tłumacz 

języka migowego. Osoby biorące udział w projekcie 

pochodziły z terenu powiatu ostrowieckiego, starachowickiego 

oraz opatowskiego. 

 

2. 
 

Fundacja „PEStka” 

ul. Marszałka J. 

Piłsudskiego 36/20, 

25-431 Kielce 

 

,,Wspieranie działań 

mających na celu 

aktywizację  i 

integrację społeczną 

osób starszych” 

 

Fundacja PEStka zorganizowała panel dyskusyjny dla 

uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. ,,Uniwersytety 

Trzeciego Wieku z województwa świętokrzyskiego 

 o profilaktyce zdrowotnej seniorów. Uczestnicy mieli okazję 

zapoznać się ze skutecznymi formami promocji zdrowia, 

dowiedzieli się również jak skutecznie dbać o zdrowie, aby jak 

najdłużej pozostać w dobrej formie i samopoczuciu. Ponadto, 

przy wsparciu ekspertów opracowano rekomendacje z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej, które następnie rozesłano do wszytkach 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu województwa aby 

uwzględniały je w różnorodnych planach działań. 

 

3. 

 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  w 

Śladkowie Małym, 

26-020 Chmielnik 

 

,,Nie poddawaj się” 

 

Wiodącym celem projektu była aktywizacja osób starszych.  

Podjęte działania sprzyjały również  budowaniu motywacji  

do podnoszenia wiedzy oraz nabywaniu umiejętności 

 w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Beneficjenci mieli 

okazję uczestniczyć w 20-godzinnym kursie  samoobrony oraz 

w szkoleniu na którym funkcjonariusze Komendy 

Wojewódzkiej Policji, Wydziału Prewencji informowali 

 o podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa.  

W ramach udzielonej dotacji  stowarzyszenie przeprowadziło 

również 6-godzinne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Ponadto, podopieczni wzięli udział  

w zdrowotno  – rekreacyjnym wyjeździe na  kompleks 

basenów mineralnych w Solcu – Zdroju. 

 

4. 

 

Stowarzyszenie 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Świętokrzyski 

ul. Czerwonego 

Krzyża 3, 

25-353 Kielce 

 

„|Aktywni Seniorzy 

60+” 

 

Program zintegrowanych działań na rzecz osób starszych   

 z województwa świętokrzyskiego. Głównym celem projektu 

było zwiększenie aktywizacji i integracji społecznej oraz 

promocja  i ochrona zdrowia wśród 50 osób starszych w wieku 

60+, w szczególności osób niewidomych i słabowidzących. 

Planowany cel zadania został osiągnięty poprzez 

zorganizowanie zajęć fitness, w tym zajęć według 

indywidualnych zainteresowań i możliwości, m.in. PILATES, 

BALANS, RING and ROLL, Zdrowy Kręgosłup, POPfit Party, 

Zumba, Bachata, ABS +, ButterFly, Functional, zajęć 

gimnastyki wodnej na basenie, gimnastyki ogólno – 

usprawniającej i innych form aktywności fizycznej 

zapewniających kontakt z naturą. Adresaci zadania mieli także 

możliwość uczestniczenia w spacerach nordic walking. 

 

5. 
 

Stowarzyszenie 

 

,,Sposób na młodość 

ducha – rozwój 

 

W ramach zadania odbyły warsztaty nt. nabywania  

doskonalenia umiejętności: autoprezentacji, interpersonalnych  
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,,Spójrz Inaczej” 

ul. Radomska 72, 

27-200 Starachowice 

zasobów 

intelektualnych i 

duchowych osób 

starszych” 

i asertywnych  prowadzone były w Klubie Seniora ,,Zawsze 

Młodzi” w Morawicy oraz wśród słuchaczy Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Starachowicach. Uczestniczyło w nich 43 

osoby. Przeprowadzone zajęcia sprzyjały pobudzaniu 

podopiecznych do aktywnego działania, doskonalenia 

kontaktów społecznych oraz wzmacniania poczucia własnej 

wartości. Podczas zajęć z Seniorami wykorzystywano 

aktywizujące metody pracy m. in. rysunek, układanie bajek, 

prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia relaksacyjne  

 i ruchowe. 

 

6. 

 

Polskie 

Towarzystwo 

Stomijne „POL-

ILKO” Oddział 

Regionalny 

w Kielcach 

ul. Artwińskiego 3, 

25-734 Kielce 

 

,,Promowanie 

właściwych 

zachowań 

związanych z 

profilaktyką chorób 

nowotworowych i 

schorzeń 

kardiologicznych 

oraz 

rekonwalescencją 

po ich przebyciu” 

 

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO Oddział 

Regionalny w Kielcach zrealizowało wykłady nt. właściwych 

zachowań związanych z profilaktyką chorób nowotworowych 

oraz rehabilitacją fizyczną i psychiczną pacjentów  

w wyłonioną stomią. Dzięki wsparciu finansowemu 

beneficjanci zmieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu 

rehabilitacji i rekonwalescencji po przebytej chorobie. Podjęte 

przez Towarzystwo zadanie wpłynęło na podwyższenie jakości 

życia stomików i ich bliskich. W zajęciach udział wzięło 40 

osób (członków Towarzystwa i ich rodzin) z woj. 

świętokrzyskiego.          

 

7. 

 

Świętokrzyski Klub 

„AMAZONKI” 

przy ŚCO w 

Kielcach 

ul. Artwińskiego 3c, 

25-734 Kielce 

 

,,Promowanie 

właściwych 

zachowań 

związanych z 

profilaktyką chorób 

nowotworowych i 

schorzeń 

kardiologicznych 

oraz 

rekonwalescencją 

po ich przebyciu” 

 

Zadanie polegało na zapewnieniu wsparcia psychofizycznego 

dla członkiń Klubu Amazonki w Kielcach i filiach w: Busko – 

Zdrój, Jędrzejowie, Końskich, Połańcu, Sandomierzu  

i Staszowie. Program skierowany był do kobiet po operacji 

piersi. W ramach zadania zorganizowano zajęcia z rehabilitacji 

ogólno - usprawniającej na sali gimnastycznej, zajęcia 

 z rehabilitacji ogólno – usprawniającej ćwiczenia w wodzie 

oraz zajęcia z terapeutą i psychologiem.  Zrealizowano 54 

godziny rehabilitacji psychofizycznej oraz 15 godzin zajęć 

 na basenie. Ze wsparcia skorzystały 153 Amazonki. 

 

8. 

 

Fundacja 

,,Słoneczna 

Przyszłość” 

ul. Kopernika 17, 

28-100 Busko - 

Zdrój 

 

 

,,Stop nowotworom 

w województwie 

świętokrzyskim”. 

 

 

Podczas przesiewowych  badań profilaktycznych  USG 

przebadano 105 dzieci w wieku od 1 roku życia do 11 lat   

i wykonano 105 USG jamy brzusznej z oceną miednicy 

mniejszej, 105 badań szyi z oceną tarczycy, ślinianek, węzłów 

chłonnych oraz 53 badania moszny z oceną kanałów 

pachwinowych. W konsekwencji w wielu przypadkach 

zalecano konsultacje pediatryczne, chirurgiczne, 

endokrynologiczne oraz każdorazowo dalsze badania 

diagnostyczne lub laboratoryjne. Podjęte działania wpływały 

na wzrost świadomości społeczeństwa nt. zagrożeń dla zdrowia 

oraz możliwości ich prewencji oraz sprzyjały kształtowaniu 

właściwych nawyków zdrowotnych 

 

9. 
 

Fundacja na Rzecz 

Osób 

Niewidomych  

i Słabowidzących 

,,VEGA” 

 

,,Spójrz Dziecku w 

Oczy” oraz VIII Dni 

Badań 

Okulistycznych 

 

Zasadniczym celem prowadzonego działania było rozbudzenie 

świadomości społecznej nt. konieczności prowadzenia 

profilaktyki nowotworowej oraz wczesnej diagnostyki 

schorzeń narządu wzroku wśród najmłodszych mieszkańców 

naszego województwa. Podczas VIII Dni Badań 

Okulistycznych przebadanych zostało 29 pacjentów  
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ul. Witosa 18, 

25-561 Kielce 

z Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka  z Kielc, 

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach 

oraz z Ośrodka Wczesnej Interwencji z Kielc. W efekcie 

przeprowadzonych działań w wielu przypadkach zalecano 

rodzicom/opiekunom dalsze konsultacje medyczne. Materiały 

informacyjno – edukacyjne upowszechniono poprzez 

dystrybuowanie ulotek głównie wśród lekarzy i kobiet w ciąży 

oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym 

serwisu internetowego ,,Spójrz Dziecku w Oczy”.   

 

10. 

 

Stowarzyszenie 

„Amazonki” 

z Sędziszowa 

ul. Kard. 

Wyszyńskiego 4, 

28-340 Sędziszów 

 

,,Spartakiada 

Amazonek” 

 

Zadanie miało na celu promocję aktywności fizycznej wśród 

Amazonek, wzrost poziomu wiedzy nt. stosowania właściwie 

zbilansowanej diety oraz wsparcie psychologiczne 

beneficjentów zadania. Dotowane przedsięwzięcie było okazją 

dotarcia z ofertą działalności stowarzyszeń Amazonek  

do kobiet szukających różnorodnego wsparcia psychologicznego 

z powodu nowotworu. Oferta skierowana była do 52 Amazonek 

reprezentujących stowarzyszenia Amazonek zarejestrowane 

 w województwie świętokrzyskim. W Spartakiadzie 

zdecydowały się wziąć udział Stowarzyszenia z Sędziszowa, 

Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska Kamiennej, 

Starachowic, Jędrzejowa, Końskich, Włoszczowy, 

Sandomierza, Buska Zdroju, Staszowa, Pińczowa. 

 

11. 

 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół DPS w 

Gnojnie 

Gnojno 118, 

28-114 Gnojno 

 

,,VIII 

Świętokrzyskie 

Piesze Spotkanie 

Integracyjne dla 

osób chorych 

psychicznie, 

zaburzonych i 

niepełnosprawnych” 

 

W przedsięwzięciu udział wzięło 20 ekip z placówek pomocy 

społecznej z terenu 9 powiatów województwa 

świętokrzyskiego. Wraz z opiekunami i wolontariuszami trasę 

rajdu ze Strawczyna przez Hucisko do Oblęgorka pokonało 

176 osób niepełnosprawnych. Wiodącym założeniem 

inicjatorów podjętego działania było propagowanie wśród osób 

chorych psychicznie, zaburzonych i niepełnosprawnych 

aktywnej formy spędzania czasu wolnego. Ponadto, inicjatywa 

sprzyjała integracji oraz poprawie samopoczucia psycho  - 

fizycznego beneficjentów. 

 

12. 

 

Stowarzyszenie 

,,Spinacz” 

Koczwara 33B, 

26-200 Końskie 

 

„Krok po kroku” 

 

Podjęte przez realizatorów inicjatywy miały na celu 

integrowanie dzieci z autyzmem ze środowiskiem lokalnym,  

w szczególności szkolnym. Osiągnieciu zamierzeń sprzyjały 

przeprowadzone  warsztaty edukacyjno – integracyjne.  Zajęcia 

warsztatowe z arteterapii polegające na tworzeniu prac 

plastycznych przyczyniły się do zwiększenia integracji dzieci 

 z autyzmem z zespołem klasowym oraz uczyły 

współdziałania. Zajęcia ceramiczne i wyjazd integracyjny 

pozwoliły na realizację zainteresowań i wypełniły czas wolny 

podopiecznych. Wspólne działania, modelowanie zachowania 

wpływały na kształtowanie prawidłowych postaw 

prospołecznych i rodzinnych. 

 

13. 

 

Caritas Diecezji 

Kieleckiej 

ul. Jana Pawła II 3, 

25 – 013 Kielce 

 

„Razem Dla 

Integracji” 

 

Głównym założeniem inicjatorów podjętego działania było 

rozwijanie u ludzi chorych psychicznie lub z zaburzeniami 

psychicznymi samodzielności w ustalaniu i podejmowaniu 

decyzji, realnego optymizmu życiowego i samoakceptacji.  

W ramach projektu beneficjenci wraz z członkami swych 

rodzin oraz opiekunami uczestniczyli w zorganizowanych, 
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wspólnych wyjazdach i wycieczkach edukacyjno  – 

rekreacyjnych oraz spotkaniach integracyjnych.  

W przedsięwzięciu udział wzięło 30 osób z zaburzeniami 

psychicznymi i chorych psychicznie – mieszkańców 

Środowiskowych Domów Samopomocy w Kielcach  

 i w Sędziszowie oraz Zespołu Placówek w Świniarach, oraz 

38 osób – opiekunowie  i członkowie ich rodzin z terenu 

powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego i buskiego. 

 

14. 

 

Stowarzyszenie 

Nadzieja Rodzinie 

ul. Karczówkowska 

36, 

25 – 711 Kielce 

 

„Inicjowanie, 

organizowanie i 

prowadzenie 

integracji osób 

chorych psychicznie 

i zaburzonych w 

środowisku 

otwartym” 

 

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” swoimi działaniami objęło 

15 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem głównym była 

ich integracja z osobami pełnosprawnymi w otwartym 

środowisku. Działania zostały zorganizowane   

w Młodzieżowym Klubie „Wolna Strefa” w Szańcu, 

Młodzieżowym Klubie „Wolna Strefa” w Szczaworyżu, 

Młodzieżowym Klubie „Wolna Strefa” w Busku-Zdroju  

w terminie 01.06.2016-31.10.2016 r. Priorytetem było 

zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez 

rozwój osobisty, zdobycie umiejętności i kompetencji miękkich, 

wzmacnianie motywacji i poczucia wartości oraz rozwój 

zainteresowań. Wsparciem objęto 15 osób niepełnosprawnych 

intelektualnie w ramach 46. godzin zajęć terapii zajęciowej,  

w tym 15 godzin muzykoterapii, 20 – biblioterapii i 10 godzin 

spotkań integracyjnych. Podjęte działania spełniły warunki 

zawarte w zadaniu. Zajęcia przyczyniły się do zwiększenia 

aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną  

w środowisku lokalnym poprzez podniesienie  kompetencji 

 i umiejętności, możliwości rozwoju zainteresowań, motywacji 

poprzez działania w grupie oraz  poczucia wartości i możliwości 

sprawczych. 

 

15. 
 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Moskorzewie 

Moskorzew 96, 

29-130 Moskorzew 

 

„Wspieranie 

działań 

edukacyjnych z 

zakresu 

ratownictwa 

medycznego 

adresowanych do 

dzieci i młodzieży z 

terenu 

województwa 

świętokrzyskiego’ 

 

W warsztatach z ratownictwa medycznego zorganizowanych 

przez Ochotniczą Straż Pożarną w Moskorzewie udział wzięli 

dzieci oraz młodzież z terenu powiatu włoszczowskiego 

 i jędrzejowskiego. Łącznie w przedsięwzięciu uczestniczyło 

31 osób. Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy mieli okazję 

nabyć również umiejętności praktycznych w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy. Ponadto, młodzież została 

uświadomiona o zagrożeniach pożarowych, prewencji oraz 

likwidacji zagrożeń  w gospodarstwach domowych. Należy 

nadmienić, iż udział w szkoleniu stał się również dodatkową 

ofertą adresowaną dzieciom i młodzieży na konstruktywne 

spędzenie czasu wolnego podczas wakacji. Przedsięwzięcie 

wzbudzało zainteresowanie nie tylko beneficjentów zadania ale 

również lokalnych mediów. 

 

16. 
 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Śladkowie Małym 

Śladków Mały 29, 

26-020 Chmielnik 

 

,,Wspieranie działań 

edukacyjnych z 

zakresu ratownictwa 

medycznego 

adresowanych do 

dzieci i młodzieży z 

terenu województwa 

świętokrzyskiego” 

 

Ochotnicza Straż Pożarna ze Śladkowa Małego zorganizowała 

szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Dzięki dofinansowaniu przeprowadzono trzy 

pięciogodzinne szkolenia w następujących miejscowościach:  

Śladków Mały, Radzanów i Chańcza. Uczestnicy wzięli 

również udział w interaktywnych warsztatach  pt. ,,Poznajemy 

zawartość apteczki” oraz w wystawie ,,Człowiek niezwykła 

maszyna” przygotowanej w Centrum Leonarda da Vinci  
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w Podzamczu Chęcińskim. W przedsięwzięciu udział wzięło 

50 osób. Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia 

świadomości dzieci i młodzieży w zakresie metod i sposobów 

udzielania pomocy przedmedycznej i szukania rozwiązań 

 w sytuacjach kryzysowych. 

 

17. 
 

Związek 

Harcerstwa 

Polskiego 

Chorągiew Kielecka 

ul. Pańska 1a, 

25-811 Kielce 

 

,,V Świętokrzyskie 

Harcerskie 

Manewry 

Ratownicze pt. PePe 

się szkoli” 

 

W przeprowadzonych 3-dniowych działaniach edukacyjnych 

 z zakresu pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego 

udział wzięło 150 dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat z woj. 

świętokrzyskiego. Zadanie realizowano na terenie Centrum 

Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. 

Instruowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz 

ratownictwa medycznego odbyło się w formie szkoleń, gry 

edukacyjnej,symulacji wypadku  i zawodów sprawnościowych.  

Realizowane działania sprzyjały podnoszeniu poziomu wiedzy, 

kształtowaniu świadomych postaw społecznych oraz 

budowaniu pozytywnych więzi w grupach rówieśniczych.    

 

18. 
 

Stowarzyszenie 

Wspierania Zespołu 

Państwowych Szkół 

Muzycznych w 

Kielcach ,,La 

Musica” 

ul. Wojewódzka 12, 

25-536 Kielce 

 

,,Edukacja dzieci i 

młodzieży z zakresu 

ratownictwa 

medycznego poprzez 

przedstawienie 

teatralne ,,Na 

ratunek Mały 

Książę” 

 

Poprzez uczestnictwo przedstawieniu teatralnym  

i w konkursie plastycznym dzieci miały okazje zdobyć wiedzę 

z zakresu pierwszej pomocy. Realizowane działania sprzyjały 

zdobywaniu umiejętności praktycznych w zakresie udzielania 

pomocy oraz kształtowaniu odpowiednich postaw społecznych 

wśród dzieci i młodzieży. W warsztatach teatralnych udział 

wzięło 123 uczniów, zaś w spektaklu teatralnym 360 osób. 

Przygotowano jeden konkurs plastyczny 

 

19. 

 

Stowarzyszenie 

Świętokrzyskie 

Wodne Ochotnicze 

Pogotowie 

Ratunkowe 

ul. Zgórska 182 A, 

25-362 Kielce 

 

,,Wspieranie działań  

edukacyjnych z 

zakresu ratownictwa 

medycznego 

adresowanych do 

dzieci i młodzieży z 

terenu województwa 

świętokrzyskiego” 

 

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe, z Kielc, przeprowadziło teoretyczną 

 i praktyczną edukację dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej 

pomocy. Działania rozpoczęto od 60 minutowej prelekcji, 

podczas której słuchacze dowiedzieli się jak bezpiecznie 

zachowywać się nad zbiornikiem wodnym. Następnie, 

udzielono praktycznego instruktażu  nt. właściwego 

postępowania z osobą poszkodowaną podczas załamania lodu, 

utraty przytomności, oddechu, zatrzymania akcji serca, użycia 

sprzętu ratowniczego: kołnierza ortopedycznego, deski 

ortopedycznej, kamizelki KED, apteczki WOPR-1. Dzięki 

zorganizowanym działaniom uczestnicy mieli okazję poszerzyć 

wiedzę nt. zasad udzielania pierwszej pomocy  oraz nabyć 

praktycznych umiejętności  w zakresie jej udzielania.  

W przedsięwzięciu udział wzięło 200 uczniów ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

20. 

 

Stowarzyszenie 

„Bezpieczny Powiat 

Starachowicki” 

ul. Armii Krajowej 

27, 

27 – 200 

Starachowice 

 

„SOS Ok!  – 

Ratownictwo 

Medyczne”, w 

ramach którego 

 

Zorganizowano cykl szkoleń dla dzieci i  młodzieży z zakresu 

pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego oraz zajęcia 

ratowniczo – poszukiwawcze z wykorzystaniem nowych 

technologii ratownictwa medycznego. Dodatkowo 

 w szkoleniach dla najmłodszych w celu szybszego nawiązania 

więzi pomiędzy prowadzącym a odbiorcą, wykorzystywane 

były elementy dogoterapii. Efektem podsumowującym 

prowadzone szkolenia były Wojewódzkie Młodzieżowe 

Zawody Ratownicze, podczas których uczestnicy mieli za 
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zadanie przygotować się do zawodów oraz wykazać i zmierzyć 

się z 12 symulowanymi zdarzeniami opartymi na 

rzeczywistych sytuacjach, z którymi można spotkać się  

na co dzień, m.in. z zakresu zadławienia, oparzeń, porażenia 

prądem, zatruć i innych.  Podczas zawodów uczestnicy 

rozwiązywali także testy  z zakresu wiedzy. W ramach 

realizacji zadania ze szkoleń skorzystało około 680 osób, 

natomiast  w Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodach 

Ratowniczych 146 uczestników.   

 

21. 
 

Fundacja Miśka 

Zdziśka ,,Błękitny 

Promyk Nadziei” 

ul. Armii Krajowej 

9, 

28-300 Jędrzejów 

 

,,Inicjowanie i 

wspieranie działań 

mających na celu 

przeciwdziałanie 

wadom postawy, 

próchnicy i otyłości 

wśród dzieci i 

młodzieży” 

 

Głównym założeniem realizowanego przez  Fundację Miśka 

Zdziśka ,,Błękitny promyk Nadziei” zadania było podniesienie 

świadomości  i poziomu uwrażliwienia  dzieci, rodziców  

i nauczycieli na problemy wynikające z nieprawidłowej  

postawy ciała, otyłości i próchnicy.  W trackie okresu realizacji 

zadania publicznego dzieci biorące udział w przedsięwzięciu 

miały okazję uczestniczyć w ćwiczeniach z gimnastyki 

korekcyjnej, a także brać udział w zajęciach na basenie. 

Ponadto beneficjanci mieli okazję skorzystać z porad 

udzielanych przez dietetyka oraz stomatologa. W zajęciach  

w okresie od maja do czerwca br. brało udział 60 osób. 

 

22. 
 

Caritas Diecezji 

Kieleckiej 

ul. Jana Pawła II 3, 

25-013 Kielce 

 

,,Inicjowanie i 

wspieranie działań 

mających na celu 

przeciwdziałanie 

wadom postawy, 

próchnicy i otyłości 

wśród dzieci i 

młodzieży” 

 

Głównym zamysłem projektowych działań była promocja 

zdrowego stylu życia wśród grupy dzieci i młodzieży – 

podopiecznych 8 placówek wsparcia dziennego Caritas Diecezji 

Kieleckiej poprzez przeprowadzenie warsztatów edukacji 

zdrowotnej oraz zajęć ruchowych. Cykl warsztatów obejmował: 

spotkania z dietetykiem dotyczące zdrowego odżywiania, 

spotkania z pielęgniarką obejmujące tematykę zdrowia 

 i higieny oraz spotkania  z fizjoterapeutą promujące ruch 

 i zdrowie. W wyniku podjętych działań zwiększony został 

poziom wiedzy na temat zdrowego trybu życia, znaczenia 

aktywności fizycznej oraz podwyższenie samooceny i niskiego 

poczucia własnej wartości wśród dzieci i młodzieży. Łącznie  

w działaniach projektowych udział wzięło na warsztatach - 125 

dzieci oraz na zajęciach ruchowych - 155 dzieci.   

 

23. 
 

Ludowy Klub 

Biegacza 

,,RUDNIK” ul. 

Ostrowiecka 27, 

27-230 Brody 

 

,,Bieg uliczny” 

 

Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” zorganizował w dniu 16 

czerwca br. I Szerzawski Bieg Uliczny.  Zadanie miało na celu 

zahamowanie tendencji wzrostu wad postawy i otyłości wśród 

dzieci i młodzieży, a także zwiększenie ich aktywności 

ruchowej poprzez uprawianie sportu. Projekt skierowany był 

do dzieci i młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego 

oraz sąsiednich województw, którzy ograniczali swą 

aktywność fizyczną na rzecz nadmiernego korzystania  

z komputera oraz złych nawyków żywieniowych. W ramach 

projektu  w biegach udział wzięło 135 osób. 

 

24. 

 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Dzieci i 

Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

,,Pomocna Dłoń” 

ul. Piłsudskiego 13, 

 

,,Aktywnie po 

zdrowie” 

  

Dzięki wsparciu finansowemu podopieczni 

 z niepełnosprawnością intelektualną  Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Pińczowie, uczniowie  

ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach oraz uczniowie 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla niesłyszących z Kielc 

brali udział w zajęciach korygujących wady postawy. Rodzice i 



Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa  
Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2016r 

  
 
 

 
 
 

44 

28-400 Pińczów dzieci poznali ćwiczenia usprawniające utrzymanie 

prawidłowej postawy ciała. Przeprowadzony 12 godzinny cykl 

zajęć korekcyjnych na basenie i w sali gimnastycznej sprzyjał 

kształtowaniu prawidłowych umiejętności i nawyków  

w zakresie samokontroli postawy ciała oraz wpłynął na 

poprawę ogólnej sprawności fizycznej. W ramach działań, 

oprócz warsztatów korekcyjnych przygotowano również 

wykład otwarty nt. aktywności fizycznej w którym wzięło 

udział około 100 osób. 

 

25. 

 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzieci i 

Przeciwdziałania 

Patologiom 

Społecznym 

„PLUSIK” 

 

„Zdrowie to 

po(D)stawa” 

 

Zorganizowano cykl  warsztatów naukowo - doświadczalnych 

dla dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe podczas których 

adresaci zadania brali udział w nauce pływania oraz innych 

zajęciach na basenie.  W ramach projektu odbyło się także 

wydarzenie „Aktywnie po zdrowie”, podczas którego dzieci  

i młodzież wraz z rodzicami mieli możliwość skorzystania  

z porad dietetyka na temat zdrowego żywienia. Realizacja 

zadania przyczyniła się do wzrostu świadomości uczestników 

zadania na temat  wpływu diety na zdrowie, zwiększenia chęci 

aktywności fizycznej przez co zapobiegania otyłości wśród 

dzieci i młodzieży.   

 

26. 
 

Fundacja 

„Słoneczna 

Przyszłość” 

ul. Kopernika 17, 

28-100 Busko-Zdrój 

 

,,Inicjowanie 

 i wspieranie działań 

mających na celu 

przeciwdziałanie 

wadom postawy, 

próchnicy i otyłości 

wśród dzieci 

 i młodzieży” 

 

W toku realizacji zadania zorganizowano specjalistyczne 

grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi wraz 

 z ich rodzicami/opiekunami które prowadzone były przez 

specjalistę rehabilitanta. Podczas zajęć przeprowadzono także 

badania przesiewowe wykonane przez fizjoterapeutę, dzięki 

czemu rodzice i dzieci zostali uświadomieni   o ewentualnym 

występowaniu wad postawy oraz wynikających z nich 

zagrożeniach. Łącznie przeprowadzono 72 godziny 

specjalistycznych zajęć usprawniających. Poprzez uczestnictwo 

w zajęciach terapeutycznych beneficjenci zadania mieli 

możliwość wyrównania swoich dysfunkcji, nabycia nowych 

umiejętności i doświadczeń. Realizacja działań wpłynęła m.in. 

na wyrabianie prawidłowych nawyków postawy i odżywiania  

 u dzieci, przekazanie podstawowych wiadomości z anatomii  

i fizjologii kręgosłupa oraz innych części ciała objętych 

zaburzeniami przy występowaniu otyłości i wad postawy, wzrost 

świadomości i wiedzy nt. otyłości oraz wadach postawy, ich 

przyczynach, skutkach i możliwościach leczenia. 

 

27. 

 

Stowarzyszenie 

„Biegacz 

Świętokrzyski” 

ul. Maślana 12, 

25-724 Kielce 

 

Inicjowanie 

 i wspieranie działań 

mających na celu 

przeciwdziałanie 

wadom postawy, 

próchnicy i otyłości 

wśród dzieci 

 i młodzieży 

 

Stowarzyszenie Biegacz Świętokrzyski zorganizowało biegi, 

których celem była promocja aktywnych form spędzania czasu 

wolnego oraz dostarczenie wiedzy na temat profilaktyki 

próchnicy wśród dzieci i młodzieży. Adresaci zadania 

uczestniczyli w biegach zorganizowanych na terenie  pięciu 

gmin województwa świętokrzyskiego tj. Górno, Kielce, 

Bodzentyn, Nowa Słupia i Masłów. W wyniku 

przeprowadzonych działań wzrosła świadomość  

nt. prawidłowej higieny jamy ustnej. W zadaniu uczestniczyło 

1 100 dzieci i młodzieży z terenu województwa 

świętokrzyskiego.   
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28. 
 

Stowarzyszenie 

„Nadzieja Rodzinie” 

ul. Karczówkowska 

36, 

25 – 711 Kielce 

 

Wspieranie działań 

zapewniających 

odpowiedni dostęp 

do informacji, 

edukacji i usług w 

zakresie profilaktyki 

HIV/AIDS 

skierowanych do 

różnych grup 

odbiorców oraz 

wspieranie 

działalności 

punktów 

informacyjno – 

konsultacyjnych na 

terenie województwa 

świętokrzyskiego 

 

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie swoimi działaniami objęło 

kobiety planujące ciążę, będące w ciąży i ich partnerów oraz 

wszystkich chętnych aktywnych seksualnie. Zadaniem  

  z zakresu odpowiedzialnego rodzicielstwa objęto grupę 

studentek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wydziału 

Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wszechnicy 

Świętokrzyskiej, natomiast zajęcia dotyczące profilaktyki HIV 

skierowano do wychowanek Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Węgrzynowie. Zasadniczym celem 

podjętych działań było podniesienie świadomości osób 

 z wybranych grup na temat dróg przenoszenia zakażenia HIV, 

choroby AIDS i konsekwencji z tym związanych oraz 

możliwość skorzystania z testów na obecność wirusa HIV 

 w Punkcie Konsultacyjno  – Diagnostycznym w Kielcach przy 

ul. Karczówkowskiej 36. Dyżury punktu odbywały się: -  

w miesiącach: maj, czerwiec, wrzesień, październik (3 razy  

w tygodniu), w miesiącach: lipiec, sierpień (2 razy w tygodniu). 

Działania realizowane w grupie dziewcząt z Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie miały także 

charakter profilaktyczny z uwagi na konsekwencje wynikające z 

ryzykownych zachowań związanych z przestępczością, tj. 

kradzieże, używanie środków psychoaktywnych, świadczenie 

usług seksualnych i inne. Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne 

odbyły się dwukrotnie, w miesiącach czerwiec  i wrzesień. 

Reasumując z poradnictwa HIV/AIDS skorzystało 298 osób, test 

wykonało 240 osób, w tym 68 kobiet planujących ciążę, 

46 kobiet ciężarnych i 110 ich partnerów, 58 osób uzyskało 

poradę bez wykonania testu. Wykryto 1 przypadek zakażenia 

 u kobiety w 12 tygodniu ciąży. Podjęte działania przyczyniły 

się do poprawy dostępności informacji, edukacji i usług  

w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych 

grup odbiorców oraz do wsparcia działalności punktów 

informacyjno-konsultacyjnych w województwie 

świętokrzyskim.    

 

 

 

2.1 W 

2.2 narkomanii.  

 

Lp. 

 

Nazwa organizacji 

 

Nazwa zadania  

 

Krótki opis realizacji zadania 

 

 

1. 

 

Fundacja 

„Przyjazny Dom 

Dziecka” 

ul. Sandomierska 

126, 

 

Smaki życia czyli debata o 

„dopalaczach” 

 

W celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym Fundacja „Przyjazny Dom Dziecka” 

zorganizowała warsztaty profilaktyczne dla dzieci  

i młodzieży wg programu profilaktyki uniwersalnej, 

który został  przygotowany z inicjatywy Ministerstwa 

2.2 W zakresie zwalczania narkomanii w 2016 roku –  57 500,00 PLN 
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25 – 324 Kielce Zdrowia oraz Krajowego Biura do spraw 

Przeciwdziałania Narkomanii pn. Smaki życia czyli 

debata o „dopalaczach” oraz przeprowadzenie spotkań  

z rodzicami, opiekunami i wychowawcami. 

Uczestnikami warsztatów była młodzież z Zespołu 

Placówek „Dobra Chata”, Zespołu Placówek im. 

Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” oraz Sieci Świetlic 

Środowiskowych dla Dzieci i Młodzieży „4 Kąty” 

 w wieku 12 – 18 lat,  w większości pochodząca  

ze środowisk dotkniętych dysfunkcjami społecznymi 

(około 100 osób), a także ich rodzice, opiekunowie 

  i wychowawcy (ok. 30 osób).  Dzięki uczestnictwu 

 w projekcie u młodzieży oraz rodziców  

i wychowawców nastąpiło zwiększenie świadomości na 

temat zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, nabycie wiedzy o możliwych 

konsekwencjach podejmowania ryzykownych 

zachowań oraz zwiększenie świadomości na temat 

wartości płynących z aktywnego i zdrowego stylu 

życia.  

 

2. 

 

Fundacja 

Wychowanie i 

Profilaktyka im. 

Jana Pawła II, ul. 

Skałki 4, 

28 -100 Busko - 

Zdrój 

 

„Młodzież – Rodzina – 

Samorząd” 

 

Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II 

zrealizowała w dniu 28 listopada 2016 r. konferencję 

pn. „MŁODZIEŻ – RODZINA – SAMORZĄD”, której 

uczestnikami byli przedstawiciele władz 

samorządowych z terenu województwa, dyrektorzy 

wydziałów edukacji, zdrowia i spraw społecznych 

urzędów z terenu województwa oraz dyrektorzy lub 

przedstawiciele innych urzędów, jednostek 

samorządowych, organizacji i stowarzyszeń z terenu 

Województwa Świętokrzyskiego działających  

w obszarze zdrowia, edukacji i spraw społecznych. 

Konferencja pozwoliła uczestnikom zapoznać się 

 z wiedzą i rekomendacjami, które można wykorzystać 

do tworzenia całościowej, racjonalnej i ekonomicznej 

strategii zarządzania w zakresie wychowania i zdrowia 

młodzieży, wspierania rodziny i demografii. Ponadto, 

podczas spotkania przedstawiono posumowania 

wyników badań nad młodzieżą prowadzonych przez 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w latach 2007 – 

2014. Kolejnym aspektem konferencji była prezentacja 

dobrych praktyk z zakresu diagnozy problemów 

młodzieży oraz dobrych praktyk opartych  

na zintegrowanym podejściu do profilaktyki 

ryzykownych zachowań i problemów młodzieży. 

Kolejnym elementem zadania była realizacja 

rekomendowanego przez Krajowe Biuro  

ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek 

Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii 

programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag 

Skarbów”. Realizacja programu przyczyniła się do 

wspierania prawidłowego rozwoju młodzieży, promocji 

zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałania 
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uzależnieniom, problemom i zachowaniom 

ryzykownym wśród młodzieży.  Realizacja programu 

odbyła się poprzez prowadzenie zajęć profilaktyczno – 

wychowawczych dla młodzieży gimnazjalnej, 

prowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców 

uczniów biorących udział w programie  oraz poprzez 

prowadzenie spotkań szkoleniowych z zakresu 

profilaktyki zintegrowanej dla nauczycieli szkół 

gimnazjalnych. W programie Archipelag Skarbów 

wzięło udział 142 uczniów, 35 nauczycieli i 12 

rodziców oraz 7 obserwatorów. 

 

3. 

 

Stowarzyszenie 

Psychoprofilaktyki 

„Spójrz Inaczej” 

ul. Radomska 72, 

27-200 

Starachowice 

 

,,Wspieranie działań 

mających na celu 

prowadzenie działalności 

wychowawczej, edukacyjno – 

informacyjnej i 

readaptacyjnej z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii 

i uzależnieniom 

behawioralnym” 

 

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” 

zrealizowało zakładane cele, jakimi było 

przeprowadzenie dwóch 25 godzinnych warsztatów 

edukacyjno – superwizyjnych dla realizatorów 

programów i działań profilaktycznych w szkołach 

województwa świętokrzyskiego. W wyniku realizacji 

zadania, 30 nauczycieli z województwa 

świętokrzyskiego osiągnęło wgląd poznawczy  

w trudności, z którymi styka się w kontaktach 

 z rodzicami i uczniami przy realizacji działań 

wychowawczych i profilaktycznych w szkołach. 

Dodatkowo, możliwość uczestnictwa w warsztatach 

przyczyniła się do  poszerzenia wiedzy  i umiejętności 

w obszarach współpracy z rodzicami, radzenia sobie 

 z dyscypliną wśród uczniów i trudnymi kontaktami  

z rodzicami oraz odreagowania przez nauczycieli 

negatywnych emocji, związanych z napotykanymi 

trudnościami oraz uzyskania inspiracji  

do podejmowania nowych aktywności. 

 

4. 

 

Stowarzyszenie 

„Nadzieja Rodzinie” 

ul. Karczówkowska 

36, 

25 – 711 Kielce 

 

,,Wspieranie działań 

mających na celu 

prowadzenie działalności 

wychowawczej, edukacyjno – 

informacyjnej i 

readaptacyjnej z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii 

i uzależnieniom 

behawioralnym” 

 

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” swoimi 

działaniami objęło dzieci  i młodzież (120 osób)  

z Klubów „Wolna strefa i „Młoda strefa.” Celem 

głównym było przygotowanie dzieci i młodzieży  

do życia w dorosłości poprzez ukazanie jego różnych 

aspektów, zwłaszcza społecznych i związanych z tym 

zagrożeń. W okresie 04.06.2016- 31.10.2016 r. 

przeprowadzono 54 warsztaty profilaktyczne (108 

godzin) w 9. Klubach „Wolna Strefa”, podczas których 

podnoszono świadomość nt. przyczyn  i skutków 

uzależnień. Uczono odpowiedzialności za dokonywane 

wybory, wskazywano wzorce i autorytety, sposoby 

radzenia sobie w sytuacjach problemowych, w tym 

umiejętne szukanie pomocy. Poza tym kształtowano 

nawyki aktywnego, prozdrowotnego spędzania czasu 

wolnego ze wskazaniem różnych alternatyw. 

Prowadzono naukę asertywności, wskazywano mocne 

strony charakterologiczno-osobowościowe. Ponadto 

przedstawiono metody odreagowania stresu i radzenia 

sobie w sytuacjach problemowych oraz przekazano 

informacje nt. HIV/AIDS w aspekcie uzależnień. 

Szerokie spektrum rzetelnych informacji dotyczących 
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mechanizmów uzależnień i metod zaradczych 

prowadzone w formie warsztatowej, podniosły poziom 

świadomości i odpowiedzialności za dokonywane 

wybór w kontekście uzależnień i ich skutków, co składa 

się na edukację prozdrowotną i profilaktykę uzależnień 

a tym samym kompleksowo spełnia warunki zadania. 

 

5. 

 

Stowarzyszenie 

Pomocy Rodzinie 

„PRO” 

ul. J. 

Kochanowskiego 

7/16, 

25-384 Kielce 

 

,,Wspieranie  działań  

mających na celu 

podniesienie kompetencji 

grup zawodowych 

zajmujących się 

profilaktyką, leczeniem i 

rehabilitacją 

osób uzależnionych, 

współuzależnionych od 

substancji psychoaktywnych  

i uzależnionych 

behawioralnie” 

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” 

zrealizowało zamierzony w ofercie cel, jakim było 

przeprowadzenie 4 szkoleń umożliwiających 

poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy 

 z osobami narażonymi na uzależnienia od 

narkotyków, dopalaczy, hazardu i  internetu. 

Szkolenia skierowane były do pracowników, 

członków instytucji i organizacji z województwa 

świętokrzyskiego zajmujących się profilaktyką lub 

pracujących z osobami narażonymi na różne 

uzależnienia lub uzależnionymi. Dzięki realizacji 

szkoleń 70 uczestników zdobyło wiedzę i umiejętności 

z zakresu tematyki narkotyków,  dopalaczy, hazardu 

 i internetu oraz umiejętności samodzielnego 

prowadzenia warsztatów profilaktycznych z zakresu 

uzależnień. Nabyta przez adresatów wiedza 

 i umiejętności pozwolą sprawniej działać w zakresie 

wczesnej interwencji, pierwszego kontaktu oraz 

profilaktyki uzależnień wśród młodzieży gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej. 

 

6. 

 

Stowarzyszenie 

Bezpieczny Powiat 

Starachowicki 

ul. Al. Armii 

Krajowej 27, 

27 – 200 

Starachowice 

 

„Trzeba zacząć od 

dorosłych” 

 

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki 

zorganizował szkolenie dla 40 osób z terenu całego 

województwa świętokrzyskiego. Program 

przedmiotowego szkolenia obejmował zagadnienia 

m.in. dotyczące cyberprzemocy i cyberprzestępstwa, 

charakterystykę zamachów samobójczych na terenie 

województwa, zajęcia warsztatowe „Interwencja 

wobec klienta suicydalnego”, warsztaty „uzależnienia 

behawioralne”. Uczestnicy szkolenia opracowali 

scenariusz spotu edukacyjnego wspierającego 

działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Ponadto, 

Stowarzyszenie zorganizowało cykl szkoleń  

z rodzicami w szkołach podstawowych 

 i gimnazjalnych, wspierających wojewódzką 

kampanię „Trzeba zacząć od dorosłych”. 

 

7. 

 

Fundacja 

„Nadzieja Rodzinie” 

ul. Witosa 6, 

26 – 020 Chmielnik 

 

„Profilaktyka- lepiej 

zapobiegać niż leczyć” 

 

Działaniami objęto kadry zawodowe i kierownicze 

 (19 osób) zatrudnione w Klubach „Wolna Strefa”   

 i „Młoda Strefa” w województwie świętokrzyskim  

w terminie 01.06.2016 - 31.10.2016 r.  Celem projektu 

było poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

zawodowych poprzez przeprowadzenie 120. godzin 

szkolenia nt. „Profilaktyka uzależnień. Substancje 

psychoaktywne i uzależnienia behawioralne”.  

W wyniku szkolenia uczestnicy uzyskali dodatkowe 

kompetencje z zakresu profilaktyki uniwersalnej, 
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selektywnej i wskazującej niezbędne do pracy 

profilaktycznej z perspektywy zdrowia publicznego. 

Doskonalono swoje umiejętności społeczne, 

zarządzania grupą, prowadzenia warsztatów oraz 

kompetencje interpersonalne, co sprzyja pracy 

pomocowej we wsparciu osób. Ponadto, poszerzono 

wiedzę o nowe informacje z zakresu uzależnień 

 i substancji psychoaktywnych, zachowań 

ryzykownych i mechanizmów działania 

uzależniającego oraz powodującego powstawanie 

patologii, a także sposobów ich przeciwdziałania na 

podstawie rekomendowanych programów. Poznano 

mechanizmy powstawania patologii  

i nieprzystosowania społecznego oraz metod 

oddziaływań wychowawczych. W rezultacie działań, 

nastąpił wzrost kluczowych kompetencji dotyczących 

zasad opracowania programów profilaktycznych, 

analizy, realizacji, ewaluacji, zagadnień etycznych 

 i prawnych, współpracy z instytucjami i władzami 

samorządowymi. 

 

8. 

 

Stowarzyszenie 

„Nadzieja Rodzinie” 

ul. Karczówkowska 

36, 

25 – 711 Kielce 

 

„ Wpieranie działań 

wspierających reintegracji 

społecznej oraz zawodowej 

osób uzależnionych od 

substancji 

psychoaktywnych” 

 

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie  swoimi 

działaniami objęło grupę osób przebywających 

w związku z terapią uzależnień w Ośrodku 

Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji 

Psychoaktywnych w Pałęgach. Głównym celem 

prowadzonych działań było podniesienie poziomu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej wśród 

uczestników projektu poprzez zorganizowany 3 – 

dniowy wyjazd integracyjny dla 16 osób oraz 

uczestnictwo w warsztatach z doradcą zawodowym  

z których skorzystały 34 osoby. Wyjazd beneficjentów 

zadania przyczynił się do podniesienia poziomu 

integracji i adaptacji społecznych poprzez 

doświadczenie spędzania czasu wolnego na trzeźwo. 

W trakcie spotkań z doradztwa zawodowego 

uczestnicy zapoznawali się z zagadnieniami mającymi 

przygotować ich do funkcjonowania na rynku pracy, 

ponadto zagadnieniami poruszanymi na zajęciach  

z poradnictwa zawodowego były m.in.: komunikacja 

interpersonalna, bilans predyspozycji zawodowych, 

przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, 

negocjacje, etyka i savoir vivre pracy zawodowej. 
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3.Działania podjęte przez  Departament Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki 
 

 

 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Departament Promocji, 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przekazał kwotę w wysokości 2 168 283,90 zł. 

podpisując 264 umowy na realizację zadań publicznych z następujących zakresów: 

3.Działania podjęte przez  Departament Promocji, Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki 
 

 

3.1.  W zakresie upowszechniania Kultury  

Lp. 

 

Nazwa Organizacji 

 

Nazwa zadania Krótki opis realizacji zadania  

 

 

 

1. 

 

Świętokrzyska 

Federacja Sportu w 

Kielcach 

1 umowa 

 

Szkolenie kadr 

wojewódzkich młodzieży 

uzdolnionej sportowo  - na 

poziomie województwa - w 

kategorii młodzik ujętych 

w limitach Polskich 

Związków Sportowych. 

 

W szkoleniu sportowym uczestniczyła kadra 

wojewódzka młodzików – młodzież szkolna wraz 

z kadrą instruktorsko-trenerską w 31 sportach na 

94 konsultacjach szkoleniowych  

i zgrupowaniach, w których wzięło udział 930 

zawodników realizując 575 dni szkolenia. Na 

terenie woj. świętokrzyskiego przeprowadzono 

53 akcje szkoleniowe. Prowadzono szkolenie  

w: akrobatyce, badmintonie, bilardzie, boksie 

(boks mężczyzn), jeździectwie, judo, 

kickboxingu, koszykówce, lekkiej atletyce, 

łucznictwie, narciarstwie (narciarstwo 

klasyczne), piłce nożnej, piłce ręcznej, piłce 

siatkowej, piłce wodnej, pływaniu, podnoszeniu 

ciężarów, strzelectwie, sumo, szachach, 

taekwondo olimpijskim, tenisie, tenisie 

stołowym, triathlonie, zapasach (zapasy kobiet, 

zapasy klasyczne i wolne) oraz żeglarstwie. 

Akcje szkoleniowe wojewódzkiej kadry 

młodzików były organizowane zgodnie 

 z zasadami organizacyjno-finansowymi 

zatwierdzonymi przez Ministerstwo Sportu 

 i Turystyki. 

 

 

2. 

 

Świętokrzyska 

Federacja Sportu w 

Kielcach 

1 umowa 

 

Dofinansowanie udziału 

dyscyplin sportowych w 

wojewódzkim i krajowym 

szkoleniu 

i współzawodnictwie 

 

We współzawodnictwie sportowym dzieci i 

młodzieży uczestniczyło około 4000 młodych 

osób zarejestrowanych w 29 wojewódzkich 

związkach i stowarzyszeniach sportowych. 

Głównym celem współzawodnictwa jest 

3. Działania podjęte przez Departament Promocji, 

 Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

3.1.  W zakresie upowszechniania kultury fizycznej  i sportu w 2016 roku   1 653 783,90 PLN 
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sportowym w ramach 

systemu organizowanego 

przez Polskie Związki 

Sportowe. 

działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju 

poszczególnych dyscyplin sportowych, 

systematycznego podnoszenia poziomu 

sportowego oraz upowszechnianie kultury 

fizycznej na terenie województwa. Zawody, 

w których brali udział zawodnicy województwa 

świętokrzyskiego to: Mistrzostwa Polski 

Seniorów w boksie, Mistrzostwa Polski w 

Duathlonie, Mistrzostwa Polski Juniorów w 

kickboxingu oriental rulet, Mistrzostwa Polski 

Młodzików w boksie, brydżu sportowym, 

zapasach kobiet. Ponadto doposażono w 

specjalistyczny sprzęt sportowy reprezentacje 

województwa. Systematycznie podnoszono 

kwalifikacje poprzez szkolenie i doszkalanie 

zawodników, instruktorów i trenerów. 

 

3. 

 

Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy 

w Kielcach 

1 umowa 

 

Organizacja zawodów 

półfinałowych i 

finałowych Wojewódzkich 

Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w relacji Szkół 

Podstawowych i 

Gimnazjów. 

Dofinansowanie udziału 

mistrzów województwa w 

ogólnopolskich 

Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej. 

Zadanie to miało na celu poprawę sprawności 

fizycznej dzieci i młodzieży, wyszukiwanie 

talentów sportowych, budzenie i rozwijanie 

zainteresowań różnymi dyscyplinami, 

zapewnienie aktywnego wypoczynku, 

kształtowanie osobowości młodego człowieka 

poprzez sportową rywalizację opartą o zasadę fair 

play, wyłonienie reprezentantów województwa 

na zawody ogólnopolskie i udział w 

Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. 

W programie imprez wojewódzkich w 2016 roku 

uczestniczyło ponad ok. 10500 zawodników. 

Tradycyjnie największym powodzeniem cieszyły 

się imprezy w biegach przełajowych, piłce 

nożnej, piłce siatkowej i lekkiej atletyce.  

 

4. 

 

Świętokrzyskie 

Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe 

w Kielcach 

9 umów 

 

Upowszechnianie sportu 

w środowisku wiejskim, 

małomiasteczkowym na 

poziomie województwa 

oraz udział 

reprezentantów w 

szkoleniu młodzieży 

uzdolnionej sportowo 

i w imprezach 

ogólnopolskich. 

Zadania obejmowały masową kulturę fizyczną, 

organizację imprez sportowych o randze 

wojewódzkiej oraz udział reprezentacji 

województwa w imprezach sportowych o zasięgu 

ogólnopolskim między innymi: Mistrzostwa 

Zrzeszenia LZS, igrzyska oraz zawody sportowo-

rekreacyjne wynikające z kalendarza 

Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS i Krajowego 

Zrzeszenia LZS. W ramach tego przedsięwzięcia 

zorganizowano 27 wojewódzkich imprez 

sportowych, w których uczestniczyło ponad 3000 

osób. Zawodnicy Ludowych Zespołów 

Sportowych uczestniczyli w imprezach 

sportowych rangi ogólnopolskiej, na których 

zdobywali medale i miejsca punktowe. 

 

5. 

 

Świętokrzyskie 

Zrzeszenie Sportu i 

Rehabilitacji „Start” 

w Kielcach, 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Herkules” 

w Sędziszowie,  

 

Upowszechnianie sportu 

wśród osób 

niepełnosprawnych, 

organizacja zawodów 

wojewódzkich oraz udział 

reprezentantów w 

zawodach ogólnopolskich 

Główne działanie to organizacja różnych imprez 

oraz szkolenie sportowe i przygotowanie 

zawodników niepełnosprawnych do udziału w 

zawodach sportowych wszystkich szczebli. Sport 

jest też formą aktywnej rehabilitacji społecznej i 

ruchowej. Liczba uczestników to około 900 

zawodniczek i zawodników. 
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Fundacja Szansa dla 

Niewidomych 

Tyflopunkt w 

Kielcach, 

Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie  

Bilardowe w Kielcach, 

Powiatowy Związek 

Stowarzyszeń 

Sportowych w 

Jędrzejowie, Fundacja 

La Zebra Krzcin, 

Fundacja Przystanek 

Dziecko Wójtowstwo, 

Kielecki Klub 

Sportowy Głuchych 

„Surdus” w Kielcach, 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Świętokrzyski w 

Kielcach, 

Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

„Sprawni Razem” w 

Kielcach, 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół DPS w 

Łagiewnikach, 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Orlik” w 

Klimontowie, Oddział 

Regionalny Olimpiady 

Specjalne 

Świętokrzyskie w 

Skarżysku – 

Kamienna, Fundacja 

Tęcza Marzeń w 

Kielcach, Klub 

Sportowy PACTRUM 

Scyzory w Kielcach, 

Stowarzyszenie 

Sprawniejsi.pl w 

Nieznanowicach. 

21 umów 

 

i międzynarodowych 

 

6. 

 

Świętokrzyski Związek 

Towarzystwa 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej w Kielcach 

1 umowa 

 

Organizacja i 

podsumowanie 

wojewódzkiego Turnieju 

Miast i Gmin 

Województwa 

Świętokrzyskiego. 

 

 

Zadanie to, poprzez organizację imprez 

sportowych w różnych dyscyplinach sportowych, 

ma na celu uaktywnienie mieszkańców 

wszystkich miast i gmin. W imprezach udział 

bierze około 5000 osób. 
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7. 

 

Wojewódzkie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe w 

Kielcach; 

Stowarzyszenie 

Świętokrzyskie 

Wodnego 

Ochotniczego 

Pogotowia 

Ratunkowego w 

Kielcach 

3 umowy 

 

Organizacja 

wojewódzkich zawodów, 

konkursów w obszarze 

ratownictwa wodnego 

oraz udział w zawodach 

ogólnopolskich. 

 

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano 

konkurs rysunkowy pn. Bezpieczny wypoczynek 

nad wodą, w którym udział wzięło ok. 30 osób ze 

szkół podstawowych, dokonano odbioru 

kąpielisk i wypożyczalni sprzętu pływającego, 

zorganizowano akcje wraz z policją pn. „Już 

pływam” na akwenach, podczas której naukę 

pływania ukończyło wiele młodych ludzi. 

Ponadto sprawdzono stopień przygotowania 

ratowników w razie zaistnienia sytuacji 

kryzysowej na lądzie i wodzie. 

 

8. 

 

Stowarzyszenia 

kultury fizycznej  

z Województwa 

Świętokrzyskiego 

42 umowy 

 

Organizacja imprez 

sportowych na Ziemi 

Świętokrzyskiej o zasięgu 

wojewódzkim, 

ogólnopolskim 

i międzynarodowym oraz 

udział reprezentantów 

Województwa 

w imprezach dużej rangi. 

Realizacja zadań 

wynikających z programu 

Świętokrzyska Akademia 

Sportu. 

Organizacja imprez w różnych dyscyplinach 

sportowych promujących województwo. W 

imprezach tych uczestniczyło około 1500 osób. 

Były to m.in. imprezy: Świętokrzyski 

Międzynarodowy Turniej „Hetman CUP 2016” w 

piłce nożnej, Mistrzostwa Polski Juniorek i 

Juniorów w bilard, Świętokrzyski Mini Volley 

Cup, Puchar Polski kadetek i kadetów w 

zapasach w stylu wolnym, Puchar Europy w 

kickboxingu oraz wiele innych. 

Poprzez realizację Programu „Świętokrzyska 

Akademia Sportu” zdecydowanie poprawiła się 

dostępność do zajęć sportowych, a ponadto 

posłużył on promowaniu przedsięwzięć mających 

na celu podniesienie stanu zdrowia i aktywności 

fizycznej u dzieci i młodzieży zamieszkałej na 

obszarach wiejskich i małomiasteczkowych. 

Celem strategicznym Programu był rozwój 

kultury fizycznej na obszarach wiejskich. 

 

9. 

 

Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy 

w Kielcach 

1 umowa 

 

Organizacja 

Świętokrzyskiej Mini 

Olimpiady dla uczniów 

szkół podstawowych – 

Turniej Gier i Zabaw dla 

uczniów klas I, II, III 

szkół podstawowych 

W II edycji Świętokrzyskiej Mini Olimpiady 

uczestniczyło około 6000 dzieci z 85 szkół 

podstawowych. Główną ideą tego zadania było 

zachęcenie uczniów klas I – III szkół 

podstawowych do zdobywania nowych 

umiejętności ruchowych oraz podnoszenia 

sprawności fizycznej, kształtowania 

odpowiednich nawyków i postaw sportowych, w 

tym zwłaszcza zdrowego stylu życia.  Dzieci 

uczestniczące w Mini Olimpiadzie rywalizowały 

ze sobą w czterech zestawach zabaw tj. 

zakładanie kółek ringo na pachołki, bieg 

sztafetowy, rzut kółkami ringo na materac, tor 

przeszkód. 

 

10. 

 

Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy 

w Kielcach, 

Świętokrzyskie 

Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe 

w Kielcach, 

 

Realizacja ogólnopolskich 

programów sportowych 

skierowanych dl dzieci i 

młodzieży szkolnej 

województwa 

świętokrzyskiego „Umiem 

pływać”, „Mały Mistrz”, 

Grupą docelową w projekcie „Umiem pływać” 

byli uczniowie klas I, II, III ze szkół 

podstawowych Województwa Świętokrzyskiego 

łącznie 1905 uczniów (tj. 63,5 grup po 30 osób). 

Priorytetowo potraktowano te środowiska, które 

nie posiadają na swoim terenie krytych pływalni. 

Głównym celem tego programu było 

upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci, 
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Stowarzyszenie na 

rzecz Wspierania 

Aktywności Lokalnej 

„Zielonka” w Zielonce 

4 umowy 

„JUNIOR SPORT” 

 

nabycie podstawowych umiejętności pływania i 

wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury 

sportowej, poprzez objęcie projektem uczniów 

zamieszkałych w miejscowościach, w których 

brak jest krytych pływalni, wyrównanie szans 

wszystkich dzieci bez selekcji na mniej lub 

bardziej sprawnych, czy uzdolnionych ruchowo 

uczniów. Systematyczność i powszechność 

udziału dzieci w zajęciach pozaszkolnych i 

pozalekcyjnych w pływaniu stanowiły atrakcyjną 

propozycję zagospodarowania czasu wolnego, w 

kontekście profilaktyki zapobiegania patologiom 

społecznym. 

 

W programie „Mały Mistrz” w naszym 

Województwie uczestniczyło 461 uczniów klas 

pierwszych z 30 szkół podstawowych z 16 gmin, 

którzy zapoznawali się z nowoczesnym 

programem zajęć wychowania fizycznego. 

Głównym założeniem projektu było zachęcenie 

uczniów klas I –III szkół podstawowych do 

zdobywania nowych umiejętności ruchowych 

oraz podnoszenia sprawności fizycznej, 

kształtowania odpowiednich nawyków i postaw 

sportowych, w tym zwłaszcza dotyczących 

zdrowego stylu życia, a także podniesienie 

atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli 

nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i 

wychowania fizycznego. Realizacja programu 

odbywała się według cyklu zajęć zapoznających 

dzieci ze sprawnościami w 6 kategoriach: tj. 

rowerzysta, turysta, piłkarz nożny, piłkarz ręczny 

(siatkarz), koszykarz, pływak, wodniak, 

gimnastyk, tancerz, lekkoatleta, saneczkarz, 

narciarz, łyżwiarz. 

Program „JUNIOR SPORT” adresowany był do 

dzieci ze szkół podstawowych klas IV – VI z 

Województwa Świętokrzyskiego z 30 środowisk 

gminnych w liczbie 600 osób. Głównym 

założeniem programu było nabycie 

zróżnicowanych umiejętności ruchowych dzieci i 

kreowanie wzorów zachowań prozdrowotnych. 

 

Zadania opisane powyżej w 10 blokach tematycznych zgodnie z ogładzonymi konkursami  

Na realizację powyższych zadań podpisano łącznie 84 umowy z organizacjami 

pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym. 
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Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Krótki opis realizacji zadania  

1. 
Stowarzyszenie 

"Kielecki Klub 

Kolekcjonera" 

Obchody XL rocznicy 

powstania 

Stowarzyszenia 

Kieleckiego Klubu 

Kolekcjonera 

Zorganizowano wystawę jubileuszową, na której 

zaprezentowano najciekawsze zbiory będące 

własnością członków stowarzyszenia. Wydano 

okolicznościowy katalog wystawy, zasłużeni 

członkowie klubu, osoby wspierające otrzymali 

odznaczenia i katalogi. Uczestniczyło ok. 400 osób 

2. Fundacja Akademii 

Kompetencji 

Święty Krzyż – Nasze 

dziedzictwo, nasza 

duma 

Zorganizowano konferencję popularyzującą wiedzę 

o dziedzictwie kulturowym Świętego Krzyża 

w regionie i kraju. Wystąpiło 23 prelegentów, 

szacunkowa ilość osób - 300. 

3. 

Stowarzyszenie 

Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego 

w Kielcach 

Wydanie I tomu 

monografii Karczówki. 

Opracowanie autorskie 

II tomu monografii 

Karczówki 

Wydano I tom monografii Karczówki i opracowano II 

tom monografii Karczówki. 

4. 

Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 

Umysłowo i ich 

Rodzinom "PRAXIS" 

XXV Festiwal Piosenki 

Odbył się XXV Festiwal Piosenki, skierowany do 

osób z niepełnosprawnością intelektualną z 25 

placówek z terenu województwa świętokrzyskiego. 

Uczestniczyło ok.150 osób 

5. 
Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne  

Solec-Zdrój 

Utworzenie Izby 

Pamięci 

Utworzono izbę pamięci poświęconą historii Solca-

Zdroju i okolic, w której przygotowano wystawę stałą 

pn. „Historia wsi, która kurortem się stała” oraz 3 

wystawy czasowe. Przeprowadzono zajęcia z 

uczniami lokalnych szkół o tematyce regionalnej. 

Łącznie izbę pamięci odwiedziło ok. 1500 osób. 

6. 
Stowarzyszenie 

Trzeciego Wieku 

„Aktywni” 

Akademia Twórczego 

Seniora 

Zorganizowano warsztaty artystyczne dla osób 

starszych, w których udział wzięło ok. 25 osób. 

7. 

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia 

Jędrzejowska-Gryf” 

Koncert jubileuszowy 

z okazji 35-lecia 

działalności 

artystycznej 

i wychowawczej 

zespołu tanecznego 

„Parada” oraz 

choreografa Danuty 

Ziółkowskiej 

Zorganizowano koncert jubileuszowy z okazji 35-

lecia działalności artystycznej i wychowawczej 

zespołu tanecznego „Parada” oraz choreografa 

Danuty Ziółkowskiej. 

Uczestniczyło 350 osób. 

8. 
Parafia 

Rzymskokatolicka pw. 

NPNMP 

Nagranie i wydanie 

przez młodzieżowy 

zespół parafialny 

„Magnificat” płyty 

promującej parafię 

Nagrano i wydano przez młodzieżowy zespół 

parafialny „Magnificat” płyty promującej parafię 

i gminę Chmielnik. 

3.2.  W zakresie kultury w 2016 roku – 198 500 00,00 PLN 
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i gminę Chmielnik 

9. 

Stowarzyszenie 

Aktywności 

Kulturalnej 

„Karuzela” 

Dzieci i młodzież 

w artystycznych 

odsłonach - warsztaty i 

„Festiwal artystyczny” 

Zorganizowano koncert, warsztaty plastyczne 

i teatralne dla dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca 

Świętokrzyskiego. W imprezach wzięło udział ok. 

1100 osób 

10. 

Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku Wyższej 

Szkoły Biznesu i 

Przedsiębiorczości 

Podwaliny i wartości 

chrześcijaństwa – 

Ocalić od zapomnienia 

dziedzictwo kulturowe 

regionu 

świętokrzyskiego 

Odbyły się wykłady z zakresu historii chrześcijaństwa 

na Ziemi Świętokrzyskiej, architektury i sztuki 

zabytków sakralnych, literatury. Uczestniczyło w nich 

ok. 475 osób. 

11. OSP w Solcu-Zdroju 

VIII Ogólnopolski 

Festiwal Muzyki 

Akordeonowej 

„Harmonia zdrowia 

i muzyki” 

Zorganizowano VIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki 

Akordeonowej „Harmonia Zdrowia i Muzyki”, 

w którym uczestniczyło ok.500 osób. 

12. 
PTTK Oddział 

Międzyszkolny 

w Starachowicach 

Organizacja XII 

Pikniku 

Archeologicznego 

w Rezerwacie „Rydno” 

Zorganizowano Piknik Archeologiczny w Rezerwacie 

„Rydno”, w ramach którego prezentowano 

zagadnienia związane z Rezerwatem 

Archeologicznym „Rydno” i życiem ludzi w epoce 

kamienia. Uczestniczyło ok. 2500 osób. 

13. Stowarzyszenie 

„Diamenty Powiśla” 

Wytańczyć tradycje - 

warsztaty taneczne dla 

dzieci i młodzieży 

Zorganizowano warsztaty taneczne dla dzieci 

i młodzieży wchodzącej w skład zespołu „Diamenty 

Powiśla”. Uczestniczyło ok. 30 dzieci. Zwieńczeniem 

warsztatów były występy na gminnych dożynkach. 

14. 
Towarzystwo 

Przyjaciół 

Starachowic 

Dzieje Starachowic 

oczami świadka 
Wydano publikacje nt. dziejów Starachowic. 

15. 

Stowarzyszenie 

Spółdzielców 

i Wspólnot 

Mieszkaniowych 

w Starachowicach 

„Nasze Miasto” 

Udział zespołu 

estradowego 

„Wiarusy” w sferze 

artystycznej 

obejmującej pieśni 

wojskowe na 

ogólnopolskim IX 

festiwalu Piosenki 

Żołnierskiej 

w Lublińcu „Czym dla 

wojska jest piosenka” 

W ramach zadania zespół estradowy „Wiarusy” wziął 

udział w ogólnopolskim IX Festiwalu Piosenki 

Żołnierskiej w Lublińcu „Czym dla wojska jest 

piosenka”. Szacunkowa liczba odbiorców ok. 450 

osób. 

16. 

Stowarzyszenie ds. 

Rozwoju i Integracji 

Europejskiej 

w Balicach 

Wydanie książki pt. 

„Balicka nekropolia” 
Wydano książkę pt. „Balicka nekropolia”. 

17. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze 

Oddział im. 

Mieczysława 

Radwana w Ostrowcu 

Świętokrzyskim 

„Ciebie jedną 

kocham…” – czyli 

historycznym szlakiem 

przez Świętokrzyskie 

(III edycja) 

Zorganizowano cykl spotkań i wykładów 

poświęconych historii i wybitnym postaciom regionu 

świętokrzyskiego. Spotkaniom towarzyszyły 

wycieczki krajoznawcze. Uczestniczyło ok. 450 osób. 

18. 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół Kieleckiego 

Teatru Tańca 

Konkurs Teatrów 

Tańca 

Zorganizowano Konkurs Teatrów Tańca, w którym 

wzięło udział 10 zespołów. Spektakle zgromadziły 

publiczność w ilości 327 widzów. 
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19. Stowarzyszenie 

Rozwoju Gminy Kije 

Śladami Historii – 

Kasztelania Kuźnią 

Tożsamości 

W ramach zadania odbyło się widowisko teatralne na 

temat chrztu Polski i chrześcijańskich początków 

Państwa Polskiego. Przedstawienie obejrzało ponad 

2000 osób. 

20. 
Stowarzyszenie 

„Wzdolskie 

Kołowrotki 

„Świętokrzyskie Granie 

nigdy nie zaginie…” 

Od KGW „Wzdolanie” 

do stowarzyszenia 

„Wzdolskie 

Kołowrotki” 

Zorganizowano przegląd zespołów ludowych pn. 

„Świętokrzyskie granie nigdy nie zaginie…” 

Uczestniczyło w nim ok. 500 osób. 

21. 
Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie 

MUZYKA 

Wydawnictwo 

dokumentujące 

działalność 

Świętokrzyskiego 

Stowarzyszenia 

MUZYKA w Kielcach 

Wydano publikację dokumentującą działalność 

Świętokrzyskiego Stowarzyszenia MUZYKA 

w Kielcach 

22. 
Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Moc 

Ponidzia” 

Muzyczny Tygiel 

Kultur 2016 

Zorganizowano festiwal „Muzyczny Tygiel Kultur 

2016”, dzięki któremu miasta uzdrowiskowe Busko-

Zdrój i Solec-Zdrój znacząco wzbogaciły swoją ofertę 

kulturalną. W ramach zadania odbyły się warsztaty 

dla młodzieży szkolnej, koncerty. Uczestniczyło w 

nich ponad 640 osób. 

23. 

Dom Zakonny 

Zgromadzenia Sióstr 

Imienia Jezus 

w Klimontowie 

Powiatowe Obchody 

1050 Rocznicy Chrztu 

Polski 

W ramach zadania odbyło się przedstawienie teatralne 

pt. „Dobrawa i Mieszko – początki Państwa 

Polskiego”. Bezpośrednio zaangażowanych było 50 

dzieci i młodzieży z gminy Klimontów, 

przedstawienie obejrzało ok. 100 osób. 

24. 

Kielecki Ochotniczy 

Szwadron Kawalerii 

im. 13 Pułku Ułanów 

Wileńskich 

Widowisko historyczne 

pod nazwą „Szlakiem 

wrześniowej chwały 

Oręża polskiego 1939-

2016” 

Przeprowadzono widowisko historyczne z okazji 77. 

rocznicy wybuchu II wojny światowej pn. „Szlakiem 

wrześniowej chwały Oręża polskiego 1939-2016”. 

W imprezie wzięło udział ok. 500 widzów oraz 60 

rekonstruktorów. 

25. 
Stowarzyszenie 

„Świętokrzyskie 

Jodły” 

Obrzęd „Zmówiny 

Świętokrzyskie” jako 

dziedzictwo kulturowe 

zespołu 

„Świętokrzyskie Jodły” 

Zespół „Świętokrzyskie Jodły” przygotował obrzęd 

„Zmówiny Świętokrzyskie”, który zachowuje 

dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego 

poprzez prezentacje dawnych i zapomnianych 

czynności, sprzętów, strojów, muzyki, przyśpiewek. 

Uczestniczyło ok. 500 osób. 

26. 
Fundacja Sztuki 

Filmowej „Taki 

Jestem” 

13. Festiwal Filmów 

Niezwykłych 

W ramach Festiwalu odbyły się pokazy filmowe, 

spotkania autorskie, warsztaty i koncerty. Wydano 

katalog dokumentujący wydarzenie. Symboliczną 

nagrodę Aktora Niezwykłego w 2016 roku otrzymał 

Marian Dziędziel. W wydarzeniu wzięło udział ok. 

6 800 osób. 

27. Fundacja Kultury 

WICI 

Katalog „Kieleckie 

Inaczej 2016” 
Wydano katalog „Kieleckie Inaczej 2016” 

28. OSP w Kierzu 

Niedźwiedzim 
Wokalne perełki Zrezygnowano z podpisania umowy 

29. 
Stowarzyszenie 

Wiejskie „Nasze 

Kobylany” 

Tu i teraz - jak być 

twórcą samego siebie 

W ramach zadania odbyły się warsztaty taneczne, 

wokalne, teatralne dla dzieci i młodzieży z terenów 

wiejsko-miejskich. Uczestniczyło ok. 78 osób. 

30. ZHP Chorągiew 

Kielecka 

43. Międzynarodowy 

Harcerski Festiwal 

Zorganizowano Międzynarodowy Harcerski Festiwal 

Kultury Młodzieży Szkolnej, w którym wzięło udział 
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Kultury Młodzieży 

Szkolnej 2016 

ok. 1 600 dzieci i młodzieży z Polski i krajów 

sąsiednich. 

31. 

Katolickie 

Stowarzyszenie 

Civitas Christiana 

Oddział Okręgowy w 

Kielcach 

Zdzisław Antolski 

„Moje Kielce 

literackie” 

Wydano publikację Zdzisława Antolskiego pt. „Moje 

Kielce literackie” 

32. 
Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Szydłowskiej 

18. Międzynarodowy 

Turniej Rycerski o 

Miecz Króla 

Kazimierza Wielkiego 

Odbył się 18.Międzynarodowy Turniej Rycerski 

o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego. Uczestniczyło 

ok. 600 osób. 

33. Gminne Towarzystwo 

Sportowe w Rakowie 

Przegląd Pieśni 

Ludowej i Regionalnej 

Kół Gospodyń 

Wiejskich 

Odbył się Przegląd Pieśni Ludowej i Regionalnej Kół 

Gospodyń Wiejskich. Uczestniczyło ok. 500 osób. 

34. Stowarzyszenie 

Wizjoner 

Udział 

w międzynarodowych 

festiwalach teatralnych 

dla osób 

niepełnosprawnych 

Zadanie polegało na udziale niepełnosprawnych 

aktorów Teatru Plastycznego SEN w XIV 

Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Wspaniałych 

w Tczewie. 

35. Stowarzyszenie Chór 

Kameralny Fermata 

Udział w XXVI 

International Music 

Meeting w Padwie we 

Włoszech 

Zadanie polegało na udziale Chóru Kameralnego 

Fermata w XXVI International Music Meeting 

w Padwie we Włoszech. Przyczyniło się do promocji 

regionu świętokrzyskiego i nawiązania współpracy 

międzynarodowej. 

36. 
Klub Motocyklowe 

Brave Dogs Polska 

Chapter Pińczów 

Propagowanie 

regionalizmu przez 

prezentację artystów 

lokalnych 

Zorganizowano imprezę popularyzującą dziedzictwo 

kulturowe wsi. Odbyły się pokazy i warsztaty 

kulinarne, w których uczestniczyło ok. 260 osób. 

37. OSP w Krasocinie 

Prezentacja 

Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej OSP Krasocin 

wraz z grupą taneczną 

Aplauz na 

Międzynarodowym 

Festiwalu Orkiestr 

FIJO w Cheb (Czechy) 

Zadanie polegało na prezentacji Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej OSP Krasocin wraz z grupą taneczną 

Aplauz na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr 

FIJO w Cheb (Czechy). 

38. 
Stowarzyszenie 

„Nasze Dziedzictwo 

Ossolin” 

V Jubileuszowy Piknik 

Rycerski w Ossolinie i 

Gala "Kryształowego 

Berła" 

Zorganizowano  V Piknik Rycerski w Ossolinie i 

Galę Kryształowego Berła, podczas której odbyła się 

popularyzacja twórczości Władysława St. Reymonta 

i jego związków z Ziemią Świętokrzyską. W imprezie 

wzięło udział ok. 900 widzów. 

39. 
Stowarzyszenie 

Twórczych Kobiet 

"Talent i Pasja" 

Organizacja konkursu 

na najlepszą zalewajkę 

Zorganizowano konkursu na najlepszą zalewajkę, 

w którym wzięły udział 23 zespoły z regionu 

świętokrzyskiego. 

40. 

Fundacja Wspierania 

Inicjatyw Społeczno-

Edukacyjnych, 

Kultury oraz Ochrony 

Dziedzictwa 

Narodowego DLA 

POKOLEŃ 

Tak się tutaj żyło! – 

utracone dziedzictwo. 

Wystawa 

fotograficzno-

dźwiękowa we wsi 

Dąbie 

Zorganizowano wystawę „Tak się tutaj żyło! – 

utracone dziedzictwo”, która obejmowała 

powiększone, opisane i wyretuszowane fotografie 

i prezentację multimedialną na podstawie zdjęć 

i nagranych wywiadów. Wystawie towarzyszył piknik 

promujący potrawy regionalne. Wystawę odwiedziło 

ok. 250 osób. 
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41. 

Stowarzyszenie 

Rekonstrukcji 

Historycznych 

„JODŁA” 

LI (36. po wojnie) 

Marsz Szlakiem I 

Kompanii Kadrowej 

(Marsz Bieliniaków) 

Zorganizowano marsz, którego celem było 

przypomnienie o Miejscach Pamięci Narodowej, 

uczestniczyło w nim 15 osób – członków 

stowarzyszenia. 

42. 
Stowarzyszenie 

Miłośników 

i Przyjaciół Kurozwęk 

Organizacja IX 

Festiwalu 

Chopinowskiego 

W ramach zadania odbyły się cztery koncerty 

fortepianowe, podczas których zaprezentowano 

najpiękniejsze utwory muzyczne Fryderyka Chopina. 

Uczestniczyło ok. 300 osób. 

43. Stowarzyszenie 

„Wincentowianie” 

Udział zespołu 

„Wincentowianie” 

w przeglądach 

zespołów ludowych - 

promocja kultury 

ludowej województwa 

świętokrzyskiego 

W ramach zadania zespół „Wincentowianie” 

zaprezentował się w przeglądach zespołów ludowych 

na terenie województwa świętokrzyskiego. 

44. Caritas Diecezji 

Sandomierskiej 

Konkurs wiedzy 

o twórczości Henryka 

Sienkiewicza 

Odbył się konkurs wiedzy o twórczości Henryka 

Sienkiewicza dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. Wzięło w nim udział ok. 60 osób. 

45. 

Stowarzyszenie 

Rekonstrukcji 

Historycznych 

„JODŁA” 

IX Piknik Historyczny 

II wojna światowa 

w Chęcinach 

Odbyło się widowisko historyczne przybliżające 

mieszkańcom województwa historię 27. Pułku 

Ułanów, który prowadził walkę z okupantami na 

terenie ziemi świętokrzyskiej w latach 1939-1945. 

Widowisko oglądało ok. 1 500 widzów. 

46. 

Stowarzyszenie 

Lokalna Organizacja 

Turystyczna 

„Partnerstwo Ziemi 

Świętego Krzyża” 

Pół Wieku 

Świętokrzyskiej 

Kultury Ludowej 

Podczas 50. Dymarek 

Świętokrzyskich 

Zorganizowano 50. Dymarki Świętokrzyskie - 

przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne promujące 

starożytne hutnictwo świętokrzyskie i archeologiczne 

dziedzictwo kulturowe powiązane z regionem 

świętokrzyskim w kraju i za granicą. 

Zaangażowanych w realizację zadania było ok. 250 

edukatorów, liczbę uczestników szacuje się na 

kilkanaście tysięcy. 

47. Stowarzyszenie 

Wilków - Nasz Dom 

IV Świętokrzyski 

Festiwal Zupy Rybnej 

nad Zalewem w 

Wilkowie 

W konkursie na najlepszą zupę rybną wzięło udział 8 

zespołów, które promowały walory swoich „małych 

ojczyzn” poprzez oryginalne przepisy i atrakcyjnie 

przygotowane zupy. W imprezie uczestniczyło ok. 

700 osób. 

48. 

Stowarzyszenie 

Agroturystyczne 

„Wierna Rzeka” 

w Piekoszowie 

Na ludową nutę 

W ramach zadania zaprezentowano dorobek zespołu 

Pieśni i Tańca „Wierna Rzeka” i ich solistów na 

festiwalu Panorama Kultur „”Jak skrawki wspólnego 

nieba”. 

49. Fundacja La Zebra 

II Konkurs Filmowy 

Środowiskowych 

Domów Samopomocy 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

Zorganizowano II Konkurs Filmowy dla 

Środowiskowych Domów Samopomocy 

Województwa Świętokrzyskiego. Uczestniczyło ok. 

50 osób. 

50. 

Polskie 

Stowarzyszenie 

Edukacji Plastycznej 

Delegatura w Kielcach 

Wystawa, 

Międzynarodowy 

Plener Malarski 

„Świętokrzyskie 

Krajobrazy” 2016 

Zorganizowano Międzynarodowy plener i wystawę 

malarską pn. „Świętokrzyskie Krajobrazy” 2016. 

Wystawa jest prezentowana w 3 galeriach regionu 

świętokrzyskiego i 1 galerii poza regionem. 

51. Towarzystwo 

Przyjaciół Ponidzia 

II Piknik Bluesowy 

„Blues nad Nidą - 

Pińczów 2016” 

W ramach zadania odbył się Piknik Bluesowy „Blues 

nad Nidą - Pińczów 2015”, w którym wzięło udział 

około 1 000 osób. 
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52. Stowarzyszenie Ziemi 

Janickiej „Zgoda” 

Kunowskie granie 

i śpiewanie 

Świętokrzyskiego 

promowanie 

Zorganizowano przegląd dorobku zespołów ludowych 

śpiewaczych. Wzięło udział ok.300 osób. 

53. Związek Literatów 

Polskich 

Wybór, opracowanie 

redakcyjno-

komputerowe tekstu, 

zdjęć, malarstwa, 

grafiki i opublikowanie 

na portalu 

Świętokrzyskiej 

Biblioteki Cyfrowej 

WBP 4 numerów 

„Świętokrzyskiego 

Kwartalnika 

Literackiego” 

Opracowano i opublikowano na portalu 

Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej WBP 4 

numerów „Świętokrzyskiego Kwartalnika 

Literackiego” 

54. Stowarzyszenie im. 

Jana Karskiego 

Organizacja wystawy 

związanej z 70. 

rocznicą Pogromu 

Kieleckiego 

Utworzono pierwsza w Kielcach stałą wystawę 

poświęconą dramatycznym wydarzeniom z 4 lipca 

1946 r., określanych jako pogrom kielecki. W miejscu 

tym prowadzone są warsztaty dla nauczycieli 

i uczniów, w których wzięło już udział ok.1000 osób. 

Wystawę odwiedziło tylko w miesiącu lipcu 300 

osób. 

55. Fundacja Perfekta 

Dance 

Taniec dobrym 

sposobem na nudę 

W ramach zadania członkowie zespołu tanecznego 

„Ekstremum Perfekta 1” wzięli udział 

w Mistrzostwach Europy Cheerleaders federacji 

International Cheer Union. 

56. 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Świętokrzyski 

w Kielcach 

Rainbow Art.Event 

2016 - program 

artystyczny w stylu 

fluxus dla osób 

niewidomych 

i słabowidzących 

Polskiego Związku 

Niewidomych 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

W ramach zadania przygotowano program 

artystyczny w stylu fluxus dla osób niewidomych i 

słabowidzących Polskiego Związku Niewidomych z 

10 powiatów województwa świętokrzyskiego. 

Uczestniczyło około 90 osób. 

57. 

Ośrodek Kulturalno-

Historyczny Beldonek 

Pałac Wielopolskich 

w Chrobrzu 

VI Święto Pieśni i 

Muzyki Świętokrzyskiej 

im. K. Krawczyka i S. 

Muchy 

w Niegosławicach 

Zorganizowano VI Święto Pieśni i Muzyki 

Świętokrzyskiej im. K. Krawczyka i S. Muchy 

w Niegosławicach, w którym wzięło udział ok.70 

wykonawców muzyki ludowej z regionu 

świętokrzyskiego. W wydarzeniu wzięło udział ok. 

900 widzów. 

58. Stowarzyszenie 

„Piekoszowianie” 

Obrzędy i zwyczaje 

ludowe województwa 

świętokrzyskiego 

Zadanie polegało na zorganizowaniu przeglądu – 

konkursu propagującego kulturę ludową regionu 

świętokrzyskiego. W prezentowaniu obrzędów 

i zwyczajów ludowych wzięło udział ok. 200 osób, 

widzów było ok. 150 osób. 

59. Stowarzyszenie 

„Kielce Rockują” 

Międzynarodowy 

Turniej Muzyczny 

„Kielce Rockują 

Tournament” 

Zorganizowano konkurs i przegląd kapel muzycznych 

pn. Międzynarodowy Turniej Muzyczny "Kielce 

Rockują Tournament". W wydarzeniu wzięło udział 

ok. 800 osób. 

60. Ochotnicza Straż Biesiada kulturalna Zorganizowano „Biesiadę kulturalną”, podczas której 
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Pożarna w Rykoszynie odbyły się konkursy, zabawy, turnieje związanymi 

z obyczajami ludowymi. Wzięło w niej udział ok. 100 

mieszkańców gminy. 

61. Stowarzyszenie 

Rozwoju Gminy Kije 

III Konkurs śpiewaczy 

„Ciżbą śpiwanie - 

ludowa tradycja w 

pieśni zaklęta” 

W ramach zadania zorganizowano III konkurs 

śpiewaczy „Ciżbą śpiwanie - ludowa tradycja w 

pieśni zaklęta” adresowany do zespołów ludowych z 

terenu województwa świętokrzyskiego. W imprezie 

wzięło udział ponad 900 osób. 

62. 
Fundacja Kultury 

Regionalnej 

Radostowa 

Wydanie czasopisma 

społeczno-kulturalnego 

„Radostowa” w roku 

2016 

Wydano czasopismo społeczno-kulturalne 

„Radostowa” 

63. 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych 

i Kulturalnych „Pro 

Persona” 

Wagonowe tralalala 

Ciuchci Ekspres 

Ponidzie. 5 Spotkania z 

Piosenką Turystyczną i 

Poetycką 

Odbyły się spotkania z Piosenką Turystyczną 

i Poetycką. Wzięło w nich udział 1000 osób. 

64. 
Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie 

„Muzyka" 

XX Zamkowe 

Spotkania z Muzyką 

Zorganizowano koncerty w ramach cyklu XX 

Zamkowych Spotkań z Muzyką. Szacunkowa liczba 

słuchaczy około 800 osób. 

65. Stowarzyszenie „W 

Dolinie Czarnej” 

Ogień i Żelazo w Starej 

Hucie 

W ramach zadania zorganizowano: wykład 

popularno-naukowy poświęcony historii i 

współczesnej metalurgii, pokazy dawnych XVIII i 

XIX-wiecznych technologii hutniczych i 

metalurgicznych, grę terenową i widowisko 

plenerowe teatru ognia. Impreza zgromadziła ok.600 

osób. 

66. 

Dom Zakonny 

Misjonarze Oblaci 

Maryi Niepokalanej - 

Klasztor Święty Krzyż 

Rozpowszechnianie 

dorobku kulturalnego 

oraz dziedzictwa 

narodowego regionu 

świętokrzyskiego 

podczas ŚDM 2016 

oraz wydarzeń 

towarzyszących, 

poprzez wydanie 

materiałów 

promocyjnych w 

postaci folderu i 

broszury 

Wydano materiały promocyjne w postaci folderu 

i broszury na temat dorobku kulturalnego oraz 

dziedzictwa narodowego regionu świętokrzyskiego 

podczas ŚDM 2016 oraz wydarzeń towarzyszących. 

67. 
Stowarzyszenie 

Kultury Filmowej 

"Kino mówi" 

Przegląd Kieleckiego 

Kina Niezależnego II 

Odbył się przegląd niezależnego kina młodych 

twórców. Impreza zgromadziła ok. 60 widzów. 

 68. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Św. 

Katarzyny i Doliny 

Wilkowskiej "Łysica - 

Sabat" 

Pamiętamy o Poetach 

Doliny Wilkowskiej 

W ramach zadania odbył się konkurs recytatorski pt. 

„Pamiętamy o Poetach Doliny Wilkowskiej”, 

w którym brali udział mieszkańcy gmin. 

69. 

Stowarzyszenie na 

rzecz Odnowy 

Zabytków Parafii 

Świętej Trójcy 

VIII Parafialny Festyn 

Rodzinny „Postaw na 

Rodzinę” 

Zorganizowano VIII Parafialny Festyn Rodzinny 

„Postaw na Rodzinę”, w którym wzięło udział ok. 500 

osób. 
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70. Stowarzyszenie 

Ziemia Świętokrzyska 

Realizacja i wydanie 

bajki muzycznej 

„Chicholudki”, 

stworzenie materiału 

do ewentualnej 

scenicznej realizacji 

bajki 

Wydano bajkę muzyczną „Chicholudki” i stworzono 

materiał do ewentualnej scenicznej realizacji bajki. 

71. Fundacja Ośrodek 

KARTA 

Życie społeczne i 

codzienne gminy 

Czarnocin w XX wieku. 

Publikacja wyboru 

tekstów i fotografii 

z kolekcji Mieczysława 

Pragnącego w 

kwartalniku 

historycznym „Karta” 

Opublikowano teksty  i fotografie  z kolekcji 

Mieczysława Pragnącego pt. „Życie społeczne 

i codzienne gminy Czarnocin w XX wieku” 

w kwartalniku historycznym „Karta”. 

72. 

Fundacja Korzenie - 

Ośrodek Promocji 

Kultury i Sztuki 

Tradycyjnej 

„Pieśni porządkowe” - 

wydanie płyty CD 
Wydano płytę CD pn. „Pieśni porządkowe” 

73. Stowarzyszenie 

"Przyjacielska Dłoń" 

Warsztaty wokalno-

sceniczne 

Zorganizowano warsztaty wokalno-sceniczne dla 

grupy 22 osób, mieszkańców gminy Pawłów. 

74. Stowarzyszenie 

„Działaj z energią” 

ŚFFI - Świętokrzyski 

Festiwal Folkowych 

Inspiracji 

W ramach Świętokrzyskiego Festiwalu Folkowych 

Inspiracji odbyły się warsztaty artystyczne i 

rękodzielnicze, spotkania ze świętokrzyskimi 

artystami, przegląd twórczości nieprofesjonalnej. 

Udział w imprezie wzięło ok. 280 osób. 

75. Towarzystwo im. 

Stefana Żeromskiego 

Stypendia im. Andrzeja 

Radka 

Ufundowano stypendia dla zdolnej młodzieży z 

terenu województwa świętokrzyskiego. 

76. 
Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie 

Gospel 

IV Świętokrzyskie 

Warsztaty Gospel 

w Kielcach zakończone 

ogólnopolskim 

wydarzeniem „Gospel 

Celebration” 

Odbyły się IV Świętokrzyskie Warsztaty Gospel 

w Kielcach zakończone ogólnopolskim wydarzeniem 

„Gospel Celebration”. W warsztatach wzięły udział 

162 osoby, w koncercie finałowym - 500 osób. 

77. 
Klimontowskie 

Stowarzyszenie 

„Zawsze Razem” 

I Wojewódzki Przegląd 

Pieśni Patriotycznej 

i Religijnej "W pieśni 

historia zaklęta" 

Odbył się I Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej 

i Religijnej "W pieśni historia zaklęta". Uczestniczyło 

ok. 300 osób. 

78. 
Stowarzyszenie 

"Nasze Dziedzictwo 

Ossolin" 

Wydanie książki 

"Świętokrzyskim 

szlakiem cz. II" 

Wydano książkę "Świętokrzyskim szlakiem cz. II" 

79. 

Stowarzyszenie 

Wspierania Dzieci i 

Młodzieży 

Uzdolnionej 

w Kielcach 

IV Ogólnopolski 

Konkurs Kolęd i 

Pastorałek GLORIA 

Zorganizowano IV Ogólnopolski Konkurs Kolęd 

i Pastorałek GLORIA. W przesłuchaniach udział 

wzięło 146 wokalistów, 13 zespołów. Przesłuchania 

konkursowe obserwowało ok. 500 widzów. 

80. Fundacja Regionalis 

Festiwal Sztuki 

Współczesnej 

"Człowiek i jego 

sztuka" VIII edycja 

W ramach festiwalu zorganizowano pokaz mody, 

wystawę fotografii i rysunków. Uczestniczyło ok. 100 

osób. 

81. Stowarzyszenie 

"Towarzystwo 

Prezentacja kultury 

materialnej i duchowej 

Opracowano i opublikowano wydawnictwo 

popularyzujące Małą Ojczyznę - powiat skarżyski 
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Impuls" Powiatu Skarżyskiego 

na tle województwa 

świętokrzyskiego 

(opracowanie 

i opublikowanie 

wydawnictwa 

popularyzującego Małą 

Ojczyznę - powiat 

skarżyski) 

82. 
Stowarzyszenie 

Związek Młodzieży 

Wiejskiej 

Kobiety niezłomne na 

Ziemi Świętego Krzyża 

Wydano publikacje pt. „Kobiety niezłomne na Ziemi 

Świętego Krzyża” 

83. 

Katolickie 

Stowarzyszenie 

Civitas Christiana 

Oddział Okręgowy w 

Kielcach 

XLIII - Konkurs i 

wystawa współczesnej 

ludowej sztuki 

religijnej 1050-lecie 

chrztu Polski 

Zorganizowano Konkurs i Wystawę Współczesnej 

Ludowej Sztuki Religijnej pt. „1050-lecie chrztu 

Polski”. Na konkurs wpłynęło 137 prac 15 autorów. 

84. 
Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 

Daleszyckiej 

Organizacja 

uroczystości 

odsłonięcia i 

poświęcenia na rynku 

w Daleszycach 

pomnika Józefa 

Piłsudskiego, 

powiązana 

z obchodami 90. 

rocznicy pobytu 

Marszałka na ziemi 

daleszyckiej. 

Zorganizowano uroczystości odsłonięcia i 

poświęcenia na rynku w Daleszycach Pomnika Józefa 

Piłsudskiego w związku z obchodami 90. rocznicy 

pobytu Marszałka na ziemi daleszyckiej pn. "W 

zwierciadle historii”. 

85. 
Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie 

MUZYKA 

XXXV 

Międzynarodowy 

Festiwal Jeunesses 

Musicales 

W ramach zadania został zaprezentowany bogaty 

program koncertów muzyki, począwszy od baroku do 

współczesności, odpowiadający potrzebom i gustom 

różnych grup odbiorców. Uczestniczyło ok. 1 900 

osób. 

86. 

Kielecki Ochotniczy 

Szwadron Kawalerii 

im. 13 Pułku Ułanów 

Wileńskich 

Kurier Kielecki z okazji 

98. rocznicy 

odzyskania przez 

Polskę niepodległości 

Wydano Kurier Kielecki z okazji 98. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

87. Fundacja dla AGH w 

Krakowie 

Wydanie książki pt. 

„Turystyka 

przemysłowa ze 

Stanisławem Staszicem 

po staropolskim 

Okręgu 

Przemysłowym” 

Wydano książkę pt. „Turystyka przemysłowa ze 

Stanisławem Staszicem po staropolskim Okręgu 

Przemysłowym” 

88. 
Stowarzyszenie 

Artystyczne Ecce 

Homo 

XVI Przegląd Teatrów 

Alternatywnych 

Odbył się XVI Przegląd Teatrów Alternatywnych, 

w imprezie wzięło udział 63 wykonawców, 

uczestniczyło ponad 1000 widzów. 
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3.3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- ochrona zabytków 

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa organizacji 

 

Nazwa zadania 

 

Krótki opis realizacji zadania  

 

 

1. 

 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. św. Rocha 

w Mroczkowie, gm. 

Bliżyn, pow. 

skarżyski 

 

Mroczków, impregnacja dachu 

zabytkowego kościoła pw. św. Rocha 

 

Wsparcie realizacji zadania, 

ochrona i zabezpieczenie zabytku 

przed dalszą destrukcją 

 

2. 

 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. św. Apostołów 

Piotra i Pawła 

w Radoszycach, 

pow. konecki 

 

Radoszyce, konserwacja techniczna 

i estetyczna ołtarza głównego wraz 

z rzeźbami: Krucyfiks, św. Piotr, św. Paweł, 

św. Barbara, św. Zofia, Niepokalane 

Poczęcie NMP, para aniołów ze 

skrzydłami, para puttów, z kościoła 

parafialnego 

 

Wsparcie realizacji zadania, 

ochrona i zabezpieczenie zabytku 

przed dalszą destrukcją 

 

3. 

 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. św. Mikołaja 

w Bejscach, pow. 

kazimierski 

 

Bejsce, kontynuacja prac konserwatorskich 

przy kamiennej dekoracji nagrobka, 

kopuły, rzeźb, arkad, gzymsów, polichromii 

w kaplicy Firlejów w transepcie (1594 r.) w 

kościele pw. św. Mikołaja 

 

Wsparcie realizacji zadania, 

ochrona i zabezpieczenie zabytku 

przed dalszą destrukcją 

 

4. 

 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. Św. Wojciech 

w Cisowie, gm. 

Daleszyce, pow. 

kielecki 

 

Cisów, konserwacja techniczna ołtarza 

bocznego oraz konserwacja techniczna i 

estetyczna rzeźby "Michała Archanioła 

depczącego diabła" z kościoła parafialnego 

 

Wsparcie realizacji zadania, 

ochrona i zabezpieczenie zabytku 

przed dalszą destrukcją 

 

5. 

 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. św. Jakuba St. 

w Szczaworyżu gm. 

Busko-Zdrój 

 

Szczaworyż, konserwacja dwóch portali: 

portalu w elewacji zachodniej kościoła- 

w wejściu do kruchty, portalu w przejściu z 

kruchty zachodniej do nawy w kościele pw. 

św. Jakuba St. 

 

Wsparcie realizacji zadania, 

ochrona i zabezpieczenie zabytku 

przed dalszą destrukcją 

 

6. 

 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. św. Katarzyny 

Dziewicy 

i Męczennicy 

w Piasku Wielkim, 

gm. Nowy Korczyn, 

pow. buski 

 

Piasek Wielki, konserwacja estetyczna 

ołtarza bocznego Św. Tekli wraz z 

antepedium z płaskorzeźbionym herbem 

Gryf i trzema rzeźbami: św. Stanisław bp, 

św. Wojciech, Jan Chrzciciel z kościoła 

parafialnego pw. św. Katarzyny Dz. i M. 

 

Wsparcie realizacji zadania, 

ochrona i zabezpieczenie zabytku 

przed dalszą destrukcją 

3.3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków w 2016 roku- 56 000,00 PLN 
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Lp. 
 

Nazwa organizacji 

 

Nazwa zadania  

 

Krótki opis realizacji zadania  

 

 

 

1. 

 

Fundacja I Liceum im. gen. 

W. Sikorskiego we Włoszczowie 

 

X Wojewódzki Turniej 

Sprawności Językowej 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

wzmocnienie świadomości języka 

polskiego oraz umiejętności czytania 

ze zrozumieniem. Ponadto uczestnicy 

zapoznali sie z funkcjami języka 

ojczystego i ogromną rolą literatów 

(Stefana Żeromskiego) 

w kształtowaniu języka.  

Ilość uczestników - 93. 

 

2. 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 

Smyków 

 

Spotkania z tańcem 

i muzyką 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

wzmocnienie świadomości nt. technik 

tańca klasycznego i współczesnego.  

Ilość uczestników - 24 os. 

 

3. 

 

Forum Młodego Biznesu w Szumsku 

 

"KONKURS 

ROBOTYKI CkRobots 

2016". 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

zwiększono dostęp młodzieży do 

rozwijania zainteresowań związanych 

z robotyką i oprogramowaniem, 

zastosowanie robotyki w życiu 

codziennym. Ilość uczestników –  

35 os. 

 

4. 

 

Związek Literatów Polskich 

 

Spotkania autorskie 

z młodzieżą szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

na terenie województwa 

świętokrzyskiego 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

8 spotkań autorskich w szkołach 

ponadpodstawowych, pobudzenie 

czytelnictwa 

 

 

5. 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Przemienienia Pańskiego w 

Odrowążku 

 

"Organizacja 

warsztatów 

edukacyjnych dla dzieci 

i młodzieży z Parafii 

pw. Przemienienia 

Pańskiego w 

Odrowążku" 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

udoskonalenie gry na instrumentach 

dętych, integracja dzieci i młodzieży. 

Ilość uczestników - 25 dzieci. 

3.4  W zakresie  upowszechniania edukacji i nauki w 2016 roku – 140 000,00 PLN 
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6. 

 

Fundacja Akademia Kompetencji 

 

"Historia mojej rodziny 

- historią mojego 

miasta" 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

uruchomienie strony internetowej  

z fragmentami tekstów o mieście 

widziany z perspektywy codziennego 

życia ludzi. 

 

 

7. 

 

Stowarzyszenie "Homo Politicus" 

w Kielcach 

 

Edukacja obywatelska - 

NGO w szkołach 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

wzrost świadomości z zakresu 

działalności organizacji społecznych 

 z terenu województwa 

świętokrzyskiego.  

Ilość uczestników - 300 os. 

 

 

8. 

 

Wioska Aniołów 

 

Dogoterapia jako 

metoda pracy z dziećmi 

z trudnościami 

w uczeniu się. 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

zajęcia z zakresu bezpieczeństwa 

pracy z psem. Ilość biorących udział - 

40 dzieci. 

 

9. 

 

Fundacja Studio TM w Kielcach 

 

Edukacyjne Warsztaty 

Tańca Ludowego 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

nowe umiejętności w zakresie tańca 

nowoczesnego i ludowego.  

Ilość uczestników - 15 os. 

 

10. 

 

Towarzystwo Przyjaciół Starachowic 

 

Wędrówka przez dzieje 

administracyjne 

powiatu 

starachowickiego – 

w 101. rocznicę 

ulokowania starostwa 

w Starachowicach 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

zorganizowanie konferencji o dziejach 

powiatu Starachowickiego w ostatnim 

stuleciu, wydano w 50 szt. publikacji 

pokonferencyjnej. 

 

11. 

 

Związek Młodzieży Wiejskiej 

 

"Świętokrzyski 

Podróżnik" - 

wojewódzki konkurs 

dla uczniów szkół 

podstawowych 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

pobudzenie kreatywności, odkrywanie 

nowych talentów literackich i 

plastycznych, wzmocnienie 

tożsamości regionalnej. Ilość 

uczestników - 130 os. 

 

12. 

 

Fundacja Centrum Edukacji dla 

Rozwoju we Włoszczowie 

 

"Dziedzictwo kulturowe 

i przyrodnicze powiatu 

włoszczowskiego 

w edukacji 

regionalnej" - 

warsztaty dla 

nauczycieli 

i organizacji 

pozarządowych 

pracujących z dziećmi 

i młodzieżą 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

wzmocnienie tożsamości regionalnej.  

Ilość uczestników - 33 os. 
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13. 

 

Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, 

Rozwój" w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

Wydanie materiałów 

z Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej 

"Kryzys Ukraiński 

i jego znaczenie dla 

bezpieczeństwa 

międzynarodowego"  

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

wydano 50 szt. egzemplarzy 

pokonferencyjnych. 

 

14. 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych Nowy Horyzont w 

Chomentowie 

 

"Coś z niczego, czyli 

twórczy recykling" 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

pogłębienie wiedzy nt. recyklingu, 

segregacji śmieci. Ilość uczestników - 

20 os. 

 

 

15. 

 

Lokalna Organizacja Turystyczna 

"Czym chata bogata" 

 

XV Powiatowy Turniej 

Ortograficzny 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

wzmocniono świadomość języka 

polskiego oraz umiejętność czytania ze 

zrozumieniem, zwiększenie wiedzy 

językowej.  

Ilość uczestników - 49 os. 

 

16. 

 

Fundacja "Dr Clown" w Warszawie 

 

Uśmiech - podaj dalej 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

zdobycie wiedzy z zakresu gelotologii 

oraz pracy z dziećmi i młodzieżą w 

sytuacji choroby i niepełnosprawności. 

Ilość uczestników - 30 os. 

 

17. 

 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji 

Historycznych "Jodła" w Występach 

 

"W obronie Biało-

Czerwonej 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

przypomnienie zapomnianych miejsc 

pamięci narodowej, poszerzenie 

wiedzy nt. AK, rekonstrukcja 

zdarzenia historycznego.  

Ilość uczestników - 700 os. 

 

18. 

 

Fundacja La Zebra w Krzcinie 

 

Zrozumieć 

niepełnosprawność 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

zapoznanie z niepełnosprawnością. 

Ilość uczestników – 157 os. 

 

19. 

 

Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża 

 

Stawiamy na 

patriotyzm 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania. 

 

20. 

 

Fundacja "Folwark Podzamcze" we 

Włoszczowie   

 

Młodzi w AKcji 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

pogłębienie wiedzy nt. osób 

zasłużonych dla Polski.  

Ilość uczestników - 430 os. 
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21. 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Gnieszowice "Sami Swoi" 

 

Chcę znać swoje 

dziedzictwo - cykl 

konkursów 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

poszerzenie wiedzy z zakresu 

regionalizmu, tradycji i kultury, 

zapoznanie z regionem. Ilość 

uczestników - 80 os. 

 

 

 

 

22. 

 

Akademicka Fundacja Staropolska 

Kielce 

 

Pozdrówcie Góry 

Świętokrzyskie - Cykl 

Wykładów 

Akademickich O 

Tematyce Historyczno-

Patriotycznej Dla Szkół 

Gimnazjalnych 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

poszerzenie wiedzy nt. historii, 

polityki regionu, wychowania 

patriotycznego. Ilość uczestników  

520 os. 

 

 

23. 

 

Parafia Rzymskokatolicka 

Zwiastowania Pańskiego w 

Piotrkowicach 

 

Zlot Szkół im. Jana 

Pawła II 

w Piotrkowicach 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

upamiętnienie sylwetki Jana Pawła II i 

upowszechnienie twórczości Świętego.  

Ilość uczestników - 350 os. 

 

24. 

 

Polski Związek Niewidomych Okręg 

Świętokrzyski w Kielcach 

 

Tyfloedukacja - 

warsztaty edukacyjne 

promujące metody, 

formy i sprzęt 

rehabilitacyjny 

ułatwiający codzienne 

funkcjonowanie 

osobom niewidomym 

i słabowidzącym 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

przeprowadzono warsztaty edukacyjne 

promujące metody, formy i sprzęt 

rehabilitacyjny ułatwiający codzienne 

funkcjonowanie osobom niewidomym 

i słabowidzącym, poszerzenie wiedzy 

z tyflorehabilitacji.  

Ilość uczestników - 42 os. 

 

25. 

 

Stowarzyszenie Doradców 

Zawodowych i Personalnych 

"ZAWODOWSKAZ"w Samsonowie 

 

Doradztwo 

międzykulturowe - od 

teorii do praktyki 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

rozwój naukowy studentów doradztwa 

zawodowego i personalnego. Ilość 

uczestników – 35 os. 

 

26. 

 

Parafia Rzymskokatolicka Świętej 

Trójcy w Skarżysku Kościelnym 

 

"Poznaj nas i poznaj 

nasz region - 

świętokrzyskie sercu 

bliskie" 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

poszerzenie wiedzy z zakresu języka 

polskiego i angielskiego, emisji głosu, 

wyjazd edukacyjny, wystawa zdjęć. 

Ilość uczestników - 18 os. 

 

 

27. 

 

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego 

w Kielcach 

 

Seminarium naukowe 

"Pamięć. Dialog. 

Pojednanie" 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

zgłębienie wiedzy nt. pogromu 

kieleckiego. Ilość uczestników - 300 

os. 
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28. 

 

Związek Młodzieży Wiejskiej 

 

Audiobook dla dzieci 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

wydanie 150 szt. audiobooka z 10 

bajkami o woj. świętokrzyskim. 

 

29. 

 

Towarzystwo Wspierania Rozwoju 

Powiatu "Wszechnica Konecka" 

 

"Kolory bez barier" 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

integracja środowiska, zapoznanie 

młodzieży z problematyką 

niepełnosprawnych 

 

30. 

 

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja 

Ostoja Owsianego w Warszawie 

 

V Konferencja 

Świętokrzyska 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

wydano 500 egz. materiałów 

pokonferencyjnych dot. anatomii 

kryzysu. 

 

 

31. 

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

 

100-lecie harcerstwa 

w Skarżysku-

Kamiennej. 100 lat 

służby Bogu Ojczyźnie i 

bliźnim 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

wystawa nt. 100-lecia działalności 

ruchu harcerskiego w Skarżysku-

Kamiennej. Ilość uczestników - 1000 

os. 

 

32. 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych 

"TALENT" w Staszowie 

 

Literatura a region - 

plener literacki 

ukazujący Staszów 

i świętokrzyskie 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

zaznajomienie z twórczością pisarzy 

świętokrzyskich poprzez spotkania 

autorskie, rozbudzenie nawyków 

czytelniczych. Ilość uczestników – 

 20 os. 

 

33. 

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 

Gminy Bejsce i Okolic 

 

Akademia Patriotyzmu 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

zorganizowano obchody 1050-lecia 

Chrztu Polski. Ilość uczestników – 

 100 os. 

 

34. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Moskorzewie   

 

Mała Olimpiada 

Wiedzy Pożarniczej 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, zwiększenie 

bezpieczeństwa na terenie gm. 

Moskorzew. Ilość uczestników - 24 os. 

 

35. 

 

Kulturalna Przestrzeń 

 

Powrót do źródeł - 

konferencja 

bibliotekarzy 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

zapoznanie ze sposobami i metodami 

upowszechniania wiedzy o własnym 

regionie wśród mieszkańców.  

Ilość uczestników - 15  os. 

 

 

36. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Ociesękach, Fundacja Centrum 

Europy Lokalnej 

 

Piknik Historyczny 

"Ociesęki 2016" 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

zwiększenie wiedzy historycznej nt. 

działań wojennych prowadzonych na 

lokalnym obszarze, podtrzymanie 

tradycji narodowej. Ilość uczestników 
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- 100 os. 

 

37. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Niewachlowie- Kielce 

 

"Nasza historia, nasze 

wspomnienia- 90 lat 

straży pożarnej 

w Niewachlowie" 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

przygotowano i wydano historyczną 

publikację albumową, 

przeprowadzono konkurs plastyczny 

dla najmłodszych, popularyzacja 

edukacji regionalne, obywatelskiej 

i patriotycznej.  

Ilość uczestników  - 30 os. 

 

38. 

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich Zarząd Okręgu w Kielcach 

 

Organizacja 

międzynarodowej 

konferencji naukowej 

nt. Sienkiewicz - tekst, 

lektura i społeczna 

praxis oraz imprez 

towarzyszących. 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

pogłębienie wiedzy dot. twórczości H. 

Sienkiewicza i nowoczesnych 

sposobów jej ujęcia, wymiana myśli 

naukowych. Ilość uczestników – 

 200 os. 

 

39. 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. 

Stefana Żeromskiego w Kielcach 

 

NAPISZ DO NAS 

O NAS 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

rozwinięcie zainteresowań twórczością 

literacką, wiedzą o tatrze, 

upowszechnienie wiedzy o teatrze. 

Ilość uczestników - 18 os. 

 

40. 

 

Stowarzyszenie Trzeciego Wieku 

"AKTYWNI" w Skarżysku-

Kamiennej 

 

"Miasto w obiektywie 

oczami seniora" 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

poszerzenie wiedzy z zakresu 

fotografii, stworzenie pamiątkowego 

albumu promującego miasto 

Skarżysko-Kamienna. Ilość 

uczestników - 15os. 

 

41. 

 

Europejskie Stowarzyszenie Dialogu 

Edukacyjnego Oddział w Kielcach 

 

Wydanie publikacji 

podsumowującej 

przebieg debat, dyskusji 

i warsztatów na I 

Europejskim Forum 

Nowych Technologii 

i Innowacji w Edukacji. 

Opracowanie 

redakcyjne i graficzne 

w formie rekomendacji 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

zwiększenie dialogu środowiska 

zajmującego się edukacją i wydanie 

publikacji podsumowującej przebieg 

debat, dyskusji i warsztatów na I 

Europejskim Forum Nowych 

Technologii i Innowacji w Edukacji. 

 

42. 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sichów 

Duży i Okolic 

 

„Razem tworzymy 

historię” 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

opracowano i wydano publikację 

książkową w 80. egzemplarzach pn.: 

„Historia Szkoły w Sichowie Dużym 

w 200-lecie istnienia”. 
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43. 

 

Stowarzyszenie Edukacji 

Pozaformalnej KALEJDOSKOP 

Kielce 

 

"Młodzi-Aktywni" 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

rozwój kompetencji społecznych, 

stworzenie podwalin do pows5tania 

Młodzieżowej Rady Gminy 

Pierzchnica. Ilość uczestników ok  

120 os. 

 

44. 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Świętej Trójcy w Skarżysku 

Kościelnym 

 

"Otwarte Serca- 

Otwarte Umysły. 

Pomagając innym 

dbamy o swój rozwój" 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

poszerzenie wiedzy z j. angielskiego, 

warsztaty z doradztwa prawnego, 

wyjazd edukacyjny, integracja z 

młodzieżą z zagranicy. Ilość 

uczestników 18 os. 

 

45. 

 

Fundacja Centrum Edukacji dla 

Rozwoju we Włoszczowie 

 

"W poszukiwaniu pasji 

i talentów"- wsparcie 

realizacji projektu 

autorstwa 

włoszczowskiej grupy 

gimnazjalnej 

wypracowanego na 

warsztatach 

Młodzieżowej Akademii 

Kompetencji 

Społecznych. 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

przeprowadzono warsztaty  z 

samodzielnego planowania, wizyta 

studyjna w ośrodku wolontariackim, 

przeprowadzenie Targów Pasji 

i Talentów.  

Ilość uczestników - 120 os. 

 

46. 

 

Związek Młodzieży Wiejskiej 

 

Młodzieżowa Akademia 

Lidera 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania,  

pozyskanie wiedzy na temat funduszy 

zewnętrznych dla NGO, konkurs na 

Młodzieżowego Lidera Aktywności, 

kino plenerowe w gm. Moskorzew.  

Ilość uczestników - 40 os. 

 

47. 

 

Stowarzyszenie "Homo Politicus" 

w Kielcach 

 

Kampus Wolnych 

Inicjatyw 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

zwiększenie aktywności społecznej i 

integracja studentów UJK, organizacja 

Dnia Aktywności Studenckiej, spacery 

historyczne po Kielcach. Ilość 

uczestników - 270 os.  

 

48. 

 

Stowarzyszenie "DZIAŁAJ 

Z ENERGIĄ", z siedzibą w Połańcu 

 

Nie stój z boku – dołącz 

do gry 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

przeprowadzenie turnieju „Team 

building” i rozgrywek paintballowych. 

Ilość uczestników 135 os.  

 

49. 

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 

Gminy Bałtów "Bałt" 

 

Akcja Smile 2 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

pogłębienie wiedzy z zakresu 

umiejętności tanecznych 

i muzycznych, uwrażliwienie na 

krzywdę osób chorych, promowanie 

aktywności fizycznej. Ilość 
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uczestników - ok 1500 os. 

 

50. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Krasocinie 

 

Młodzi ku przestrodze 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

poszerzenie wiedzy z zakresu 

profilaktyki przeciwpożarowej, 

nakręcenie filmów edukacyjnych. 

Ilość uczestników - ok 300 os.  

 

51. 

 

Stowarzyszenie JES - Jakość Energia 

Starachowice 

 

"Sfotografuj wiersz, 

zwierszuj fotografię" 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

odbyły się warsztaty literacko-

fotograficzne i wernisaż.  Ilość 

uczestników 110 os. 

 

52. 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi  

Korczyńskiej Nowy Korczyn 

 

"Nowy Korczyn- nasza 

przeszłość, 

teraźniejszość 

i przyszłość" 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

uaktywnienie społeczne młodzieży, 

poznanie historii najbliższego 

otoczenia, zwiedzanie Muzeum w 

Wiślicy. Ilość uczestników - 100 os. 

 

53. 

 

Regionalne Centrum Wolontariatu 

w Kielcach 

 

Synergia Młodych 

Liderów 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

przygotowanie filmu promującego 

działania społeczeństwa 

obywatelskiego, konferencja, 

szkolenia, zwiększenie zaangażowania 

społecznego młodych osób.  Ilość 

uczestników - 220 os. 

54.  

Stowarzyszenie "Koło Gospodyń 

Wiejskich Marcinkowianie" 

w Marcinkowie 

 

Zwiększenie aktywności 

obywatelskiej młodzieży 

w Gminie Wąchock 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

zdobycie wiedzy z zakresu praw i 

obowiązków ucznia; z zakresu 

działalności młodzieżowej rady gminy 

i samorządu uczniowskiego: z zakresu 

autoprezentacji, retoryki, 

argumentacji. Zadaniem objętych 

zostało 40 uczestników. 

55.  

Stowarzyszenie "Bielińska Przestrzeń 

Młodych" w Bielinach 

 

"Odkryj w sobie 

wolontariusza" 

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania, 

poszerzenie wiedzy z zakresu 

wolontariatu, warsztaty aktywizacyjne, 

wyjazd studyjny. Ilość uczestników - 

16 os. 
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Lp. 
 

Nazwa organizacji 

 

Nazwa zadania  

 

         Krótki opis realizacji zadania  

 

 

 

1. 

 

Oddziały PTTK 

działające 

w województwie 

świętokrzyskim 

 

 

Wytyczanie, 

znakowanie 

i utrzymanie szlaków 

turystycznych 

 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wspierał 

finansowo wspomniane obok zadania, oraz promował 

w swoich wydawnictwach i podczas imprez szlaki 

turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe, samochodowe. 

W wyniku wsparcia finansowego zostało odnowione 234 

km szlaków turystycznych. 

 

2. 

 

Stowarzyszenia 

działające 

w zakresie 

upowszechniania 

turystyki 

i krajoznawstwa  

(w większości 

oddziały PTTK, 

LGD,  

LOTy itp.) 

 

Organizacja 

ogólnodostępnych 

konkursów 

turystyczno-

krajoznawczych, 

imprez turystyki 

aktywnej i imprez 

turystyki 

kwalifikowanej, 

odbywających się na 

terenie województwa 

świętokrzyskiego, 

szczególnie 

w środowisku dzieci 

i młodzieży 

W ramach tego zadania współpraca podmiotów NGO’s 

z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego 

odbywała się na kilku płaszczyznach zarówno 

finansowych, jak i pozafinansowych. Samorząd aktywnie 

promował imprezy turystyczne (np. w wydawanych 

folderach, broszurach, podczas targów turystycznych i 

imprez promocyjnych, na stronie internetowej, udzielając 

honorowego patronatu Marszałka nad imprezą itp.). 

Ponadto Samorząd przekazywał wielokrotnie 

uczestnikom rajdów i wycieczek materiały promocyjne i 

gadżety oraz fundował nagrody i puchary. 

Dofinansowano 24 imprezy w tym: dot. turystyki 

aktywnej, konkursy, zloty, w których wzięło udział 

łącznie kilka tysięcy osób. 

 

 

 

 

 

 

  

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nie przekazywał organizacjom 

pozarządowym do realizacji żadnych działań oraz nie prowadził działań kierowanych tylko 

 i wyłącznie do organizacji pozarządowych. Realizowano natomiast przedsięwzięcia, 

 w których mogły uczestniczyć między innymi NGO. 

4. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu  Społecznego 

 

 

3.5  W zakresie  turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku – 120 000,00 PLN 
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Do działań tych należały: 

1. Konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów. Zgodnie z założeniami 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020, większość naborów ogłaszanych przez DW EFS ma charakter otwarty, 

 co umożliwia niemal wszystkim podmiotom (bez względu na formę prowadzonej 

działalności), w tym organizacjom pozarządowym, ubieganie się o otrzymanie 

dofinansowania. W ramach tego typu działań podejmowanych w 2016 roku ogłoszono 

następujące konkursy: 

 Poddziałanie 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi  

do lat 3” – jeden konkurs, alokacja: 11 760 000,00 zł; 

 Poddziałanie 8.1.2 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi  

do lat 3 – ZIT” – jeden konkurs, alokacja: 988 235,00 zł; 

 Poddziałanie 8.2.2 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie” – 

jeden konkurs, alokacja: 9 882 356,00 zł; 

 Poddziałanie 8.2.3 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru 

ZIT” – jeden konkurs, alokacja: 3 913 409,00 zł; 

 Poddziałanie 8.3.1. „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej” – dwa konkursy, alokacje: 14 750 400,00 zł oraz 

10 000 000,00 zł; 

 Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie 

kompetencji kluczowych” – jeden konkurs, alokacja: 4 914 000,00 

zł; 

 Poddziałanie 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w 

budowaniu kompetencji kluczowych” – jeden konkurs, alokacja: 

4 914 000,00 zł; 

 Poddziałanie 8.3.6 „Wzrost jakości edukacji ogólnej konkurs dla 

obszaru ZIT - Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej” – jeden konkurs, alokacja: 4 128 600,00 zł; 
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 Poddziałanie 8.4.2 „Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób 

dorosłych - w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację 

oddolnych inicjatyw edukacyjnych” – jeden konkurs, alokacja: 

1 965 600,00 zł; 

 Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” – dwa 

konkursy, alokacje: 29 505 000,00 zł oraz 15 000 000,00 zł; 

 Działanie 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse  

na zatrudnienie” – dwa konkursy, alokacje: 17 703 000,00 zł oraz 

9 832 200,00 zł; 

 Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” – 

dwa konkursy, alokacje: 19 668 600,00 zł oraz 19 668 600,00 zł; 

 Poddziałanie 9.2.2 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  

i zdrowotnych – ZIT” – jeden konkurs, alokacja: 1 474 200,00 zł; 

 Poddziałanie 9.3.1 „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” – dwa 

konkursy, alokacje: 10 750 000,00 zł oraz 10 750 000,00 zł. 

  

Łącznie na ww. konkursy przeznaczono 201 568 200,00 zł. 

 

2. Spotkania informacyjne i warsztaty opracowywania projektów w Generatorze Wniosków 

na które byli zapraszani min. przedstawiciele NGO zainteresowani konkursami 

ogłaszanymi przez DW EFS. W 2016 roku DW EFS zorganizował: 

 łącznie dziewięć spotkań informacyjnych na których omawiano min. problematykę 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz zagadnienia dotyczące dostępności projektów 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób niepełnosprawnych, kwestie 

weryfikacji zgodności projektów EFS z kryteriami horyzontalnymi, z uwzględnieniem 

wniosków wynikających z dotychczas przeprowadzonych konkursów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, 

możliwości finansowania projektów obejmujących szkolenia komputerowe  
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i językowe,  projektów ze sfery włączenia społecznego oraz projektów obejmujących 

działania edukacyjne; 

 dwanaście edycji warsztatów dotyczących pracy z Generatorem Wniosków  

i omówienia szczegółowych zasad wynikających z regulaminów ogłaszanych 

konkursów. 

 

 

 

6. Wojewódzki Urząd Pracy 

 

 Wojewódzki Urząd Pracy pomimo, iż nie współpracował z organizacjami 

pozarządowymi w trybie Ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, 

podjął szereg inicjatyw mających na celu zaangażowanie organizacji trzeciego sektora 

 w działania na rzecz rozwoju regionalnego rynku pracy. 

  W ramach bieżącej działalności Wojewódzki Urząd Pracy upowszechniał wśród 

organizacji pozarządowych informacje nt. usług świadczonych przez Europejskie Służby 

Zatrudnienia EURES (kadrę EURES) na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących  pracy oraz 

pracodawców w zakresie poradnictwa i europejskiego poradnictwa pracy. Współpraca 

polegała również na udziale kadry EURES w targach i giełdach pracy mających na celu 

przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności na europejskim rynku pracy. Na przestrzeni 

2016 roku przedstawiciele WUP uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach: 

 Regionalne Targi Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim - 04.03.2016 r. 

 Regionalne Targi Pracy we Włoszczowie -08.04.2016 r. 

 Regionalne Targi Pracy w Sandomierzu- 26.04.2016 r. 

 Regionalne Targi Pracy w Suchedniowie-10.05.2016 r. 

 Regionalne Targi Pracy w Pińczowie- 23.09.2016 r. 

 Regionalne Targi Pracy w Skarzysku-Kamiennej-06.10.2016 r. 

Do udziału w Targach zapraszane są różne instytucje m.in. Agencja Rozwoju 

Regionalnego w Starachowicach, Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz 

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, które  

na stoiskach informacyjnych prezentują swoja ofertę wśród osób bezrobotnych  

5. Wojewódzki Urząd Pracy 
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i poszukujących pracy. W ramach regionalnych Targów zorganizowano również spotkania 

informacyjne m.in. poświęcone prowadzeniu działalności gospodarczej, w trakcie których 

przedstawiciel Agencji Rozwoju Regionalnego występował z tematyczna prezentacją oraz 

odpowiadał na pytania osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności.  

Ponadto w ramach działalności Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, 

Wojewódzki Urząd Pracy realizował we współpracy z partnerami rynku pracy oraz 

organizacjami studenckimi przedsięwzięcia  promujące świadome i aktywne palowanie 

kariery zawodowej oraz upowszechniające przedsiębiorczość. Do najważniejszych należały: 

 W dniu 6 kwietnia odbyły się X Targi „Praca-Kariera-Rozwój” adresowane do 

studentów i absolwentów szkół wyższych. Głównym organizatorem był  

AIESEC Oddział Lokalny Kielce. W ramach uruchomionej przez WUP „Strefie 

doradztwa” pracownicy Centrum udzielali zainteresowanym osobom 

wskazówek dotyczących planowania kariery zawodowej oraz przygotowania się 

do procesu rekrutacji. 

 W ramach współpracy ze Studenckim Forum BCC podczas festiwalu BOSS  

w dniu 16 kwietnia doradcy zawodowi przeprowadzili dla studentów warsztat 

„Gra symulacyjna – Chłopska Szkoła Biznesu”, 

 W dniu 27 października podczas organizowanego przez Studenckie Koło 

Naukowe Doradców Zawodowych „Synergia” Dnia Kariery doradcy zawodowi 

przeprowadzili dla studentów UJK warsztaty pn. „ Aby nam się chciało chcieć 

- trening motywacyjny”. 

Dodatkowo, w ramach wdrażania programów współfinasowanych ze środków 

unijnych, Wojewódzki Urząd Pracy realizuje dwa programy: Program Operacyjny 

Edukacja Rozwój oraz regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego, do realizacji których przystąpiły także organizacje pozarządowe. 

Są to: 

 Fundacja Challenge Europe, 

 Stowarzyszenie Monar, 

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, 

 Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, 
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 Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Kobylany”, 

 Fundacja „Pestka”, 

 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Wokół”, 

 Stowarzyszenie „PROREW”. 

Wojewódzki Urząd Pracy organizował także: 

 W ramach współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej w dniu 7 kwietnia szkolenie dla 

22 pracowników Caritas „Jak efektywnie współpracować z pracodawcami”. 

 Spotkanie informacyjne pn. „Moje szanse w znalezieniu pracy- sytuacja osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy” dla podopiecznych Zakładu Aktywizacji 

Zawodowej utworzonego przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”/14 osób/. 

 Wymiana informacji i doświadczeń z przedstawicielami organizacji pozarządowych  

w ramach Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego programu Erasmus+ 

zorganizowanego przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. 

 Szkolenie pn. „Realizacja usług EURES w woj. świętokrzyskim - działania oraz 

praktyczne wskazówki”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Publicznych Służb 

Zatrudnienia. W trakcie szkolenia przedstawiciel Stowarzyszenia Edukacja przez 

Internet przeprowadził prezentację „Eurodesk-informacja europejska dla młodzieży”.  

 Udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, 

którego zadaniem jest koordynacja działań poszczególnych instytucji i organizacji  

w regionie, ułatwienie podejmowania wspólnych inicjatyw oraz wymiana informacji  

i dobrych praktyk w zakresie prewencji i wsparcia ofiar. W pracach zespołu udział 

biorą przedstawiciele urzędów wojewódzkich, Policji, Straży Granicznej, inspekcji 

pracy, samorządów oraz organizacji pozarządowych z regionu. 

 Upowszechnianie wśród organizacji pozarządowych informacji nt. usług 

świadczonych przez Europejskie Służby Zatrudnienia EURES / kadrę EURES/  

w trakcie targów i giełd pracy w tym m.in. XIII-ej Internetowej Giełdzie Pracy. 

 Szkolenie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach dla agencji zatrudnienia 

posiadających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego w dniu 9 listopada 

2016 r. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele następujących organizacji 

pozarządowych : Fundacji „Invictus”, Krajowego Stowarzyszenia Wspierania 
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Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia PROREW, Fundacji Challenge Europe, Fundacji 

EUROPOMOST. W trakcie szkolenia zaprezentowano zagadnienia z zakresu agencji 

zatrudnienia, rodzaje świadczonych przez nie usług, obowiązki ustawowe podmiotów 

posiadających wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, statystyki 

przedstawiające ich działalność na przestrzeni 5 lat, zakres kontroli wynikającej  

z zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Omówiono 

także formularz informacji o działalności, który agencje zatrudnienia składają za rok 

poprzedni. 

 

 

 

 

 

 

 

Oddział 

 

Zakres działań 

 

Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Oddział 

Programowania 

Strategicznego i 

Analiz 

Działania realizowane 

we współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi 

opierają się na 

uczestnictwie ich 

przedstawicieli w 

posiedzeniach Komitetu 

Monitorującego 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 

 
Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego: 

- Sebastian Gralec - Federacja Świętokrzyskich 

Organizacji Pozarządowych Horyzont, 

- Monika Balicka - Federacja Świętokrzyskich 

Organizacji Pozarządowych Horyzont, 

- Anna Depczyńska - Stowarzyszenie 

Świętokrzyskie Efektywne Wykorzystanie Energii, 

- Artur Pawelec - Stowarzyszenie Świętokrzyskie 

Efektywne Wykorzystanie Energii, 

- Michał Braun - Stowarzyszenie Centrum 

Wolontariatu, 

- Renata Miszczuk - Stowarzyszenie Centrum 

Wolontariatu. 

NSZZ Solidarność Zarząd Regionu 

Świętokrzyskiego:     

- Waldemar Bartosz - Przewodniczący Zarządu 

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, 

- Zdzisława Gątkiewicz - Kierownik Działu 

Pomocy Związkowej Zarządu Regionu 

Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. 

OPZZ Rady Województwa Świętokrzyskiego: 

- Elżbieta Drogosz - Przewodnicząca OPZZ Rady 

Województwa Świętokrzyskiego, 

6. Departament Polityki Regionalnej 
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- Renata Trela - Przewodnicząca 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

Związku Zawodowego Pracowników w ZUChiAP 

„Chemar” S.A. 

Zarząd Wojewódzkiego Forum Związków 

Zawodowych: 
- Andrzej Matysek - Przewodniczący Zarządu 

Wojewódzkiego FZZ, 

- Stanisław Leśniewski - Wiceprzewodniczący 

Zarządu Wojewódzkiego FZZ 

Świętokrzyski Związek Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan:    

- Krzysztof Filipek - Przedstawiciel ŚZPP Lewiatan 

Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego w 

Starachowicach:                 

- Ryszard Nosowicz - Prezes Zarządu. 

Świętokrzyska Sieć Współpracy:              

Beata Spudy - Prezes 

Świętokrzyska Federacja Oświatowa „Szansa": 

- Dariusz Kurcman - Prezes Zarządu 

Prezydium Kieleckiego Forum Organizacji 

Pozarządowych: 

- Katarzyna Kozłowska - Caritas Diecezji 

Kieleckiej 

Oddział  

ds. Innowacji  

i Transferu 

Wiedzy 

 

Współpraca w ramach 

Świętokrzyskiej Rady 

Innowacji. 

Świętokrzyska Rada 

Innowacji, powołana przez 

Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego 

16 lutego 2011 roku 

Uchwałą nr 134/11, jest 

ciałem doradczym i 

opiniodawczym dla 

Zarządu Województwa  

w zakresie kreowania 

polityki innowacyjnego 

rozwoju województwa, 

pełni ponadto funkcję 

forum dyskusyjnego  

w procesie budowy 

Świętokrzyskiego Systemu 

Innowacji rozumianego 

jako sieć silnych powiązań 

międzyinstytucjonalnych  

w regionie. Szczególną rolę 

gremium pełni w procesie 

budowy konsensusu 

regionalnego poprzez 

zacieśnianie współpracy  

z instytucjami 

okołobiznesowymi, izbami 

Wśród obecnych członków Rady znajdują się 

przedstawiciele następujących organizacji 

pozarządowych: 

 Stowarzyszenie „Forum Pracodawców“ 

 Świętokrzyskie Centrum Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach 

 Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w 

Ostrowcu Świętokrzyskim 

 Ośrodek Promowania i Wspierania 

Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. 

 

Ponadto pozafinansowa współpraca obejmowała 

kontakty z organizacjami wchodzącymi w skład 

Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych 

specjalizacji województwa świętokrzyskiego 
powołanych Uchwałą Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 428/15 z dnia 2 czerwca 2015 

r.  

Konsorcja skupiają niezależne podmioty działające 

w obszarze danej inteligentnej specjalizacji 

województwa świętokrzyskiego a ich kluczowym 

zadaniem jest wdrażanie koncepcji rozwoju 

inteligentnych specjalizacji. 

W skład członków konsorcjów na rzecz rozwoju 

inteligentnych specjalizacji wchodzą następujące 

organizacje pozarządowe: 

 Agencja Rozwoju Regionalnego w 

Starachowicach 

 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania 

Przedsiębiorczości 
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gospodarczymi, 

samorządami lokalnymi  

i gospodarczymi, agencjami 

rozwoju lokalnego 

 i regionalnego, uczelniami 

wyższymi oraz 

przedsiębiorcami.  

Do członkostwa w Radzie 

zaproszone zostały przez 

Zarząd Województwa 

osoby aktywnie włączające 

się w proces rozwoju 

regionu świętokrzyskiego 

 i współpracujące stale z 

Urzędem Marszałkowskim 

w obszarze polityki 

regionalnej oraz dla 

harmonijnego rozwoju 

podmiotów i instytucji – 

przedstawiciele uczelni 

wyższych, izb 

gospodarczych, 

samorządów lokalnych 

 i środowisk 

okołobiznesowych. 

 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy 

Bałtów „Bałt” 

 Ośrodek Promowania i Wspierania 

Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu 

 Stowarzyszenie FutureHub Klaster ICT 

 Regionalna Organizacja Turystyczna 

Województwa Świętokrzyskiego 

 Stowarzyszenie „Świętokrzyskie 

Efektywne Wykorzystanie Enegii“ 

 Polska Izba Produktu Regionalnego i 

Lokalnego Oddział Świetokrzyski 

 

 

 

 

 
W ramach Departamentu współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. opierała 

się w głównej mierze na fakcie, że w ogłaszanych w ramach Regionalnego Program 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 konkursach dla 

działania : 

 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo, 

 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

Uprawnionymi do aplikowania beneficjentami były między innymi organizacje pozarządowe 

( w działaniu 6.5 jako partnerzy jst). 

Podpisano jedną pre-umowę  z Towarzystwem Upowszechniania Kultury Staropolskiej 

„Śmiłowski Dwór” dotyczącą realizacji projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny 

dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-

7. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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Parkowego- koszt całkowity inwestycji 2 308 823,00 PLN, w tym na kwotę dofinasowania  

z UE 1 7301 617,25 PLN i budżetu państwa 115 441,15 PLN 

 

Pozostała współpraca pozafinansowa 

 
Pomiot realizujący: Departamenty Urzędu Marszałkowskiego  

 
 

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

 
 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

 Przedstawiciele Departamentu uczestniczyli w uroczystościach zakończenia imprez 

sportowych, podczas których w imieniu Marszałka Województwa wręczano trofea 

sportowe w postaci: pucharów, dyplomów, medali, statuetek, grawertonów. 

 Pracownicy Departamentu reprezentowali Samorząd Województwa podczas 

uroczystości rozpoczęcia, czy też zakończenia organizowanych przez organizacje 

pozarządowe imprez rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. 

 Departament prowadził stałą współpracę ze strategicznymi partnerami,  

tj. Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym, Świętokrzyskim Zrzeszeniem 

Ludowe Zespoły Sportowe oraz Świętokrzyską Federacją Sportu w zakresie 

planowania kierunków rozwoju sportu dzieci i młodzieży.  

 Przedstawiciele Departamentu uczestniczyli w zebraniach okręgowych związków 

sportowych oraz innych podmiotów działających na terenie województwa 

świętokrzyskiego w obszarze kultury fizycznej. 

 Departament udzielał wsparcia organizacjom pozarządowym w zakresie dostępu 

do infrastruktury sportowej regionu oraz w zakresie organizowania przejazdów na 

imprezy sportowe dużej rangi zawodników reprezentujących nasze województwo. 

 Pracownicy Departamentu udzielali pomocy podmiotom trzeciego sektora przy 

pozyskiwaniu partnerów do realizacji planowanych przez nich przedsięwzięć.  
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EDUKACJA 

 Pracownicy Departamentu na bieżąco udzielali informacji organizacjom 

pozarządowym nt. możliwości aplikowania o środki finansowe na realizację zadań  

z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, zarówno z budżetu województwa  

i budżetu państwa, jak i programów unijnych. 

 

TURYSTYKA  

 Przedstawiciele Departamentu brali udział w zebraniach podmiotów działających 

w obszarze turystyki i krajoznawstwa. 

 Przedstawiciele Departamentu brali udział w uroczystościach rozpoczęcia, czy też 

zakończenia organizowanych przez organizacje pozarządowe imprez turystyczno-

krajoznawczych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. 

 Prowadzono stałą bieżącą współpracę z organizacjami zajmującymi się 

upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa (wymiana informacji). 

 Promowano dofinansowywane imprezy turystyczne (np. w wydawanych folderach, 

broszurach, podczas targów turystycznych i imprez promocyjnych, na stronie 

internetowej, honorowy patronat Marszałka Województwa nad imprezą itp.). 

 Wspierano organizowane przez organizacje pozarządowe rajdy i wycieczki, poprzez 

przekazywanie dla ich uczestników wydawnictw promujących region oraz gadżetów. 

 Zamieszczano w wydawnictwach turystycznych informacje dotyczące działalności 

organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa, usług 

oferowanych przez te organizacje (np. usługi przewodnickie, noclegowe, 

organizowanie wycieczek itp.).  

 W celu zacieśnienia współpracy z organizacjami pozarządowymi ich przedstawiciele 

są zapraszani na Inaugurację Sezonu Turystycznego oraz wojewódzkie obchody 

Światowego Dnia Turystyki. Podczas obchodów wyróżniające się organizacje oraz 

osoby są nagradzane statuetką Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

„Wędrowiec Świętokrzyski”. 

 Z myślą o organizacjach pozarządowych, działających szczególnie w zakresie rozwoju 

turystyki wiejskiej i agroturystyki, co roku w czerwcu organizowany jest 
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Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Parku Etnograficznym w Tokarni,  

w którym ww. organizacje mogą bezpłatnie prezentować swoją działalność i ofertę, 

organizować pokazy w ramach kultywowania tradycji ludowych i zachowania 

dziedzictwa kulturowego wsi. 

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

 

 Pracownicy Departamentu na bieżąco udzielali informacji organizacjom pozarządowym 

nt. możliwości aplikowania o środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

przemocy, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

 Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych zapraszani byli do udziału 

 w komisjach konkursowych, których zadaniem była ocena wniosków złożonych w trybie 

otwartego konkursu ofert i przedstawienie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego 

propozycji wyboru ofert i propozycji kwoty dofinansowania, 

 Przedstawiciele NGO’s zapraszani byli do udziału w konferencjach i seminariach 

organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa  
Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2016r 

  
 
 

 
 
 

85 

IV. Zestawienie tabel 

 
Tabela nr 1.Obszary współpracy oraz wysokość środków finansowych udzielonych z budżetu  

Samorządu Województwa w 2016 r., 

Tabela nr 2. Zestawienie ważniejszych wskaźników oceny Programu w latach 2014-2016  

Tabela nr 3. Ilość beneficjentów objętych działaniami w 2016 r. w poszczególnych obszarach. 

Tabela nr 4. Wykaz przeprowadzonych kontroli w ramach departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego. 

 

V. Zestawienie wykresów 

 

Wykres nr 1. Zestawienie kwot dofinansowania PLN w latach 2014-2016– środki UMWŚ, 

Wykres nr 2. Zestawienie ilości  zawartych umów i złożonych ofert współpracy w latach   

2014-2016 – środki UMWŚ, 

Wykres nr 3.  Zestawienie liczby beneficjentów uczestniczących w przedsięwzięciach  

finansowanych ze środków UMWŚ, 

 


