
Uchwała  Nr XIX/341/12 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 27 kwietnia 2012r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2011 rok. 

 

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

publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz.1536 z późn. zm. ), art. 18 pkt. 16 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 

1590 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/779/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2010  r. uchwala się,  

co następuje:  

 

§1 

Przyjmuje się Raport z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2011 r., stanowiący załącznik  

do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

        Przewodniczący Sejmiku 

 
 

              Tadeusz Kowalczyk  

 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/341/12 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  

                                                                      z dnia  27 kwietnia 2012r.  
 

 
 
 
 
w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Współpracy Województwa 

Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2011 rok. 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

samorząd województwa zobligowany jest do uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi. 

          Uchwałą Nr XLIII/779/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 

2010 r. został przyjęty do realizacji Program Współpracy Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok.  

Był on realizowany przez właściwe departamenty i jednostki organizacyjne Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w 2011 r. 

Do kompetencji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej należy opracowanie 

raportu z realizacji w/w Programu. 

W związku z powyższym na podstawie informacji przekazanych przez Departamenty  

i jednostki organizacyjne  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

zaangażowane w realizację Programu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej został 

opracowany Raport z realizacji programu współpracy samorządu województwa 

świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 r., który w myśl art. 5a ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  należy przedłożyć Sejmikowi 

Województwa Świętokrzyskiego do dnia 30 kwietnia  za rok poprzedni . 
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 
RAPORT 
z realizacji 

programu współpracy 

samorządu województwa świętokrzyskiego 

z organizacjami pozarządowymi 

za 2011 rok. 
 

 

 

 

 

 

 

NGO 
 

 

 

 

 

Opracowanie:  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
 

 

 

Kielce, marzec 2012 r. 
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Wstęp 
 

         Organizacje pozarządowe to podmioty nie będące jednostkami sektora finansów 

publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające  

w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej 

utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem 

art. 3 ust. 4ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U. Nr 234, poz. 1536 z dnia 23 kwietnia 2003 r. z późn.  zm.). 

        Współpraca Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami 

pozarządowymi służy jednej z najbardziej istotnych misji jaką jest uczestnictwo obywateli  

w kreowaniu życia publicznego. Podstawowymi efektami takiej współpracy powinno być 

umacnianie  społecznej świadomości odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, 

budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności oraz 

wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu 

występujących potrzeb. Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest czynnikiem 

scalającym i aktywizującym społeczność.  

         Organizacje pozarządowe występują w roli nośnika reform politycznych, 

ekonomicznych i społecznych, a także stanowią przeciwwagę dla działań nieobywatelskich. 

         Coroczne uchwalanie przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Programu 

Współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi jest realizacją 

obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

         Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest wynikiem wieloletnich doświadczeń 

ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. To dokument programowy, określający 

zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora 

pozarządowego. Ma na celu  kontynuację dotychczasowej współpracy, a także 

profesjonalizację oraz standaryzację reguł i zasad wzajemnej współpracy między samorządem 

województwa z wszystkimi podmiotami, które aktywnie działają na terenie województwa 

świętokrzyskiego. 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:  
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 pomocniczości,  

 suwerenności,  

 partnerstwa,  

 efektywności,  

 uczciwej konkurencji,  

 jawności i praworządności. 

 

        Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego 

 w środowisku lokalnym poprzez umacnianie i budowanie stabilnego partnerstwa pomiędzy 

samorządem, a organizacjami pozarządowymi. 

 

Celami szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

w 2011 roku były w szczególności: 

 tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnych, 

 dążenie do pełniejszego zaspakajania potrzeb społecznych, a tym samym poprawy 

jakości życia mieszkańców województwa, 

 określenie priorytetowych zadań publicznych, 

 wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, 

 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, 

 rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego (rad pożytku publicznego, 

konsultacji aktów normatywnych służące zwiększeniu wpływu podmiotów Programu  

na sprawy publiczne w regionie. 

 

 W roku 2011 Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wspierał zadania publiczne 

w zakresie:  

 polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu 

życia mieszkańców, 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych, 

 rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, 

 ochrony i promocji zdrowia, 
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 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 edukacji, oświaty i wychowania, 

 turystyki i krajoznawstwa, 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

 promocji rozwoju obszarów wiejskich. 

 

     W 2011 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska,  

 Departament Polityki Regionalnej, 

 Departament Funduszy Strukturalnych, 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. 

Program realizowany był według procedur określonych w przedmiotowych aktach 

normatywnych: 

 ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz. U.  z 2003 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), 

 ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, 

poz. 1362 z późn. zm.), 

 ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r.,  Nr 127.  poz. 721, z późn. 

zm.), 

 ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2008  r., Nr 69,  poz. 415 z późn. zm), 

 ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr. 

116, poz.1206), 

 ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 

z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm). 
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I. Współpraca finansowa 

 

 
 

W 2011 roku w wyniku przeprowadzonych konkursów ofert przekazano organizacjom 

pozarządowym następujące środki finansowe: 

 Z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego kwotę w wysokości:  

       3 534 784,73 PLN 

 Ze środków Unii Europejskiej kwotę w wysokości: 20 892 716,95 PLN 

 

  

Tabela 1. Obszary współpracy oraz wysokość środków finansowych 
przekazanych z budżetu Samorządu Województwa w 2011 r. 

 
 
 

 
L.p. 

Organizator 
konkursu 

 
Zakres  

konkursu 

 
Kwota 

dofinansowania 
PLN 

 
 

 
Kwota 

Rozliczonych 
umów 
PLN 

Liczba  
zawartych  

umów 

Liczba 
 złożonych  

ofert  
współpracy 

 
Średnia 

wartość umowy  
w PLN 

1 

 
Departament 

Ochrony 
Zdrowia 

 
 

 
Zwalczanie 
narkomanii 

 

 
49 000,00 

 

 
49 000,00 

 
4 

 
8 

 
12 250 PLN 

 
Ochrona 
zdrowia –
programy 
polityki 

zdrowotnej 
 

 
130 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
129 990,00 

 
9 

 
15 

 
14 444 PLN 
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Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej  

 
Rehabilitacja 
zawodowa i 

społeczna osób 
niepełnospraw-

nych 

 
 

196 700,00* 
 

 

 
 

195 233,41 

 
 

22 

 
 

36 

 
 

8 940 PLN 

 
Pomoc 

społeczna  

 
89 980,00 

 

 
89 833,42 

 
16 

 
38 

 
5 623 PLN 

 
Profilaktyka i 
rozwiązywanie 

problemów 
alkoholowych 

 

 
 

93 553,70 

 
 

93 528,69 

 
 

9 

 
 

16 

 
 

10 394 PLN 

2 

Departament 
Promocji, 
Edukacji, 
Kultury, 
Sportu i 

Turystyki 

 
Kultura fizyczna 

 
2 274 264,03 

 

 
2 274 264,03 

 

 
109 

 
165 

 
20 864 PLN 

 
Turystyka 

 i 
Krajoznawstwo 

 

 
80 000,00 

 
80 000,00 

 
22 

 

 
46 

 
3 636 PLN 

 
Edukacja  
i nauka 

 
122 500,00 

 

 
122 095,50 

 
47 

 
83 

 
2 606 PLN 

 
Kultura 

 

 
441 000,00 

 
432 623,64 

 
92 

 
155 

 
4 793 PLN 

 
 

3 
 

 
Departament 

Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich i 
Środowiska  

 
Ekologia 

 i ochronna 
zwierząt oraz 

ochrona 
 dziedzictwa 

przyrodniczego 
 

57 787,00 

 
 
 

57 787,00 
 8 16 

 
 
 

7 223 PLN 

  
RAZEM 

 
3 534 784,73 

 

 
3 524 355,05 

 
338 

 
578 

 
 

 

*środki  z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych będące dyspozycji Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Analizując powyższe dane tabelaryczne przedstawiające zestawienie 

współfinansowanych działań ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego można stwierdzić, iż w roku 2011: 

 

W ramach zadań realizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia: 

 Przekazano kwotę w wysokości 179 000,00 zł, 

 Zawarto 13 umów na realizacje zadań publicznych, 

 Rozpatrzono 23 złożone oferty na współpracę przez organizacje pozarządowe. 
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W ramach zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej :                          

 Przekazano kwotę w wysokości 380 233,70 zł  (w tym środki z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 196 700,00zł).  

 Zawarto  47 umów na realizację zadań publicznych., 

 Rozpatrzono 90 złożonych ofert współpracy przez organizacje pozarządowe. 

 

W ramach zadań realizowanych przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki. 

 

 Przekazano kwotę dofinansowania w kwocie 2 917 764,03 zł, w tym największą na 

realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie  2 274264,03 zł. 

 Podpisano 270 umów, 

 Organizacje złożyły 449 ofert współpracy na realizację zadań publicznych z zakresu 

kultury, edukacji i nauki, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury fizycznej. 

 

W ramach Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska w zakresie 

ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego przekazano organizacjom pozarządowym 

kwotę w wysokości 57 787,00 zł, spośród wszystkich 16 złożonych ofert przez organizacje 

pozarządowe pozytywnie rozpatrzono i podpisano 8 umów. 

 

        W  2011 roku najwięcej środków zostało  przekazanych przez Departament Promocji, 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (2 917 764,03 zł. )  oraz Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej (380 233,70 zł. ). 

 

Tabela nr 2. Zestawienie ważniejszych wskaźników oceny Programu w latach 2009-2011 
z uwzględnieniem środków unijnych. 

 
 

 
 

Środki Urzędu 
Marszałkowskiego 

Województwa 
Świętokrzyskiego 

 
Wskaźniki 

 

 
Rok 2009 

 
Rok 2010 

 
Rok 2011 

 
Kwota dofinansowania 

PLN 
 

 
4 691 584,66 

 
4 107 147,02 

 
3 534 784,73 

 
Liczba zawartych 

umów 

 
365 

 
423 

 
338 
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W 2011 roku kwota dofinansowania przekazana organizacjom pozarządowym ze 

środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego jest niższa o około                 

13,94% w odniesieniu do roku 2010 ( z 4 107 147,02 zł. w 2010 r.  do 3 534 784,73 zł. w roku 

2011). Na przestrzeni lat 2009-2011 najwyższe środki z budżetu Samorządu Województwa 

przekazane zostały w roku 2009, najmniejsze natomiast w roku 2011 w kwocie 3 534 784,73 

zł, co przedstawia wykres poniżej. 

Wykres nr 1. Zestawienie wysokości kwot dofinansowania PLN w latach 2009-2011   
 środki UMWŚ 

 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

2009 rok
2010 rok

2011 rok

4691584,66

4107147,02

3534784,73

Kwota dofinansowania w
PLN

 

 
Liczba złożonych ofert 

współpracy 
 

 
 

581 

 
 

615 

 
 

578 

 
Liczba beneficjentów 

 
140 507 

 

 
112 850 

 
372 573 

 
Działania z  

funduszy strukturalnych 
Urzędu 

Marszałkowskiego 
Województwa 

Świętokrzyskiego 

 
 

 

Kwota dofinansowania 
PLN 

 
 

 
 
 

11 370 000 

 
 
 

90 289 276,08 

 
 
 

16 000 000 
umowy  

w rozliczeniu 

 
Działania podejmowane 

przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w ramach 

Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

 
Kwota dofinansowania 

PLN 

 
11 825 059,41 

 
37 939 739,70 

 
4 892 716,95 

 
Liczba realizowanych 

umów 

 
 
8 

 
 

27 

 
 

8 

Razem kwota 
dofinansowania 

 

 
27 886 644,07 132 336 162,80 24 427 501,68 
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W 2011 roku ogólna kwota dofinansowania przekazana  organizacjom pozarządowym 

z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków unijnych oscylowała 

na poziomie 24 427 501,68 zł. Oznacza to, iż  zmalała ponad  pięciokrotnie w odniesieniu do 

roku 2010 (z 132 336 162,80 zł w roku 2010 do kwoty 24 427 501,68 zł w roku 2011).  

 

 

Wykres nr 2. Zestawienie ilości  zawartych umów i złożonych ofert współpracy  
w latach 2009-2011 – środki UMWŚ 

 

Liczba zawartych umów
Liczba złozonych ofert

0

500

1000

2009
rok

2010
rok

2011
rok

365 423 338

581 615 578

 
Analizując liczbę zawartych umów oraz liczbę złożonych ofert współpracy w latach 

2009-2011można zaobserwować, iż w 2010 roku podpisano najwięcej umów z organizacjami 

pozarządowymi oraz złożona została największa liczba ofert współpracy. W roku 2010 

podpisano 423 umowy na realizację zadań publicznych. Organizacje pozarządowe złożyły 

615 propozycji współpracy. W porównaniu  w  roku 2009 ( 365 umów) i w roku 2011  

( 338 umów ) liczba zawartych umów była mniejsza odpowiednio o 13,71 %  i  20,09 %, a 

liczba złożonych ofert współpracy odpowiednio była mniejsza o 5,53% i 6,02 % .   

 

Wykres nr 3.  Zestawienie liczby beneficjentów uczestniczących w przedsięwzięciach 
finansowanych ze środków UMWŚ 
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Na podstawie powyższego wykresu należy stwierdzić, iż największa liczba 

beneficjentów uczestniczących w przedsięwzięciach finansowanych ze środków Samorządu 

Województwa została objęta w 2011 r. – oddziaływaniem zostało objętych  372 573 osób.  

W porównaniu do 2010 r. liczba beneficjentów wzrosła o 69,71%. 

 

Wykres nr 4. Zestawienie kwot  wnioskowanego dofinansowania działań z funduszy 

strukturalnych UMWŚ w latach  2009-2011. 
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     W powyższym zestawieniu w roku 2009 oraz 2011 ujęte zostały jedynie dofinansowania  

w ramach Działania 2.3 „Promocja gospodarcza i turystyczna regionu” RPOWŚ. Natomiast  

w roku 2010 na łączną kwotę składają się dofinansowania w ramach  działania 1.3 – 

„Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, działania 1.4  

„Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu” oraz działania 2.2 „Budowa 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” .   
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Wykres nr 5. Zestawienie przekazanych kwot dofinansowania realizacji działań 
podejmowanych  w ramach POKL w latach 2009-2011 przez WUP. 
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Powyższy wykres przedstawia zestawienie przekazanych kwot dofinansowania 

realizacji działań podejmowanych przez WUP w ramach POKL w latach 2009-2011. Widać,  

iż najwyższa kwota przekazana została w roku 2010 - wyniosła 37 939 739,70 zł. i była 

wyższa o 33 047 022,75 zł  od kwoty przekazanej w 2011 roku oraz o 26 114 680,29zł.  

od kwoty z 2009r.    

Wysokość przekazanej kwoty w roku 2011  jest wynikiem dofinansowania działań               

w ramach poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowej i doradztwo dla 

przedsiębiorstw” oraz poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych                                     

i modernizacyjnych w regionie”.  Natomiast w  latach 2009 i 2010 ponadto dofinansowane 

zostały zadania w ramach działania 6.1 , poddziałanie 6.1.1. – Wsparcie osób pozostających 

bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia” oraz działanie 8.1 „Rozwój pracowników                           

i przedsiębiorstw w regionie”. 
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Tabela 3. Ilość beneficjentów objętych działaniami w 2011 r. w  poszczególnych obszarach. 
 

 

L.p. Organizator 
konkursu 

Działanie 
Liczba 

beneficjentów 

Łącznie  
w 

departamentach/
WUP 

 

 

1. 

 

 
 

Departament 
Ochrony 
Zdrowia 

 

 
Zadania z zakresu zwalczania 

narkomanii 

   

    ok. 3 500 

               
 
 
             6 084 

 
 

Zadania z zakresu ochrony 
zdrowia-programy 

profilaktyki zdrowotnej 

 
2 584 

 

 

2. 

 
 

Regionalny 
Ośrodek Polityki   

Społecznej 
 

Zadania z zakresu pomocy 
społecznej 

 

1 597 

 
 
 

9 324 Zadania z zakresu profilaktyki 
 i rozwiązywania 

problemów alkoholowych  

 
6 169 

 
Rehabilitacja zawodowa 

 i społeczna osób 
niepełnosprawnych 

 
1 558 

3. 

Departament  
Promocji, 
Edukacji, 

Kultury, Sportu 
i Turystyki 

 
Zadania z zakresu kultury 

fizycznej 

 
Ok. 6 000 

 
 
 
 

355 514 
 

Zadania z zakresu turystyki  
i krajoznawstwa  

 
10 864 

 
Zadania z zakresu edukacji  

i nauki 

 
11 650 

 
Zadania z zakresu kultury 

 
327 000 

4. 

Departament 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

i Środowiska 

Zadanie z zakresu 
 ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa 
narodowego 

 
 

ok. 1 651 

  
 

1 651 

5. 

 
Wojewódzki 
Urząd Pracy 

Poddziałanie 8.1.1 
„ Wpieranie rozwoju kwalifikacji 

zawodowych i doradztwo dla 
przedsiębiorstw” 

Poddzialanie 8.1.2 
„ Wsparcie procesów 

adaptacyjnych i 
modernizacyjnych 

 w regionie” 

 
 
 
 

ok. 1 046 

 
 
 
 

ok. 1 046 

             RAZEM                                             376 619 
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Wykres nr 6. Ilość beneficjentów objętych działaniami projektowymi oraz  kwoty 
dofinansowania działań   podejmowanych  przez Departamenty UMWŚ i WUP w 2011 r. 

 

 

 

Na powyższym wykresie widoczne jest, iż najwięcej beneficjentów uczestniczyło  

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

i Turystyki. Oddziaływaniem objętych zostało 355 514 osób.  Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w ramach zadań z  zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, a także rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych oddziaływaniem objął 9 324 osoby. Wynika to z wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych –  Departament Promocji, 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przekazał organizacjom pozarządowym kwotę  

w wysokości 2 917 764,03 zł- przeciętny koszt udziału jednego beneficjenta w projekcie  

8 zł., natomiast Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozdysponował 380 233,70 zł- koszt 

udziału  w projektach jednego beneficjenta wyniósł ok. 41 zł. Należy wnioskować, iż 

rozpiętość w jednostkowych kosztach przypadających na jednego beneficjenta uzależniona 

była od rodzaju zlecanych zadań oraz zakładanych rezultatów. Organizowanie imprez 

plenerowych  o charakterze  masowym  w znacznym stopniu obniża koszt jednostkowy 

przypadający na jednego beneficjenta. Przy organizacji tego typu przedsięwzięć trudno 

mówić o trwałych efektach terapeutycznych czy socjoterapeutycznych.  
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           Najmniej beneficjentów uczestniczyło w projektach realizowanych przez Wojewódzki 

Urząd Pracy. Jest to związane z faktem, iż odbiorcami projektów były nie tylko organizacje 

pozarządowe ale także inne podmioty -  jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą oraz  inne przedsiębiorstwa.  

Wojewódzki Urząd Pracy w ramach zawartych umów w 2011 roku przekazał kwotę 

w wysokości 4 892 716,95zł oraz zawarł 8 umów na dofinansowanie projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W odniesieniu do roku 2010 kwota ta zmalała 

o ponad 87,10 % - z kwoty 37 939 739,70 zł do kwoty 4 892 716,95 zł .  
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II. Zestawienie działań podejmowanych przez Samorząd 
Województwa Świętokrzyskiego w ramach współpracy 

z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku 
 

 

1.  Działania podjęte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 

 
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej przekazał kwotę w wysokości 380 233,70 zł. podpisując 47 umów na realizację 

zadań publicznych z następujących zakresów: 

 

 

1.1  W zakresie pomocy społecznej. 

 

 

                   
 
l.p. Nazwa 

organizacji 
Nazwa zadania Opis realizacji zadania 

 
1. 

 
Związek 

Harcerstwa 
Polskiego 

Chorągiew 
Kielecka Hufiec 

Starachowice 
Ul. Harcerska 4 

27-200 
Starachowice 

 
„Seniorzy nad 

Lubianką”. 

 
W ramach zadania zorganizowano dwudniowy biwak w ramach 
którego beneficjenci zwiedzili m.in. muzeum   
w Starachowicach, uczestniczyli w grach i zabawach ruchowych,  
a także różnego rodzaju konkursach. Zrealizowany projekt przyczynił 
się m.in. do podniesienia wartości ludzi starszych poprzez stworzenie 
im godnych warunków spędzania wolnego czasu, wpłynął na 
utrzymanie aktywności i samowystarczalności psychospołecznej. 
Realizowane zadanie objęło razem około 60 osób. Byli to instruktorzy  
i zwolennicy harcerstwa zrzeszeni w Harcerskich Kręgach Seniorów 
województwa świętokrzyskiego, jak również instruktorzy, którzy  
z powodu trudnych warunków finansowych lub innych problemów 
życiowych zaprzestali jakiejkolwiek aktywności w grupie. 
 

 
2. 

 
Polski Związek 
Niewidomych 

Okręg 
Świętokrzyski w 

Kielcach, ul. 
Czerwonego 

Krzyża 3, 
25-353 Kielce 

 
Działania mające na 

celu poprawę 
sprawności fizycznej i 

intelektualnej oraz 
aktywności życiowej 

ludzi strasznych 

 
W ramach realizacji projektu odbyły się dwa jednodniowe spotkania 
mające na celu poprawę sprawności fizycznej  
i intelektualnej oraz aktywności życiowej ludzi strasznych.  
W spotkaniach wzięło udział  100 osób, w tym 55 po 60 roku życia  
z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności ze względu na wzrok oraz 45 opiekunów/ 
członków ich rodzin. Rehabilitant zrealizował 4 godziny zajęć  
z zakresu rehabilitacji ruchowej osób niewidomych   
i słabowidzących: orientacji przestrzennej i bezpiecznego, sprawnego 
poruszania się z przewodnikiem ( 2 spotkania x 2 godziny). Przewodnik 
turystyczny przepracował na dwóch jednodniowych spotkaniach łącznie 
12 godzin. Beneficjentom projektu umożliwiono wstęp do 4 obiektów 
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muzealnych. 
 
 

 
3. 

 
Związek 

Harcerstwa 
Polskiego 

Chorągiew 
Kielecka,  

ul. Pańska 1a 
25-820 Kielce 

 
„Harcerz- Senior- 

Wolontariusz” 
 XX Jubileuszowy 

Złaz Seniorów  
i Starszyzny 
Harcerskiej 

 
W ramach projektu zorganizowany został  w dniach 25.08.2011-
28.08.2011 r. XX Jubileuszowy Złaz Seniorów i Starszyzny 
Harcerskiej, w którym uczestniczyła Starszyzna Harcerska oraz 
Seniorzy z ZHP Chorągwi Kieleckiej. Jubileuszowy Złaz był 
odpowiedzią na potrzeby osób w wieku emerytalnym. Forma 
przedsięwzięcia zmobilizowała osoby starsze do większej aktywności 
fizycznej i intelektualnej, a także zachęciła do dalszej pracy harcerskiej. 
Seniorzy i Starszyzna Harcerska mogli realizować swoje harcerskie 
pasje i nawiązywać kontakty z seniorami z innych rejonów Polski.  
W realizacji zadania uczestniczyło 15 seniorów zrzeszonych w Kręgu 
Seniorów Łysica. 
 
 
 
  

4.  
Stowarzyszenie 

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
Wyższej Szkoły 

Biznesu i 
Przedsiębiorczości 

z siedzibą w 
Ostrowcu 

Świętokrzyskim  
Ul. Akademicka 

12, 
27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

 
„Silni ciałem, mocni 

duchem czyli 
pokolenie 50+” 

 
 W ramach projektu zrealizowane zostały dwa duże przedsięwzięcia 
edukacyjne  dla przedstawicieli z rożnych środowisk ludzi strasznych. 
Odbiorcami działań w ramach projektu byli słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, DPS z Ostrowca Świętokrzyskiego, 
Opatowa, Starachowic i Kleczanowa.  Zorganizowane zajęcia 
plastyczne, występy artystyczne, wystawa malarska, rysunku  
i rękodzieła artystycznego sprawiły, że zainteresowani mogli rozwijać 
swoje pasje, spotykać się z ciekawymi ludźmi, poznać warsztat pracy 
poety i plastyka oraz zaprezentować swoją twórczość literacką czy 
artystyczną. Spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury  
w Kielcach zaktywizowało seniorów do wspólnego działania twórczego 
i integracyjnego.  Liczba beneficjentów objętych działaniami w WDK 
w Kielcach: 
- przedstawiciele  środowisk seniorów- 114 osób, 
- w warsztatach plastycznych wzięło udział 22 osoby, 
- w warsztatach literackich wzięło udział 20 osób, 
- w prezentacjach artystycznych seniorów z UTW z Ostrowca 
Świętokrzyskiego wzięło udział 18 osób, 
- z kabaretu z UTW w Starachowicach wzięło udział 10 seniorów,  
Poczęstunek  został wydany dla 90 beneficjentów projektu. 
Drugie przedsięwzięcie zostało zrealizowane  w formie II Regionalnej 
Konferencji UTW i Klubów Seniora. Konferencja zgromadziła prawie 
190 seniorów z województwa świętokrzyskiego.   
 

5.  
Świętokrzyski 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
ul. Ks. Piotra 

Ściegiennego 2,  
25-033 Kielce 

 
„Seniorzy aktywni – 
seniorzy sprawni i 

zadowoleni z życia” 

 
Dzięki zrealizowaniu zadania „ Seniorzy aktywni – seniorzy sprawni  
i zadowoleni z życia” aktywność seniorów wzrosła zarówno w zakresie 
sprawności ruchowej jak i intelektualnej.  W ramach zadania seniorzy 
uczestniczyli  w zajęciach gimnastycznych, na basenie,  brali udział  
w wycieczkach pieszych, prowadzili treningi Nornic Walking, 
poprawili sprawność ruchową i zdrowotną, utrwalili nawyki 
regularnego uprawiania  ćwiczeń fizycznych oraz aktywnego spędzania 
czasu wolnego. Sprawność tą osiągnęło i będzie kontynuować 170 
osób. Ponadto uczestnictwo w treningach tanecznych, a zwłaszcza 
udział w turnieju tańca towarzyskiego zorganizowanego w ramach 
zadania podniosło samoocenę seniorów, pozwoliło pokonać barierę 
wiekową i zmobilizowało do kontynuowania treningów tanecznych- 50 
osób. Dodatkowo uczestnictwo w wykładach, warsztatach i sekcjach 
pozwoliło seniorom w dalszym ciągu pogłębiać zdobytą na nich 
wiedzę. Łącznie w warsztatach, wykładach i sekcjach uczestniczyło 400 
seniorów. Uczestnictwo w lektoratach spowodowało nabycie przez 
seniorów umiejętności posługiwania się językiem obcym w stopniu 
komunikatywnym. Umiejętność tą osiągnęło i będzie kontynuować 165 
osób. 

 
6. 

 
Caritas Diecezji 

Kieleckiej 
Ul. Jana Pawła II 

3 
25-013 Kielce 

 
,, Bo w każdym wieku 
odnajdziesz iskierkę 

młodości’’ 
 

W wyniku realizacji projektu pod nazwą ,, Bo w każdym wieku 
odnajdziesz iskierkę młodości’’ wsparciem objęto 50 seniorów.  
W ramach zadania zorganizowano wycieczkę dla Beneficjentów do  
zoo , wyjście do kina. Opracowano, wydrukowano i rozprowadzono 
100 sztuk plakatów  i 500 sztuk ulotek. Terapeuci  w placówkach 
przeprowadzili zajęcia terapeutyczne w postaci socjoterapii, arteterapii. 
Prowadzili także zajęcia rehabilitacyjne usprawniające narządy ruchu 
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pensjonariuszy. W ramach „Kawiarenki  dyskusyjnej’’ odbywały się 
pogadanki tematyczne np. jak ustrzec się kradzieży, jak zabezpieczyć 
siebie i swoje mienie, jak zachować się podczas napadu, Pogadanki o 
historii, obyczajach i tradycji regionu świętokrzyskiego. W ramach 
projektu odbyła się także wystawa fotografii, „Portret pokoleń”. Celem 
wystawy było kształtowanie pozytywnego wizerunku starości. Ponadto 
doposażono Dom Pomocy w Ratajach Słupskich  oraz  Dom Opieki dla 
Osób Starszych w Morawianach w sprzęt medyczny : 1) Aparat do 
masażu stóp- 2 szt, 2) piłka rehabilitacyjna - 1 szt. 3) rotor 
rehabilitacyjny- 1 szt. 4)Ściskacz dłoni 2 szt. 5)Tablica do ćw. 
manualnych- 1 szt, 6) taśma czerwona rehabilitacyjna–8szt, 7)taśma 
czerwona niebieska rehabilitacyjna -8 szt, 8) taśma zielona 
rehabilitacyjna – 8 szt. 

  

7.  
Polski Czerwony 

Krzyż 
Świętokrzyski 

Zarząd Okręgowy 
Ul. Sienkiewicza 

68 
25-501 Kielce 

 
Wsparcie 

funkcjonowania 
psychologicznego, 

rodzinnego i 
społecznego  osób z 

grup ryzyka, 
wykluczonych  lub 

zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 

 
 
 
 

Projekt realizowany był w schronisku dla kobiet ofiar przemocy  
w Kielcach przy ul. Olkuskiej. W ramach projektu przeprowadzono 
cykl 17 –spotkań warsztatowych (51 godzin )  realizowany w okresie od 
lipca do października. Zajęcia były bezpieczną platformą wymiany 
doświadczeń, informacji zwrotnych. Stworzone ramy cyklicznych zajęć 
grupowych przyczyniły się do wzrostu poczucia spójności, wspólnoty 
wśród mieszkanek domu. Występujące napięcia , konflikty wpisane  
w dynamikę życia społeczności były przedmiotem wspólnej pracy na 
grupie. Wzrost kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych wśród 
mieszkanek schroniska pozwala stwierdzić, że zakładane cele związane 
z wykonaniem zadania- wyjściem z sytuacji bezdomności zostały 
zrealizowane. Projektem objętych zostało 66 beneficjentów- 
mieszkanek schroniska. 

8.  
Stowarzyszenie 
Pomoc Rodzinie 

Przystań  
ul. Murarska 11,  

27-200 
Starachowice 

(tryb 
pozakonkursowy) 

 
Prowadzenie różnych 

form pomocy dla 
mieszkańców powiatu 

w zakresie 
problemów używania 

środków 
psychoaktywnych i 

przemocy w rodzinie 

W ramach zadania prowadzone były następujące działania: 

- grupa psychoedukacyjna dla kobiet - ofiar przemocy „Radzenie sobie 
z przemocą” - grupa przeznaczona dla kobiet, które doznają przemocy 
fizycznej i psychicznej ze strony najbliższych - zajęcia odbywały się  
w każdą środę w godz. 16.00-19.00. w grupie wzięło udział 10 kobiet  
w wieku od 30-70 lat. 

- konsultacje psychologa-osoby zgłaszające się po pomoc to najczęściej 
kobiety i młodzież. Udzielono 30 porad. 

- konsultacje terapeuty dla dzieci, młodzieży i rodziców- odbywały się 
w każdy poniedziałek w godz. 16.00-19.00.   Udzielono 24 porady. 

- zajęcia rozwijające umiejętności społeczne- zajęcia rozpoczęły się od 
19 września i odbywały przez 10 poniedziałków w godz. 17.00-20.00.  
Trening prowadzony był w grupie 8 osób, 

- praca z osobami stosującymi przemoc- zajęcia odbywały  się  
w każda środę w godz. 15.15 -18.15. Przeprowadzono 33 rozmowy 
indywidualne. Wśród potrzebujących byli sprawcy przemocy domowej, 
uzależnieni od alkoholu, osoby które doznają krzywdy ze strony swoich 
bliskich. 

- maraton dla kobiet- odbył się w dniach 22-23 październik 2011 r. 
uczestniczkami maratonu były kobiety po wstępnej terapii dla ofiar 
przemocy domowej. W maratonie wzięło  udział 10 kobiet. 

- dyżury w Ośrodku Pomocy Rodzinie – odbywały się w poniedziałki 
od 8.00 -16.00, wtorki 12.00-20.00, środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-
16.00, piątek 8.00-16.00. W okresie sprawozdawczym udzielono 80 
porad.  

 
9. 

 
Stowarzyszenie 
Pomoc Rodzinie 

Przystań  
ul. Murarska 11,  

27-200 
Starachowice 

 
Pomoc 

interwencyjno-
terapeutyczna dla 

rodzin znajdujących 
się w kryzysie ze 

szczególnym 
uwzględnieniem 

W ramach zadania przeprowadzono: 

96 porad- dyżury w OPR, grupa radzenia sobie  
z przemocą- 10 kobiet, konsultacje psychologa-30 porad, konsultacje 
dla dzieci, młodzieży i rodziców- 24 porady. Realizacja projektu 
przyczyniała się do  umożliwienia wielopłaszczyznowej, 
specjalistycznej pomocy dla osób w kryzysie, z różnorodnymi 
trudnościami życiowymi, w szczególności doznającymi przemocy  
w rodzinie, profilaktyki przeciwdziałania przemocy, patologii 
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przemocy domowej społecznej i wykluczeniu społecznemu, zdobycie wiedzy dot. 
przemocy, uzależnienia i współuzależnienia oraz nowych umiejętności 
dot. swoich praw, ich egzekwowania, umiejętności obrony siebie  
i swojej rodziny.   

 

 
10. 

 
Polskie 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z 

Upośledzeniem 
Umysłowym Koło 
Ul. Chęcińska 23 

25-020 Kielce 

 
Warsztaty 

psychologiczne wraz 
z programem z 

zakresu rehabilitacji i 
rekreacji ruchowej dla 

osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie i ich 

rodzin. 

 
W ramach projektu dla dwóch grup osób niepełnosprawnych  
w Ośrodku Wypoczynkowo- Rehabilitacyjnym w Górach 
Świętokrzyskich  zorganizowano warsztaty psychologiczne oraz  
przeprowadzono program rehabilitacyjny i rekreacji ruchowej. Łącznie 
w ramach realizacji zadania przeprowadzono dla dwóch grup 25 godzin 
dydaktycznych warsztatów psychologicznych oraz 20 godzin 
rehabilitacji i rekreacji ruchowej. 
Rezultatem realizowanego zadania była poprawa psychologicznego  
i  fizycznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie 
oraz ich rodzin poprzez: 
- nabycie umiejętności pracy w zespole, 
- poprawę umiejętności komunikacyjnych, 
- wzrost zaufania we własne możliwości, 
- zwiększenie motywacji do samodzielnego działania, 
- poprawę samopoczucia, 
- wzmocnienie kondycji fizycznej,  
- poprawę ogólnego stanu zdrowia i sprawności  , 
- poprawę równowagi i reakcji obronnych, 
- osłabienie reakcji nerwicowych. 
Zadanie realizowane było od 1 lipca do 30 listopada 2011 r.  

11.  
Koło Kieleckie 
Towarzystwa 

Pomocy im. Św. 
Brata Alberta 

Ul. Żeromskiego 
36 a 

25-3770 Kielce 

 
Działania na rzecz 
aktywizacji osób 

bezdomnych, poprzez 
realizowanie 
programów 

wychodzenia z 
bezdomności oraz 

programów 
aktywizacji 
społecznej 

 
Nadrzędnym celem realizowanego projektu  była integracja  
z rodziną i środowiskiem osób bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością podopiecznych schronisk Św. Brata Alberta.  
W projekcie uczestniczyły 4 grupy po 15 osób tj. 60 osób, które 
skorzystały z następujących form pomocy: 
- psychoterapii grupowej, 
- porad psychologa, 
- treningu umiejętności społecznych, 
- zajęć tematycznych. 
Ponadto  beneficjenci projektu  włączeni zostali   w realizację wielu 
zadań obsługi schroniska  w celu wypracowania postawy 
odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie.  

12.  
Polski Związek 

Głuchych Oddział 
Kielce 

Ul. Wiśniowa  
25-552 Kielce 

 
Integracja+ równe 

taktowanie+ 
partnerstwo. 

W ramach zadania przeprowadzono 10 szkoleń po 5 godzin dla osób 
niepełnosprawnych słuchowo na terenie województwa 
świętokrzyskiego. W Kielcach odbyły się 4 szkolenia,  
w Skarżysku Kamiennej - 2 szkolenia, w Starachowicach- 1 szkolenie, 
w Ostrowcu Świętokrzyskim- 1 szkolenie, w Busku Zdroju – 1 
szkolenie. Łączna liczba beneficjentów objętych projektem to 155 osób. 
Głównym celem projektu była integracja i aktywizacja społeczna osób 
niepełnosprawnych słuchowo z terenu Wojewodztwa Świętokrzyskiego 
poprzez wielopoziomowe wsparcie wszechstronnego rozwoju 
intelektualnego, emocjonalnego i społecznego osób niepełnosprawnych 
słuchowo z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, 
zainteresowań i możliwości. Szkolenia prowadzone były przez 
wykwalifikowanych trenerów. 

13.  
Stowarzyszenie 

Nadzieja Rodzinie 
Ul 

Karczówkowska 
36 

25-711 Kielce 

 
Rozwój sektora 

Ekonomii Społecznej 
w Powiecie 

pińczowskim, 
włoszczowskim i 

opatowskim. 

W ramach realizacji zadania zorganizowano 39 h szkoleń z zakresu 
księgowości i rozliczeń finansowych organizacji pozarządowych.  
W szkoleniu udział wzięło 30 osób z  powiatu pińczowskiego, 
włoszczowskiego i opatowskiego.  W każdym z trzech powiatów 
odbyło się 13 h szkoleń z zakresu księgowości. Poza tym 
przeprowadzono 54 h warsztatów dotyczących zarządzania projektem.  
W sumie 45 osób zwiększyło swoją wiedzę na temat zarządzania 
projektem. W szkoleniach i warsztatach przeprowadzonych. W ramach 
niniejszego projektu wsparciem zostało objętych ogółem 59 osób. 

14.  
Stowarzyszenie 

Centrum 
Wolontariatu ul. 
J. J. Śniadeckich 

6/6 

 
Punkt wsparcia 

ekonomii społecznej 

W ramach projektu wsparciem infrastrukturalnym zostały objęte 4  
istniejące podmioty ekonomii społecznej: 

- Stowarzyszenie Eko System, 

- Lokalny Oddział Stowarzyszenia KPH, 
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25-366 Kielce - Stowarzyszenie Resorak, 

- Stowarzyszenie Gratis. 

W każdym z podmiotów działa po minimum 10 osób, zatem wsparciem 
zostało objętych 40 osób zainteresowanych zwiększeniem wiedzy  
z zakresu prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej. Osoby te 
zostały przeszkolone w ramach „Punktu wsparcia ekonomii 
społecznej”. Działał również punkt doradztwa w ramach którego 
zainteresowani mogli uzyskać wiedzę  o ekonomii społecznej –  
w zakresie podstawowym i rozszerzonym, w zależności od potrzeb.  
W projekcie zostały przeprowadzone spotkania grupowe, w których 
wzięło udział w sumie 146 osób w tym na spotkaniu  dotyczącym 
wolontariatu w podmiotach ekonomii społecznej 29 osób. 

 

 

15.  
Caritas Diecezji 

Kieleckiej 
Ul. Jana Pawła II 

3 
25-013 Kielce 

 
Sieć Punktów 

Informacji Ekonomii 
Społecznej – 

umocnienie i rozwój 
instytucji ekonomii 

społecznej w 
województwie 

świętokrzyskim II 
Edycja 

W ramach realizacji projektu wzmocniono działalność 4 Punktów 
Informacji Ekonomii Społecznej, 13 podmiotów Ekonomii Społecznej 
otrzymało wsparcie w ramach ES, 55 osób indywidualnych skorzystało 
z poradnictwa księgowego, 50 osób indywidualnych skorzystało  
z poradnictwa prawnego. Łącznie 90 osób indywidualnych podniosło 
swoja wiedzę nt. zakładania i prowadzenia podmiotów ES. Ponadto 
doposażono 4 biblioteczki w pozycje książkowe z danej tematyki. 

16.  
Stowarzyszenie 

Nadzieja Rodzinie 
Ul 

Karczówkowska 
36 

25-711 Kielce 
(tryb 

pozakonkursowy) 

 
Poradnictwo Prawne 

 i obywatelskie na 
rzecz wzmocnienia 

potencjału organizacji 
pozarządowych w 

powiecie 
pińczowskim  
i opatowskim 

W ramach realizacji zadania zorganizowano ogółem 36 h dyżurów 
prawniczych i obywatelskich, z których skorzystało 30 osób  
z powiatów pińczowskiego i opatowskiego. Wśród nich były zarówno 
osoby działające w organizacjach pozarządowych jak i zainteresowane 
ich utworzeniem. W każdym z powiatów odbyło się 18 h dyżurów, 
podczas których prawnicy służyli fachową wiedzą i wsparciem 
dotyczącym  prowadzenia i tworzenia własnej organizacji 
pozarządowej. Podczas dyżurów można było skorzystać z tzw. 
Coatchingu, czyli poprowadzenia krok po kroku osób, które wyrażą 
gotowość do utworzenia organizacji pozarządowej.  Natomiast osoby, 
które działają już wolontaryjnie, bądź są zatrudnione w ngo na obszarze 
projektu mogły uzyskać poradę prawną odnośnie problemów wynikłych 
i związanych z funkcjonowaniem swojej organizacji.  
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1.2  W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

 

 

 
 
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Opis realizacji zadania 

 
1. 

 
Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 

Świadczące Pomoc 
Osobom 

Poszkodowanym  
w wypadkach 

Komunikacyjnych 
„Trzeźwy 
Kierowca”  

ul. Ks. Kordeckiego 
2, 99-300 Kutno 

 
Program 

profilaktyczno-
edukacyjny dla 
kandydatów na 

kierowców 
prowadzony w 
szkołach jazdy 

 i psychokorekcyjny 
dla osadzonych  

w zakładach karnych 
prowadzony na 

terenie województwa 
świętokrzyskiego.  

 

 
W ramach projektu przeprowadzono program profilaktyczno- 
edukacyjny dla kandydatów na kierowców prowadzony  
w szkołach jazdy oraz  psychokorekcyjny dla osadzonych  
w zakładach karnych prowadzony na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Rezultatem realizacji projektu było 
zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą na temat 
problematyki substancji psychoaktywnych oraz skutków 
prawnych za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. 
Uczestnicy programu nabyli umiejętności przeliczania 
wypitego alkoholu na zawartość alkoholu we krwi, 
przeprowadzili autodiagnozę własnego stylu picia alkoholu, 
nabyli umiejętności odmawiania picia alkoholu w sytuacjach 
nacisku grupowego. Łącznie w programie udział wzięło 63 
osadzonych i 189 kandydatów na kierowców razem 252 
uczestników w 19 grupach. Rozdysponowano 243 liczniki 
trzeźwości wśród uczestników programu. 

2.  
Stowarzyszenie 

Arka Nadziei ul. 1-
go Maja 78, 25-511 

Kielce 

 
Wspieranie działań 

na rzecz ograniczania 
liczby kierowców 

prowadzących 
pojazdy pod 

wpływem alkoholu. 

 
 W ramach projektu realizowano program profilaktyczny pn.  
„Korekta”. Miejscem realizacji był Areszt Śledczy przy ul. 
Zagnańskiej 155 w Kielcach. Uczestnikami programu 
„Korekta” były osoby odbywające karę pozbawienia wolności 
za jazdę pod wpływem alkoholu  Oddziału VI, VII ,X i XII 
Aresztu Śledczego w Kielcach. Programem zostały objęte 
osoby, które popełniły przestępstwo polegające na 
prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości. Osoby te to 
kierowcy lub rowerzyści. Grupa ta minimalizowała swoje 
zachowanie twierdząc, że nic takiego się nie stało ponieważ 
nie byli sprawcami wypadku lub kolizji drogowej.   
W spotkaniach uczestniczyły grupy od 12 do 14 osób. Odbyło 
się 10 spotkań po 4 godziny. Łącznie ok. 120-140 osób. 
 
 

3.  
Świętokrzyski Klub 
Abstynentów „Raj’ 

Ul. Jagiellońska 42 a 
25-606 Kielce 

(tryb 
pozakonkursowy) 

 
Wspieranie działań 

na rzecz ograniczania 
liczby kierowców 

prowadzących 
pojazdy pod 

wpływem alkoholu 

 
W ramach projektu w okresie od 1 września do 30 listopada 
2011 r. w szkołach nauki jazdy m.in.  
w Kielcach, Końskich, Bliżynie, Stąporkowie, Jędrzejowie, 
Busku, Starachowicach, Włoszczowe, Małogoszczu, 
Ostrowcu, Skarżysku Kamiennej, Pińczowie 
przeprowadzonych zostało 30 zajęć warsztatowo- 
profilaktycznych dla uczestników będących słuchaczami 
kursów na prawo jazdy. W wyniku realizacji zadania kursanci 
uzyskali wiedzę na temat działania środków 
psychoaktywnych. Wzrosła świadomość  niebezpieczeństwa 
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prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem 
alkoholu jak również na drugi dzień po konsumpcji alkoholu. 
Projektem zostało objętych ok. 1000 osób. Przeprowadzono 
również 6 warsztatowych zajęć profilaktycznych z kursantami  
w ramach wolontariatu. 

 
4. 

Stowarzyszenie 
„Nadzieja 

Rodzinie” ul. 
Karczowkowska 36 

25-517 Kielce 

Realizacja 
programów dla 
młodzieży upijającej 
się/ zagrożonej 
uzależnieniem. 

W ramach projektu przeprowadzone zostały  następujące 
działania: 
1. Przeprowadzono 52 godz. zajęć edukacyjno – 

informacyjnych dla młodzieży (każde zajęcia trwały 2 
godziny po 45 minut) na terenie szkół województwa 
świętokrzyskiego ( ok. 780 uczniów), 

2.Przeprowadzono  56 godz. warsztatów profilaktycznych dla 
grupy mającej problem lub znajdującej się w grupie ryzyka - 
w klubach „Młoda Strefa” i „Wolna Strefa” na terenie 
województwa świętokrzyskiego. Udział w warsztatach 
wzięło ok. 840 beneficjentów. 

Program warsztatów obejmował zagadnienia dotyczące: 
 informacji o środkach uzależniających i konsekwencjach ich 

zażywania, 
 specyfiki okresu dojrzewania, 
 mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia, 
 umiejętności odmowy – nauka radzenia sobie z presją 

środowiska, 
 podważenie mitów związanych z substancjami 

psychoaktywnymi i ich zażywaniem; 
 miejsc, gdzie można szukać pomocy w sytuacjach 

kryzysowych, 
 postaw rodziców wspomagających prawidłowy rozwój 

dziecka , 
 kształtowania umiejętności dokonywania optymalnych 

wyborów oraz promowania zdrowego stylu życia wolnego 
od nałogów. 

Nad prawidłową pracą i ewaluacją programów 
profilaktycznych czuwał zespół ekspertów powołanych przez 
partnera stowarzyszenia w realizacji RSDiPMSP tj. 
Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana 
Kochanowskiego oraz zespół profilaktyków. 
 

5.  
Stowarzyszenie 
„Arka Nadziei” 

 ul. 1-go Maja 78, 
25-511 Kielce 

 
Realizacja  
programów 

profilaktycznych dla 
młodzieży 
zagrożonej 

uzależnieniami w 
ramach działalności 
Klubu dla młodzieży 
„Alternatywa” oraz 

warsztatów 
ceramicznych i jazdy 

konnej. 

 
W ramach zadania prowadzony był Klub dla dzieci  
i młodzieży z województwa świętokrzyskiego w Ośrodku 
Wsparcia Dziennego ul. Mickiewicza 1 w Kielcach. W okresie 
wakacyjnym zrealizowane zostały warsztaty jeździeckie  
i ceramiczne w Chałupkach. Uczestnikami projektu były 
dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 roku życia  
(ok. 20-25 osób tygodniowo) ze szczególnym uwzględnieniem 
osób z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych. Klub czynny 
był od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00-17.00.  
z oferty skorzystało łącznie 76 dzieci. W klubie 
zrealizowanych zostało 192 godziny warsztatów 
profilaktycznych, artystyczno-edukacyjnych, plastycznych, 
teatralnych, muzycznych. Zorganizowane były wyjścia na 
basen, do kina, Straży Pożarnej, a także zorganizowano 
imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Dziecka. 
Dodatkowo zrealizowanych zostało 120 godz. warsztatów 
jeździeckich oraz zajęcia z ceramiki – 60 godzin. 
 

 
6. 

 

Fundacja Centrum 
Europy  

ul. BP. Kaczmarka 
8/12, 25-022 Kielce 

 

Realizacja 
profilaktycznych 

 i terapeutycznych 
programów 

pozaszkolnych w tym 
konkursów  

i przeglądów 
edukacyjnych  

o tematyce 

  

W ramach projektu zorganizowano konkurs profilaktyczny oraz 
prelekcje profilaktyczne dla rodziców. Konkurs zorganizowany 
był w 2 kategoriach (poster- dla uczniów gimnazjum, oraz 
prezentacja multimedialna-dla uczniów szkół  
ponadgimnazjalnych). W odpowiedzi na konkurs spłynęło 30 
prac (23- kategoria poster, 7- kategoria prezentacja 
multimedialna). Rozdano 6 nagród (po 3 w dwóch kategoriach). 
Przeprowadzono 60 prelekcji w 5 szkołach: 

 Zespól Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach, 
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profilaktycznej 
adresowanych do 
dzieci i młodzieży 

szkól gimnazjalnych 
i 

ponadgimnazjalnych 
z wyłączeniem 

zorganizowanych 
form wypoczynku z 

uwzględnieniem 
działań edukacyjnych 

skierowanych  do 
rodziców. 

 Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy, 
 Zespołu Szkol Ponadpodstawowych w Daleszycach,- 

Gimnazjum w Zagnańsku, 
 Gimnazjum w Bukowie. 

We wszystkich prelekcjach (dwa etapy) uczestniczyło 527 
rodziców. 
 

7.  
Stowarzyszenie 
Arka Nadziei  

ul. 1-go Maja 78,  
25-511 Kielce 

 
Realizacja 

profilaktycznych  
i terapeutycznych 

programów 
pozaszkolnych w tym 

konkursów 
 i przeglądów 
edukacyjnych  

o tematyce 
profilaktycznej 

adresowanych do 
dzieci i młodzieży 

szkól gimnazjalnych 
i 

ponadgimnazjalnych 
z wyłączeniem 

zorganizowanych 
form wypoczynku z 

uwzględnieniem 
działań edukacyjnych 

skierowanych  do 
rodziców. 

 
W ramach projektu zrealizowano: 
 Program Korekta- łącznie 13 realizacji dla 288 osób, 
 Program Profilaktyczny Debata- łącznie 13 realizacji dla 

411 osób, 
 Program Profilaktyczny Noe – 1 realizacja dla 156 osób, 
 Program Profilaktyczny dla rodziców i nauczycieli- łącznie 

10 realizacji dla ok. 400 osób. 
Ponadto w dniu 25.09.2011 r. zorganizowano VI charytatywny 
festyn pod hasłem „Jesteś godzien”. W imprezie uczestniczyło 
około 300-400 mieszkańców Kielc i województwa. 
Programy profilaktyczne realizowane były: 
 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Mniowie, 
 w Gimnazjum w Suchedniowie im. Stanisława Staszica, 
 w Zespole Szkół w Grzymałkowie, 
 w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Skuzy 

 w Łubnicach. 
Programy profilaktyczne realizowane w szkołach skierowane 
były do młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimazjalnych, a także rodziców.  

8.  
Stowarzyszenie 

„Nadzieja 
Rodzinie” 

 ul. Karczówkowska 
36  

      25-517 Kielce 

 
Realizacja 

profilaktycznych 
 i terapeutycznych 

programów 
pozaszkolnych w tym 

konkursów  
i przeglądów 
edukacyjnych  

o tematyce 
profilaktycznej 

adresowanych do 
dzieci i młodzieży 

szkół gimnazjalnych 
i 

ponadgimnazjalnych 
z wyłączeniem 

zorganizowanych 
form wypoczynku z 

uwzględnieniem 
działań edukacyjnych 

skierowanych do 
rodziców , 

 
W ramach projektu zrealizowanych zostało: 
 73 warsztaty profilaktyczne w szkołach z terenu 

województwa świętokrzyskiego; 
 124 warsztaty profilaktyczne w klubach młodzieżowych 

„Wolna Strefa” i „Młoda Strefa”; 
 30 spotkań dla  rodziców w szkołach z terenu województwa 

świętokrzyskiego, 
 28 spotkań dla rodziców w klubach „Wolna Strefa”  

i „Młoda Strefa” 
W warsztatach uczestniczyło 1000 uczniów ze szkół  
z terenu województwa świętokrzyskiego. 
W trakcie przeprowadzonych warsztatów młodzi ludzie 
zdobyli informacje o środkach uzależniających  
i konsekwencjach ich używania. Uczestnicy warsztatów 
zapoznali się z mechanizmami uzależnienia, mitami 
związanymi z piciem alkoholu. Warsztaty poruszyły również 
problem dojrzewania młodych ludzi, specyficznych zachowań 
charakterystycznych dla okresu dojrzewania w kontekście 
uzależnień, kształtowania umiejętności odmowy, dokonywania 
optymalnych wyborów. W ramach realizacji zadania 
uczestnicy uzyskali informacje dotyczące miejsc, w których 
mogą szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych, 
kształtowane były postawy rodzicielskie wspomagające 
prawidłowy i optymalny rozwój dzieci. Duży nacisk kładziony 
był na promowanie zdrowego stylu życia i  aktywnego 
spędzania czasu wolnego. 
Warsztat z rodzicami trwał 2 godz. lekcyjne. Zajęcia odbywały  
się w terminach i godzinach wyznaczonych przez pedagoga 
szkoły lub kierownika klubu (godziny warsztatów precyzyjnie 
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regulują comiesięczne harmonogramy). 
 Szkoły objęte działaniami projektowymi to: 
1. Gimnazjum w Zagnańsku, ul. Turystyczna 59, 26-050 

Zagnańsku, 
2. Gimnazjum w Mniowie, ul. Centralna 11, 26-080 Mniów, 
3. Gimnazjum w  Oblęgorku, Oblęgorek 133 
4. Gimnazjum w Sukowie, ul. Suków 215, 26-021 Suków, 
5. Gimnazjum w Morawicy, ul. Szkolna 4, 26-026 Morawica, 
6. Gimnazjum z Kostomłotach II, Kostomłoty 94, 26-085 

Miedziana Góra, 
7. Zespół szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu, ul.11 

listopada, 
8. Gimnazjum nr 2 w Jaworzni , Jaworznia  93 
9. Gimnazjum w Brzezinach , ul. Szkolna 1, Morawica 

30 spotkań dla rodziców w szkołach takich jak: 
1.Gimnazjum w Zagnańsku, ul. Turystyczna 59, 
   26-050  Zagnańsku 
2.Gimnazjum w Brzezinach , ul. Szkolna 1, Morawica 
3.Gimnazjum nr 2 w Jaworzni , Jaworznia  93 
4.Gimnazjum w  Oblęgorku, Oblęgorek 133 
 

9.  
Caritas Diecezji 

Kieleckiej  
ul. Jana Pawła II 3,  

25-013 Kielce 

 
„Trzeźwy Umysł” 

 
W ramach projektu zorganizowano cykl 6-ciu spotkań 
warsztatowo – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze 
świetlic środowiskowych, spotkanie warsztatowe(1,5 –
godzinne) oraz konsultacje indywidualne dla rodziców   
i wychowanków z psychologiem/profilaktykiem. 
Projekt realizowany był w 5 świetlicach środowiskowych 
przy: 

1) ul. Mieszka I/48, Kielce, 
2) ul. Turystyczna 3, Kielce, 
3) przy parafii p.w Niepokalanego poczęcia NMP, Chmielnik, 
Plac Kościelny 7, 
4) przy Parafii p.w. Wszystkich Świętych, Cudzynowice 97, 
5) Skwer św. Królowej Jadwigi 2 , Kielce oraz  jedno Ognisko 
Wychowawcze im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w 
Jędrzejowie. 

W ramach projektu m.in.: 

 Zdiagnozowano problemy  wychowanków oraz określono 
zakres terapii profilaktycznej, 

 Rozwinięto relacje  interpersonalne  (akceptacja siebie  
i innych, tolerancja, umiejętność słuchania innych, 
szacunek) oraz nauka zachowań asertywnych dzieci  
i młodzieży, 

 Udzielono pomocy dzieciom i młodzieży w odreagowaniu 
emocji i napięć powstałych na skutek trudnych przeżyć, 

 Wprowadzano  w samodzielne życie poprzez prezentowanie 
pozytywnych wzorców postaw i zachowań (praca 
wychowawców, terapeutów, psychologów), 

 Wyposażono  dzieci i młodzież w umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych:  podejmowania decyzji, 
rozwiązywania problemów, obrony własnych przekonań. 
Zaangażowano rodziców do współdziałania w organizacji 
konkursów i przeglądów edukacyjnych. 

W  ramach projektu zorganizowano także festyn rodzinny  
,, Radość trzeźwości’’ połączony z organizacją konkursów 
 o tematyce profilaktycznej, wystawę prac, gazetek ściennych 
o tematyce profilaktycznej, wspólne zabawy podopiecznych 
 i ich rodziców. Działania te organizowane były w każdej  
z w/w placówek świetlicowych. 
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1.3  W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych- środki  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 

 
 
L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania Krótki opis realizacji zadania 

 
1. 

 
Zrzeszenie Sportu I 

Rehabilitacji 
„START” 

ul. Kołłątaja 4 
25-715 Kielce 

 
Organizowanie  
i prowadzenie 

szkoleń, kursów, 
warsztatów, grup 
środowiskowego 

wsparcia oraz 
zespołów aktywności 
społecznej dla osób 

niepełnosprawnych - 
aktywizujących 

zawodowo i 
społecznie te osoby. 

 

 
W ramach zadania przeprowadzono zajęcia szkoleniowe w sekcjach: 
-sekcja piłki siatkowej na siedząco ( 10 zawodników), 
-sekcja lekkiej atletyki i narciarstwa (15 zawodników), 
-Tenis stołowy (15 zawodników), 
-sekcja Nornic Walkind (6 osób). 
Uczestnikami zadania były osoby niepełnosprawne z różnymi 
niepełnosprawnościami. Celem szkolenia było przygotowanie 
zawodników do udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów i Seniorów.  

 

 
2. 

 
Stowarzyszenie 

„Dobrze, że jesteś” 
ul. Opatowska 10 

27-600 Sandomierz 

 
DLACZEGO NIE 

MY? 

 
W ramach projektu Stowarzyszenie zorganizowało cykl warsztatów. 
W warsztatach wzięła udział grupa 41 uczniów Ośrodka Radości 
Życia. Byli oni podzieleni na grupy: warsztaty z doboru stroju – 17 
osób, warsztaty z doboru fryzury-23 osoby, w warsztatach z żywienia 
wzięło udział 41 osób, grupa porządkowa 10 osób. Przeprowadzenie 
łącznie 30 godzin warsztatów z doboru fryzury, ubioru- trwale 
nauczyło dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie jak powinni 
się ubierać i czesać, zmiana postrzegania siebie, dowartościowanie. 
Dzięki warsztatom z nauki porządkowania osoby niepełnosprawne 
nauczyły się efektywnie porządkować groby i miejsca pamięci, 
poznały historie, stworzyły zespół który  będzie mógł w dalszym 
czasie zająć się zawodowo pracą zlecaną przy porządkowaniu grobów. 
Ponadto zorganizowano pierwszy profesjonalny pokaz mody  
z udziałem osób niepełnosprawnych, który zmienił myślenie osób 
zdrowych o osobach niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki temu 
udało przełamać się stereotyp wizerunku i odbioru społecznego osób 
niepełnosprawnych. 
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3. 
 

 
Fundacja „Nadzieja 

Rodzinie” 
26-029 Podmarzysz 

Podmarzysz 30N 
 

 
Organizowanie i 
prowadzenie /…/ 

 
Celem zadania było zorganizowanie warsztatów terapii zajęciowej 
oraz szkolenia z zakresu umiejętności miękkich dla osób 
niepełnosprawnych z terenu województwa świętokrzyskiego.  
W warsztatach terapii zajęciowej uczestniczyło 50 osób, oraz taka 
sama liczba osób wzięła udział w szkoleniu z zakresu umiejętności 
miękkich. Podstawowym celem terapii było zwiększenie 
samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie aktywności fizycznej 
i umysłowej, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności. 
W ramach warsztatów zorganizowano zajęcia: plastyczne, krawieckie  
i z haftu. Łącznie w ramach projektu odbyło się 78 godzin warsztatów 
z terapii zajęciowej. W ramach szkolenia z zakresu umiejętności 
miękkich w każdej grupie przeprowadzonych zostało pięć tematów  
z komunikacji interpersonalnej. Tematy te dotyczyły podstaw 
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywności, sposobów 
rozwiązywania konfliktów, poczucia własnej wartości oraz zaufania 
 i otwartości. W projektu przeprowadzono  30 godzin szkoleń  
z  zakresu umiejętności miękkich. 

 
4. 

 
Stowarzyszenie 

„Nadzieja Rodzinie” 
ul. Karczówkowska 

36 
25-711 Kielce 

 
Organizowanie i 
prowadzenie /…/ 

 
Projekt skierowany był do osób niewidomych i słabowidzących. 
Wsparciem projektu objęto 15 osób niepełnosprawnych. W ramach 
projektu zorganizowano: 13 wejść na pływalnie, 8 wejść do stadniny 
koni (zajęcia z hipoterapii), ponadto przeprowadzono 13 godzin zajęć 
doświadczania świata oraz 13 godzin zajęć plastycznych. W miesiącu 
sierpniu zorganizowano wycieczkę do Muzeum Powstania 
Warszawskiego. 

 
5. 

 
Fundacja Szansa dla 

Niewidomych 
ul. Konwiktorska 9 
00-216 Warszawa 

 
Organizowanie i 
prowadzenie /…/ 

 
Celem zadania było przeprowadzenie 5 dniowego szkolenia 
komputerowego w czasie 7 dniowego pobytu w ośrodku szkoleniowo-
rehabilitacyjnym w Międzybrodziu Żywieckim. W szkoleniu wzięła 
udział grupa 20 osób niewidomych i słabowidzących. Uczestnicy 
nabyli umiejętności sprawnego posługiwania się popularnymi 
aplikacjami biurowymi tj.: edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny 
Excel z wykorzystaniem programów udźwiękawiających. Ponadto  
w ramach wyjazdu zorganizowano wycieczki do Zakopanego  
i Bukowiny Tatrzańskiej. Zdobyta wiedza i umiejętności zwiększyły 
efektywność pracy osób z dysfunkcją wzroku oraz usprawniły ich 
funkcjonowanie w życiu codziennym. Dodatkowym atutem była 
integracja społeczna, która wpłynęła na poprawę kondycji psychicznej 
beneficjentów. 

 
6. 

 
Polskie 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w 

Staszowie 
ul. Rytwińska 23 
28-200 Staszów 

 
Cykl szkoleń dla 

kadry pracującej z 
osobami z 

niepełnosprawnością 
intelektualną. 

 
W ramach projektu zorganizowano 2 szkolenia. W warsztatach 
Trening widzenia wzięła udział grupa 20 terapeutów pracujących  
z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, natomiast w szkoleniu  
z zakresu budowania indywidualnych strategii działania oraz radzenia 
sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym udział  wzięła 20 osobowa 
grupa terapeutów pracujących z osobami niepełnosprawnymi 
intelektualnie. Celem zadania było podniesienie jakości oddziaływań 
rewalidacyjnych profesjonalistów pracujących z osobami  
z niepełnosprawnością intelektualną. Doskonalenie kompetencji  
w zakresie metod efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz 
budowaniu indywidualnych strategii działania zmierzających do 
radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Ponadto 
zdobycie wiedzy dotyczącej terapii taktylnej, treningu widzenia, 
diagnozy i terapii osób z autyzmem. 
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7. 

 
Polskie 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób 

z Upośledzeniem 
Umysłowym 

Koło w Kielcach 
ul. Chęcińska 23 

25-020 Kielce 

 
Szkolenie członków 
rodzin  i opiekunów 

osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w 
zakresie aktywizacji 
społecznej, rozwoju 

seksualnego oraz 
równości 

traktowania ich 
rozwoju 

psychoseksualnego, 
partnerstwa oraz 
konstruktywnej 
komunikacji w 
rodzinie osoby               

z 
niepełnosprawnością 

intelektualną, 
korektywnego 
reagowania, 

rozwiązywania 
konfliktów i 

przygotowania na 
proces zmian w 

rodzinie. 
 

 
Realizacja zadania odnosiła się do edukacji członków rodzin, 
opiekunów i pracowników sprawujących na co dzień opiekę nad 
osobami z niepełnosprawnością intelektualną z zakresu aktywizacji 
społecznej, rozwoju seksualnego oraz równości traktowania rozwoju 
psychoseksualnego osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zadaniem 
objęto grupę 35 osób – rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. Przeprowadzone warsztaty poprawiły komunikacje 
interpersonalną w rodzinach osób niepełnosprawnych, pogłębiło 
wiedze rodziców oraz opiekunów w zakresie radzenia sobie  
w trudnych sytuacjach w związku z zachowaniami seksualnymi 
podopiecznych, poprawę postaw wobec ich rozwoju seksualnego, 
zmniejszenie lęku i zachowań nadopiekuńczych.  

 
8. 

 
Świętokrzyski Zespół 
Regionalny Koalicji 
Na Rzecz Zdrowia 

Psychicznego 
ul. Sienkiewicza 68 

25-501 Kielce 
 

 
Organizowanie i 

prowadzenie 
szkoleń, kursów i 
warsztatów dla 

członków rodzin 
osób 

niepełnosprawnych, 
opiekunów, kadry i 

wolontariuszy 
bezpośrednio 

zaangażowanych w 
proces rehabilitacji 

zawodowej lub 
społecznej osób 

niepełnosprawnych, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 

zagadnień 
dotyczących procesu 

integracji osób 
niepełnosprawnych 

w najbliższym 
środowisku i 
społeczności 

lokalnej, 
zwiększania ich 

aktywności 
życiowej i 

zaradności osobistej 
oraz niezależności 

ekonomicznej, 
podnoszenia 

umiejętności pracy  
z osobami 

niepełnosprawnymi, 
w tym sprawowania 

nad nimi opieki                
i udzielania pomocy 

w procesie ich 
rehabilitacji. 

 

 
Celem zadania było podniesienie umiejętności opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi z zaburzeniami psychicznymi i możliwości 
wspierania w procesie rehabilitacji społeczno-zawodowej dla 
członków rodzin. W ramach zadania przeprowadzono indywidualne  
i grupowe spotkania podczas których, poruszone zostały najważniejsze 
problemy i trudności, z którymi borykają się rodzice i członkowie 
rodzin. Ponadto zorganizowano wyjazd  do Sandomierza na coroczne 
obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię.  
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9. 

 
Fundacja 

„Nadzieja Rodzinie” 
Podmarzysz 30N 

26-029 Podmarzysz 
 

 
Prowadzenie 
poradnictwa 

psychologicznego, 
społeczno-prawnego 

oraz udzielanie 
28ndormacji na 

temat 
przysługujących 

uprawnień, 
dostępnych usług, 

sprzętu 
rehabilitacyjnego i 

pomocy technicznej 
dla osób 

niepełnosprawnych. 
 

 
W ramach projektu przeprowadzono dyżury prawnika i psychologa dla 
osób niepełnosprawnych z terenu województwa świętokrzyskiego. 
Łącznie w ramach projektu odbyło się 75 godzin porad prawniczych 
jak również 75 godzin porad psychologa. Z dyżurów skorzystało 133 
osoby. Dyżury prowadzone były na terenie Kielc oraz powiatu, gminy 
Chmielnik i Pińczów. W ramach dyżurów psychologicznych 
najczęściej poruszano temat osamotnienia i nietolerancji związanej  
z niepełnosprawnością, natomiast podczas dyżurów prawnika 
najczęściej sprawy dotyczące prawa cywilnego m.in. renty rodzinne.  

 
10. 

 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół 
Domu Pomocy 
Społecznej w 
Łagiewnikach 
„OTWARTE 

SERCA” 
Łagiewniki 73 

26-020 Chmielnik 
 

 
Poznajmy instytucje 

i zabytki Kielc. 

 
W ramach zadania 20 osobowa grupa osób niepełnosprawnych została 
zapoznana z wyglądem oraz funkcjonowaniem obiektów publicznych 
oraz prawidłowym zachowaniem się w nich. Dzięki zadaniu osoby te 
miały możliwość poznać aktorów , sportowców, wokalistów jako wzór 
do naśladowania. W ramach zadania został przeprowadzony trening  
z samodzielności w różnych miejscach i sytuacjach życia codziennego. 
Osoby niepełnosprawne miały możliwość zwiedzić miasto Kielce wraz 
z jego zabytkami. 

 
11. 

 

 
Caritas Diecezji 

Kieleckiej 
ul. Jana Pawła II 3 

25-013 Kielce 

 
Prowadzenie 
grupowych  

i indywidualnych 
zajęć /…/ 

 
Projektem została objęta grupa 53 beneficjentów z terenu 2 powiatów 
województwa świętokrzyskiego. Przeprowadzono zajęcia 
terapeutyczno-ruchowe, poradnictwo psychologiczne (indywidualne  
i grupowe) oraz trening umiejętności społecznych. Ponadto 
zorganizowano wycieczkę krajoznawczą oraz wyjście na basen, do 
kina, muzeum i teatru. Dzięki projektowi zwiększono m.in.  aktywność 
społeczną i podniesienie świadomości społecznej 53 osób 
niepełnosprawnych, zwiększenie szans na podjęcie aktywności 
zawodowej.  

 
12. 

 
Stowarzyszenie 

„Dobrze, że jesteś” 
ul. Opatowska 10 

27-600 Sandomierz 
 

 
Kolorowe nuty. 

 
Projekt był skierowany do osób niepełnosprawnych. Realizacją zostało 
objęte 150 osób. W ramach projektu odbyły się przesłuchania 
muzyczne. Zajęcia odbywały się w salach Ośrodka Radość Życia. 
 W zadanie został włączony koncert dorosłych osób z autyzmem. Był  
on przykładem jak zajęcia muzyczne z wykorzystaniem metody 
kolorowych nut osoby niepełnosprawne osiągają poziom 
profesjonalnych śpiewaków. Dzięki realizacji projektu wprowadzono 
do pracy z uczniami w Ośrodku Radość Życia metody kolorowych nut, 
która w łatwy sposób uczy niepełnosprawne osoby muzyki, ułatwia 
komunikowanie, edukuje i rehabilituje. 

 
13. 

 
 
 
 
 

 
Fundacja Dom 
Seniora im. Sue 

Ryder 
w Pierzchnicy 
ul. Szkolna 36 

26-015 Pierzchnica 
 
 

 
Spotkanie Przyjaciół 
Domu Seniora im. 

Sue Ryder w 
Pierzchnicy. 

 
Adresatami zadania były osoby starsze z upośledzeniem oraz osoby 
sprawne. Celem zadania było zorganizowanie spotkania mieszkańców 
Domu Seniora z osobami z innych z innych DPS-ów oraz 
zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń. Wsparciem objęto grupę ok. 250 
osób. Podczas spotkania zorganizowano występ zespołu artystycznego 
oraz konkursy: taneczne,  konkurs solistów  wraz z nagrodami.  
Spotkanie to pozwoliło osobą starszym na spędzenie miło wolnego 
czasu, wyjście z apatii oraz zwiększenie poczucia swojej wartości.  

 
14. 

 
Zrzeszenie Sportu 

 I Rehabilitacji 
START 

ul. Kołłątaja 4 
25-715 Kielce 

 
Organizowanie 

regionalnych imprez 
kulturalnych, 
sportowych, 

turystycznych i 
rekreacyjnych dla 

osób 
niepełnosprawnych 
wspierających ich 
aktywność w tych 

dziedzinach. 
 

 
W ramach zadania został zorganizowany Ogólnopolski Turniej  
w bocci  w którym uczestniczyło 168 uczestników w tym 121 osób 
niepełnosprawnych oraz biegi przełajowe „Skansen 2011” w których 
udział wzięło 129 zawodników niepełnosprawnych. Obie imprezy 
miały charakter masowy o czym świadczy liczba uczestników. Biegi 
przełajowe były zorganizowane na terenie skansenu co szczególnie 
podnosiło atrakcyjność zawodów. Zawodnicy obok startu w zawodach 
mieli okazje poznania folkloru naszego regionu. Turniej bocci cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem a z roku na rok widać coraz wyższy 
poziom gry osób niepełnosprawnych.  
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15. 

 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Potrzebujących 
„WIELKI GROSZ” 
Przy Domu Pomocy 

 w Zborowie 
Zborów 112 

28-131 Solec-Zdrój 
 

 
Dzień 

Niezapominajki. 

 
Zadanie miało na celu odnowienie i umocnienie więzi mieszkanek 
DPS z członkami rodzin. W spotkaniu wzięło udział 130 osób. 
Umocniło ono relacje oraz zmotywowało do zwiększenia ich 
częstotliwości. Ponadto podopieczne zaprezentowały osiągnięcia  
i efekty pracy zespołu artystycznego „Zborowianki” podnosząc tym 
samym poczucie własnej wartości.  

 
16. 

 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół 
Domu Pomocy 
Społecznej w 
Łagiewnikach 
„OTWARTE 

SERCA” 
Łagiewniki 73 

26-020 Chmielnik 

 
II Wojewódzki 
Plener Malarski 

Osób 
Niepełnosprawnych. 

 
W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało Plener Malarski na 
terenie XVIII wiecznego Zamku w Łagiewnikach. Do udziału 
zaproszono 20 placówek. Ostatecznie udział wzięło 15 ekip z czego 
prace wykonało 77 niepełnosprawnych artystów pod opieka 40 
opiekunów. Laureaci konkursu plastycznego otrzymali nagrody za 
najlepsze prace. Celem zadania było m.in. promowanie twórczości 
artystycznej wśród osób niepełnosprawnych, poznanie różnych technik 
malarskich, integracja uczestników Pleneru, wyrobienie poczucia 
rywalizacji aktywności artystycznej, co przyczyni się do chętnego 
udziału w zajęciach terapeutycznych, zagospodarowanie czasu 
wolnego osobom niepełnosprawnym. 
 

 
17. 

 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół 
DPS w Gnojnie 
28-114 Gnojno 

 
III Świętokrzyskie 
Piesze Spotkania 

Aktywizujące 
Osoby 

Niepełnosprawne 
/Borków – Kranów/. 

 

 
Celem zadania było zorganizowanie rajdu pieszego dla osób 
niepełnosprawnych reprezentujących placówki pomocy społecznej 
województwa świętokrzyskiego. W projekcie wzięło udział 20 ekip 
osób niepełnosprawnych w łącznej liczbie 92 osób. Celem zadania 
była aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, integracja 
młodzieży niepełnosprawnej, propagowanie aktywnego spędzania 
wolnego czasu, promowanie turystyki pieszej jako formę rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych. 
 

 
18. 

 
Sandomierskie 
Stowarzyszenie 

Pomocy 
Osobom z 

Upośledzeniem 
Umysłowym 

Kleczanów 91A 
27-641 Obrazów 

 
Organizowanie 

regionalnych imprez 
kulturalnych, 
sportowych, 

turystycznych i 
rekreacyjnych dla 

osób 
niepełnosprawnych 
wspierających ich 
aktywność w tych 

dziedzinach. 
 

 
W ramach zadania została zorganizowana 3 dniowa wycieczka do 
Warszawy, dzięki której osoby niepełnosprawne otrzymały szansę 
dostępu do rozrywki i usług, które na co dzień nie leżą w zasięgu ich 
możliwości. W ramach wycieczki osoby niepełnosprawne zwiedziły 
m.in. Zamek Królewski, Centrum Nauk „Kopernik”, Teatr Roma, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Techniki. W wyjeździe 
uczestniczyło 49 osób niepełnosprawnych z 2 powiatów. Celem 
wyjazdu była nauka nowych umiejętności w zakresie samoobsługi  
i zaradności życiowej, poznanie nowych form spędzania czasu 
wolnego, rozwój duchowy i  kulturalny, integracja z pozostałymi 
uczestnikami, nawiązanie przyjaźni. 

 
19. 

 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
Ruchowo „SARON” 

Os. Ogrody 16 
27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

 
„Wyjazd 

integracyjno – 
rekreacyjny jako 

wsparcie 
rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych” 

 
W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie zorganizowało 3 dniową 
wycieczkę Lublin-Zamość-Roztocze  dla 47 osób niepełnosprawnych  
z województwa świętokrzyskiego. Celem zadania było podniesienie 
wartości  i sporawości psychofizycznej osób niepełnosprawnych 
ruchowo. Możliwość zwiedzania terenów Roztocza, pokonywanie 
szlaków turystycznych adekwatnych do możliwości osób 
niepełnosprawnych stanowiło możliwość pokonania własnych 
słabości.  Wycieczka spełniła rehabilitację społeczną, która jest 
niezbędna w usprawnieniu osoby niepełnosprawnej.  
 

 
20. 

 
Stowarzyszenie 

„Dobrze, że jesteś” 
ul. Opatowska 10 

27-600 Sandomierz 

 
„Stop kryzysowi” 

W ramach zadania zostało przeprowadzone 4 dniowe szkolenie (40 
godzin). Szkolenie miało na celu wykształcenie umiejętności 
znajdowania przyczyn i przeprowadzania terapii zachowań 
niepokojących osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pracy 
wspomagającej, która przeciwdziała ich pojawianiu się. W projekcie 
wzięło udział 26 osób, które będą wykorzystywać swoją wiedzę  
w codziennej pracy z osobami niepełnosprawnymi.  

 
21. 

 

 
Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób 
Bezrobotnych 

ul. Sandomierska 26A 
27-400 Ostrowiec Św. 

 
„Aktywny 

niepełnosprawny – 
specjalistyczne 

poradnictwo 
obywatelsko - 

prawne dla osób 
niepełnosprawnych” 

 
Projekt miał na celu wyrównywanie szans i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej ze względu na niepełnosprawność poprzez realizację 
bezpłatnego poradnictwa obywatelsko-prawnego dla mieszkańców 
powiatów województwa świętokrzyskiego. W ramach projektu 
udzielono konsultacji z poradnictwa prawno-obywatelskiego 86 
osobom niepełnosprawnym.  
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22. 

 
Polski Związek 

Niewidomych Okręg 
Świętokrzyski w 

Kielcach 
ul. Czerwonego 

Krzyża 3 
25-353 Kielce 

 
„Prowadzenie zajęć 

rozwijających i 
podtrzymujących 

umiejętności 
niezbędne do 

samodzielnego 
funkcjonowania 

osób z dysfunkcją 
wzroku” 

 
W ramach projektu zostały zorganizowane 5 dniowe zajęcia 
edukacyjno-rehabilitacyjne dla grupy 25 osób niewidomych  
i słabowidzących w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Ustroniu 
Morskim. Uczestnicy zdobyli umiejętności i wiedze w zakresie 
rehabilitacji podstawowej: poruszania się za pomocą białej laski, 
obsługi podstawowego sprzętu rehabilitacyjnego dla osób 
niewidomych. Zajęcia z zakresu kinezyterapii i rehabilitacji ruchowej 
wpłynęły na poprawę sporawości, zmniejszenie lub ustąpienie 
zaburzeń statycznych.   

 
Mapa 1. 

Wykaz fundacji i organizacji pozarządowych realizujących na zlecenie samorządu 
województwa w 2011r.w ramach Regionalnego Ośrodka polityki Społecznej zadań 

 z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Na podstawie powyższej mapy można stwierdzić, iż na terenie województwa 

świętokrzyskiego istnieją bardzo duże dysproporcje w sferze aktywności organizacji 

pozarządowych. Najskuteczniej środki finansowe pozyskiwały organizacje pozarządowe 

działające na terenie miasta Kielce, z powiatu kieleckiego, ostrowieckiego, starachowickiego  

oraz sandomierskiego. Brak aktywności organizacji pozarządowych z powiatów: 
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włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego, kazimierskiego, skarżyskiego  

i opatowskiego. 

     Sytuacja ta wskazuje na konieczność podjęcia działań zmierzających do wzmocnienia 

inicjatyw obywatelskich w niektórych powiatach województwa świętokrzyskiego. Działania 

te powinny być ukierunkowane na pobudzenie aktywności trzeciego sektora. 

 

 

 

2.Działania podejmowane przez Departament Ochrony Zdrowia 
 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  Departament Ochrony 

Zdrowia przekazał kwotę w wysokości 179 000,00 zł. podpisując 13 umów na realizację 

zadań publicznych z następujących zakresów: 

 

 
2.1 W zakresie programów zdrowotnych  w 2011 roku 

 

 
L.p. Nazwa 

organizacji 
Nazwa zadania  Krótki opis realizacji zadania 

(zastosowana forma współpracy, osiągnięte rezultaty, ilość 
uczestników) 

 
1. 

 
Stowarzyszenie 

„Nadzieja 
Rodzinie”  w 

Kielcach 

 
Działania służące 

promocji zdrowego 
stylu życia 

 
W Młodzieżowych Klubach Wolna Strefa zrealizowano: 
–  48 warsztatów profilaktycznych – 100 osób, 
–  24 h zajęć z dietetykiem, 
–  54 h zajęć fitness – 80 osób, 
–  32 h zajęć z wizażu – 50 osób, 
–  wyjścia na basen – 80 osób. 

 
2. 

 
Fundacja Szansa 
dla Niewidomych 

w Warszawie 

 
Działania służące 

promocji zdrowego 
stylu życia - 

Przeprowadzono zgrupowanie  oraz zawody w  tyflobiegach dla 
inwalidów wzroku, w których udział wzięło 20 osób. 

 
3. 

 
Klub 

„Amazonek” 
 w Skarżysku 
Kamiennej 

 
Amazonki 

ambasadorkami 
edukacji zdrowotnej 

i rehabilitacji 
psychofizycznej 

 
W zajęciach uczestniczyło ogółem 318 osób: 
–  rehabilitacja na basenie,  
–  zajęcia z psychologiem  i lekarzem,  
–  marsz Różowej Wstążeczki,  
–  spotkania warsztatowe z młodzieżą. 
 

 
4. 

 
Stowarzyszenie 
„Ostrowiecki 

Klub Amazonka” 

 
Programy 
zdrowotne  
w zakresie 

 
Przeprowadzono: 
 – 127 h zajęć  rehabilitacyjnych , 
–  43 h zajęć z psychologiem, 
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w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 

rekonwalescencji po 
przebytych 
chorobach 

nowotworowych 

W zajęciach udział wzięło 80 osób. 

 
5. 

 
Świętokrzyski 

Klub 
„Amazonki” przy 
ŚCO w Kielcach 

 
Programy 

zdrowotne w 
zakresie 

rekonwalescencji po 
przebytych 
chorobach 

nowotworowych 

 
Przeprowadzono: 
 –  180 h rehabilitacji psychofizycznej, 
–  29 h rehabilitacji w wodzie. 

W zajęciach udział wzięło 626 osób. 

 
6. 

 
Świętokrzyskie 
Stowarzyszenie 

Pomocy 
Dzieciom, 
Młodzieży, 
Dorosłym z 
Cukrzycą  i 

Innymi 
Schorzeniami w 

Kielcach 

 
Profilaktyczne 

programy zdrowotne 
w celu 

przeciwdziałania 
występowaniu 

cukrzycy i otyłości – 
Żyjmy Zdrowo 

 

 
W zajęciach realizowanych w ramach projektu uczestniczyło 159 osób 
(dzieci i dorosłych) z cukrzycą lub zagrożonych z 12 powiatów 
naszego województwa. Wszystkim uczestnikom przekazano książkę 
edukacyjną nt. cukrzycy. 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. 

 
Caritas Diecezji 

Kieleckiej 
w Kielcach 

 
Profilaktyczne 

programy zdrowotne 
w celu 

przeciwdziałania 
występowaniu 

cukrzycy i otyłości 

 
Wsparciem projektowym objęto 150 osób w szczególności: 
z rozpoznaną cukrzycą, z zaburzeniami metabolicznymi. 
Udzielono 110 h specjalistycznego poradnictwa (80 h konsultacji 
diabetologicznych) i 50 h konsultacji z zakresu żywienia. 

 
8. 

 
Kieleckie 

Stowarzyszenie 
Alzheimerowskie 

w Kielcach 

 
Profilaktyczne 

programy zdrowotne 
w celu wczesnego 

rozpoznania 
choroby Alzheimera 

 
W projekcie udział wzięło 420 osób. 56 pacjentów zostało 
skierowanych do szczegółowej diagnostyki i zostało objętych 
specjalistycznym leczeniem. 

 
9. 

 
Stowarzyszenie 

„Nadzieja 
Rodzinie” 

 w Kielcach 
 

Przeprowadzenie 
zajęć edukacyjnych 

wśród młodzieży 
uczącej się na temat 

zachowań 
ryzykownych dróg 

przenoszenia wirusa 
HIV oraz 
Działania 

edukacyjne z 
zakresu HIV/AIDS 

prowadzone 
bezpośrednio w 

środowisku osób o 
wysokim poziomie 

zachowań 
ryzykownych. 

 
Zrealizowano: 
– 140 h doradztwa w ramach działalności PK-D  
– 40 h doradztwa w Areszcie Śledczym – 91 osób  
– 60 h warsztatów profilaktycznych dla ok. 200 osób z Ośrodków 
Uzależnień oraz studentów, 
– 210 osób skorzystało z doradztwa i wykonało test w kierunku HIV. 
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2.2 W zakresie zwalczania narkomanii.  

 

 
 
L.p. Nazwa 

organizacji 
Nazwa zadania  Krótki opis realizacji zadania 

(zastosowana forma współpracy, osiągnięte rezultaty, ilość 
uczestników) 

 

1. 

 
Stowarzyszenie 

„Nadzieja 
Rodzinie” 

ul. 
Karczówkowska 

36, 
25-711 Kielce 

 
,,Wspieranie 

inicjatyw i działań 
edukacyjnych 

skierowanych do 
dzieci i młodzieży 

szkół gimnazjalnych 
i 

ponadgimnazjalnych 
Województwa 

Świętokrzyskiego, 
w szczególności w 
formie spektakli 

teatralnych, 
konkursów 

muzycznych i 
plastycznych w 

zakresie 
przeciwdziałania 
narkomanii oraz 

używania substancji 
psychoaktywnych, 

w tym m.in. 
dopalaczy”. 

 
Działania w ramach priorytetu nr 1 obejmowały realizowanie warsztatów 
profilaktycznych na terenie szkół i klubów środowiskowych oraz 
spektakli teatralnych i konkursów plastycznych. Celem zadania 
publicznego było przeciwdziałanie zjawisku narkomanii, dopalaczom  
i niedostosowaniu społecznemu. Prowadzone przedsięwzięcia miały 
charakter edukacyjny oraz promujący  zdrowie wśród młodych ludzi. 
Beneficjenci uczyli się rozpoznawania technik manipulacji, poszerzali 
wiedzę na temat HIV/AIDS, oraz rozwijali umiejętności społeczne.  
W ramach proponowanych warsztatów młodzież oraz nauczyciele 
otrzymywali  stałą współpracę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów wychowawczych. 
Podopieczni klubu ,,Młoda strefa” wystawili 10 spektakli teatralnych 
 o tematyce uzależnień od substancji psychoaktywnych w następujących 
szkołach: Gimnazjum im. Mjr Jana Piwnika Ponurego w Sukowie, 
Zespole Szkół Ponadpodstawowych oraz w Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Daleszycach, Zespole Szkół w Bielinach, Zespole Szkół  
w Zagnańsku, Gimnazjum w Górnie, Zespole Szkół Ogolnoksztłcących 
w Oblęgorku, Zespole Szkół w Tumlinie, Zespole Szkół w Ćmińsku, 
Zespole Szkół w Morawicy oraz Zespole Szkół w Kostomłotach. 
Wystawiane spektakle poruszały problematykę przeciwdziałania 
narkomanii oraz sposobów i zachowań mających na celu ustrzeżenie się 
przed zagrożeniami jakie niosą ze sobą narkotyki. Zajęcia Warsztatowe 
odbywały się w 8 Klubach Wolna i Młoda Strefa w: Przededworzu, 
Sędziejowicach, Celinach, Szyszczycach, Kostomłotach, Grzymałowie, 
Podłężu, Skrzelczycach.  
W sumie ramach realizacji zadania publicznego zrealizowane zostały 
następujące działania: 
-236 warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół  
z terenu  województwa świętokrzyskiego, 
-w warsztatach udział wzięło ok. 3 500 uczniów, 
- wystawiono 10 spektakli o tematyce antynarkotykowej, 
-przeprowadzono 1 konkurs plastyczny z nagrodami. 

 

2. 

 

 
Stowarzyszenie 

„Nadzieja 
Rodzinie” 

ul. 
Karczówkowska 

36, 
25-711 Kielce 

 
1. ,,Studencie bądź 
wolny od 
uzależnień” – tryb 
konkursu otwartego 
2.,,Chroń drinka – 
chroń siebie” – tryb 
pozakonkursowy  

 
Łącznie przeprowadzono 274 godzin warsztatowych. Program  
realizowany był za pomocą spotkań warsztatowo- treningowych 
wykorzystujących metody aktywizacji uczestników. W ramach zajęć 
poruszano tematykę wpływu narkotyków na wszystkie aspekty życia 
człowieka. W projekcie udział wzięło ok. 1 000 studentów z 2 kieleckich 
uczelni: 
1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na wydziale Instytutu 

Zdrowia Publicznego, 
2. Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach na wydziale Humanistyczno- 

Przyrodniczym. 
Projekt zakończył się przeprowadzeniem ankiety ewaluacyjnej.  

 

 

 



 34 

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 2 917 764,03 zł. 

podpisując 270 umów na realizację zadań publicznych z następujących zakresów: 

 
 
3.1.  W zakresie upowszechniania Kultury Fizycznej  i Sportu 
 
 
 

 
 

Lp. Nazwa 
Organizacji Nazwa zadania 

Krótki opis realizacji zadania /zastosowana forma 
współpracy, osiągnięte rezultaty, ilość 

uczestników/ 
Priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 
1. 

 
Świętokrzyska 

Federacja Sportu 
w Kielcach 

 
Szkolenie kadr wojewódzkich 

młodzieży uzdolnionej sportowo 
w kategoriach: młodzika oraz 

juniora i młodzieżowca w ramach 
kadry B – zawodników nie 
ujętych w limitach Polskich 

Związków Sportowych 

 
W ramach organizowanego szkolenia sportowego 
uczestniczyła kadra wojewódzka młodzików – młodzież 
szkolna wraz z kadrą instruktorsko – trenerską w 17 sportach 
na 22 zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych,  
w których wzięło udział 262 zawodników realizując 87 dni 
szkolenia. Szkolenie prowadzono w oparciu  o roczne 
programy każdej dyscypliny. Zadanie realizowane  
w Województwie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. 

 
2. 

 
Świętokrzyska 

Federacja Sportu 
w Kielcach 

 
Dofinansowanie udziału 
dyscyplin sportowych w 

wojewódzkim i krajowym 
systemie współzawodnictwa 

sportowego /dotyczy 
następujących dyscyplin: 

akrobatyka sportowa, badminton, 
biegi przełajowe, boks, brydż 

sportowy, biatlon letni i zimowy, 
judo, kolarstwo szosowe, 

koszykówka, lekka atletyka, 
łucznictwo, piłka nożna i ręczna, 

poodnoszenie ciężarów, 
jeździectwo, szachy, taekwondo 
WTF, ITF, tenis, tenis stołowy, 

narciarstwo strzelectwo sportowe, 
pływanie, piłka wodna, piłka 

siatkowa, triatlon, trójbój siłowy, 
zapasy, żeglarstwo, karate. 

Szkolenie i doszkalanie 
instruktorów, trenerów i sędziów. 

Podsumowanie 
współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży Województwa 
za 2011 rok. 

 
We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży 
uczestniczyło około 4200 osób zarejestrowanych w 30 
wojewódzkich związkach i stowarzyszeniach sportowych. 
Głównym celem współzawodnictwa jest działanie na rzecz 
wszechstronnego rozwoju poszczególnych dyscyplin 
sportowych, systematycznego podnoszenia poziomu 
sportowego oraz upowszechnianie kultury fizycznej na 
terenie województwa, udział w zawodach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych  
i letnich oraz biegach przełajowych, w finałach Mistrzostw 
Polski w kategorii juniora i młodzieżowca, doposażenie  
w specjalistyczny sprzęt sportowy reprezentacji 
województwa, systematyczne podnoszenie kwalifikacji 
poprzez szkolenie i doszkalanie zawodników, instruktorów 
 i trenerów. 
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3. 

 
Wojewódzki 

Szkolny Związek 
Sportowy w 

Kielcach 

 
Organizacja zawodów 

półfinałowych i finałowych 
Wojewódzkich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w relacji 
Szkół Podstawowych i 

Gimnazjów. Dofinansowanie 
udziału mistrzów województwa w 

ogólnopolskich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej. 

 
W programie imprez wojewódzkich w 2011 roku 
uczestniczyło ponad 190 szkół podstawowych i około 50 
gimnazjów. Tradycyjnie największym powodzeniem cieszyły 
się imprezy w biegach przełajowych, piłce nożnej, piłce 
siatkowej i lekkiej atletyce. Corocznie organizowania jest 
Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego. 

 
4. 

 
Świętokrzyskie 

Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 

Sportowe  
w Kielcach 

 
Upowszechnianie sportu w 

środowisku wiejskim, 
małomiasteczkowym na poziomie 

województwa. Udział 
reprezentantów środowiska 

wiejskiego w szkoleniu młodzieży 
uzdolnionej sportowo. 

Dofinansowanie udziału 
reprezentantów Ludowych 
Zespołów Sportowych w 

ogólnopolskich imprezach. 

 
Zadania obejmowały masową kulturę fizyczną, organizację 
imprez sportowych o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej. 
W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano ok. 44 
wojewódzkich imprez sportowych w których uczestniczyło 
ponad pięć tysięcy 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, 

Oddział 
Regionalny 
Olimpiady 

Specjalne Polska 
Świętokrzyskie w 

Skarżysku 
Kamienna, 

Świętokrzyskie 
Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 
„Sprawni Razem” 

w Kielcach 
 

 
Upowszechnianie sportu wśród 

osób niepełnosprawnych, 
organizacja zawodów 

wojewódzkich oraz udział 
reprezentantów w zawodach 

ogólnopolskich i 
międzynarodowych 

 
Główne działanie to 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 1000 zawodniczek i zawodników. 

 
6. 

 
Świętokrzyski 

Związek Ognisk 
Towarzystwa 
Krzewienia 

Kultury Fizycznej 
w Kielcach 

 

 
Organizacja i podsumowanie 

wojewódzkiego Turnieju Miast i 
Gmin Województwa 
Świętokrzyskiego. 

Zadanie to ma na celu uaktywnienie mieszkańców 
wszystkich miast i gmin. Ma na celu organizację imprez 
sportowych w różnych dyscyplinach sportowych.  
W imprezach udział bierze około 2000 osób. 

 
7. 

 
Wojewódzkie 

Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe  
w Kielcach 

 
Organizacja wojewódzkich 
zawodów w ratownictwie 

wodnym oraz udział w zawodach 
ogólnopolskich 

 
W ramach przedsięwzięcia zorganizowano konkurs 
rysunkowy pn. Bezpieczny wypoczynek nad wodą w którym 
udział wzięło ponad 15 szkół podstawowych, dokonano 
odbioru pływalni, kąpielisk i wypożyczalni sprzętu 
pływającego, zorganizowano akcje wraz z policją pn. „Już 
pływam” na akwenach podczas której naukę pływania 
ukończyło wiele młodych ludzi. W ramach szkolenia odbyło 
się kursy na stopień ratownika młodszego WOPR, kursy na 
stopień ratownika WOPR. 

 
8. 

 
Stowarzyszenia 
kultury fizycznej 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

 
Organizacja imprez sportowych 

na Ziemi Świętokrzyskiej o 
zasięgu wojewódzkim, 

ogólnopolskim i 
międzynarodowym promujących 

Województwo. 

 
Organizacja imprez w różnych dyscyplinach sportowych  
promujących województwo. W dużych imprezach 
uczestniczyło około 7000 osób. Były to m.in. imprezy: IDO 
Mistrzostwa Europy DISCO DANCE i DISCO FRESTYLE, 
Międzynarodowy Mecz pomiędzy Województwem 
Świętokrzyskim, a reprezentacją okręgu Lwowskiego, 
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, X Edycja 
Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej, Finały Mistrzostw Polski 
seniorów w boksie, Międzynarodowy Turniej w badmintonie, 
Puchar Europy w Pool Bilard, Puchar Polski w trójboju 
siłowym, Międzynarodowy Turniej piłki ręcznej Kielce CUP, 
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II Runda Pucharu Polski seniorów i juniorów w łucznictwie, 
V Mistrzostwa Europy Księży w piłce nożnej halowej i wiele 
innych. 

 
 
 

3.2.  W zakresie kultury 

 

 

 
 

L.p. Nazwa 
organizacji Nazwa zadania Krótki opis zadania (zastosowana forma współpracy, 

osiągnięte rezultaty, ilość uczestników) 

Priorytet: Otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury w 2011 roku 

1. 

 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 

"UŚMIECH" 

 
Przygotowanie i udział 

zespołu inscenizacji 
tanecznej "Uśmiech" w 
Spotkaniach Artystów 
Nieprzetartego Szlaku 

 

 
W ramach zadania zrealizowano 6 dniowe warsztaty artystyczne 
dla zespołu Uśmiech, dzięki którym zespół wziął udział w XXI 
Międzynarodowych Spotkaniach Artystów Nieprzetartego 
Szlaku. Projekt przysłużył się promocji regionu 
świętokrzyskiego  

2. 

 
Stowarzyszenie 

Promocji 
Amatorskiego 

Ruchu 
Artystycznego 

"Miedzy 
wierszami" 

 

III Wojewódzki Turniej 
Recytatorski 

Świętokrzyskiej Literatury 
Ludowej 

 
Konkurs o długoletniej tradycji i znaczeniu dla rozwoju kultury 
słowa, mający na celu pogłębianie znajomości  literatury 
ludowej i doskonalenia sztuki żywego słowa; adresowany do 
dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych  
i liceów z województwa świętokrzyskiego. 

3. 

 
Stowarzyszenie 

Promocji 
Amatorskiego 

Ruchu 
Artystycznego 

"Miedzy 
wierszami" 

Wydanie płyty DVD z 
zapisem pokazów 

finałowych warsztatów 
improwizacji teatralnych 

 
Nagrano płytę DVD z pokazów finałowych warsztatów 
improwizacji teatralnych. Jest to cenny materiał szkoleniowy do 
wykorzystania przez nauczycieli, instruktorów, wykonawców 
małych form teatralnych. 

4. 

 
Związek 

Harcerstwa 
Polskiego 

Chorągiew 
Kielecka im. S. 
Żeromskiego 

38 Harcerski Festiwal 
Kultury Młodzieży Szkolnej 

"Kielce 2011" 

 
Międzynarodowy Festiwal muzyczny  z długoletnią tradycją 
gromadzący drużyny harcerskie z całej Polski i zagranicy, 
podczas którego młodzi artyści mają możliwość 
zaprezentowania na scenie swojej twórczości  artystycznej  
i doskonalenia swoich  umiejętności.  

5. 

Związek Polskich 
Artystów 

Fotografików, 
Okręg 

Świętokrzyski 

Wydanie katalogu 
prezentującego prace artysty 
fotografika Andrzeja Borysa 

(podsumowanie 40 letniej 
twórczości) 

Wydano katalog prezentujący prace artysty fotografika Andrzeja 
Borysa, będący podsumowaniem jego 40 letniej twórczości. 

6. Stowarzyszenie Pro 
Arte 

 
Ocalić od zapomnienia - 

Kielce-miejsca ważne lecz 

 
Zorganizowano plener rysunkowo-malarski i warsztaty 
graficzne utrwalające miejsca historyczne regionu 
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mało znane 
 

świętokrzyskiego. 

7. 

Stowarzyszenie 
Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 
Wyższej Szkoły 

Biznes i 
Przedsiębiorczości 

 
Tradycje rzemiosła i 

ochrona dziedzictwa kultury 
materialnej Ostrowca i 

regionu Świętokrzyskiego. 
Cykl wykładów, 

seminariów, wycieczek i 
wystawa wyrobów 

ostrowieckich 
rzemieślników i słuchaczy 

UTW 
 

 
Zrealizowano cykl wykładów, seminariów, wycieczek  
i wystawa wyrobów ostrowieckich rzemieślników poświecona 
tradycji rzemiosła i kultury materialnej Ostrowca i regionu 
świętokrzyskiego. 

8. 

 
Stowarzyszenie 

"Chór Kameralny 
Fermata" 

 

Udział w konkursie i 
festiwalu chóralnym w 

Pradze 

 
Chór Kameralny Fermata uczestniczył w prestiżowym festiwalu 

chóralnym w Pradze w dniach 24-27.11.2011r. 

9. 
Stowarzyszenie 

"Chór Kameralny 
Fermata" 

 
Przygotowanie i wydanie 

1500 płyt "Tribute to Marek 
Grechuta" (pierwsza w 

Polsce próba chóralnego a 
capella zaprezentowania 
utworów M. Grechuty 

 

 
Przygotowano płyta z aranżacjami utworów Marka Grechuty. 
Pierwsza próba acapella została wykonana na Grechuta Festival  
w Krakowie.  

10 
Stowarzyszenie 

Miłośników Gminy 
Pacanów 

 
V Spotkania Mistrzów 

Teatru i Muzyki w ramach 
IX Festiwalu Kultury 

Dziecięcej Pacanów 2011 

 
Organizowane od 5 lat Spotkania pobudzają i rozwijają 
aktywność artystyczną dzieci i młodzieży. W ramach 
przedsięwzięcia odbywają się warsztaty teatralne, muzyczne. 

11. 

 
Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym 

Umysłowo i ich 
Rodzinom 
"Praxis" 

XX Festiwal Piosenki 

 
Jubileuszowy Festiwal Piosenki propagujący kulturę i sztukę 
jako jedną z form oddziaływania na osoby niepełnosprawne. 

12. 

 
Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji 
Historycznych 

"Jodła" 

Widowisko historyczne "Na 
szlaku Hubala" 

 
Widowisko historyczne pokazujące rekonstrukcje działań 
militarnych w czasie II wojny światowej na kielecczyźnie. 

13. 
Towarzystwo 

Dawida 
Rubinowicza 

 
Dawid Rubinowicz-dla 
tolerancji (warsztaty dla 
młodzieży i nauczycieli 
zakończone konkursem) 

 

 
Przeprowadzono warsztaty dla młodzieży i nauczycieli  
w zakresie tolerancji społecznej, odbyły się w dniach 21-
30.06.2011. 

14. 

 
Stowarzyszenie 

Wspierania Dzieci i 
Młodzieży 

Uzdolnionej 

Udział w ogólnopolskich i 
międzynarodowych 
festiwalach piosenki 

 
Udział młodych wokalistek w międzynarodowych festiwalach 
piosenki w Rumunii, Białorusi, Bułgarii oraz ogólnopolskich 
m.in. w Tomaszowie Mazowieckim, Sopocie, Warszawie, 
Wyszkowie, Częstochowie, Opatowie, Krakowie, Kluczborku. 
 

15. 

 
Stowarzyszenie 

Gospodyń 
Wiejskich w Leśnej 

 

Wytłoczenie płyt w 
okładkach digipack 

 
Powstała płyta podsumowująca wieloletni dorobek Zespołu 
Pieśni i Tańca „Leśnianie” 

16. 

 
Stowarzyszenie 

Artystyczne Ecce 
Homo 

Teatr Ecce-Homo-promocja 
województwa 

świętokrzyskiego 

 
Udział Teatru Ecce Homo w festiwalach teatralnych w Polsce 
 i zagranicą celem promocji  alternatywnej kultury teatralnej 
miasta i regionu świętokrzyskiego. 
 

17. 

 
Stowarzyszenie 

Promocji Talentów 
przy 

Noce teatralne 

 
Festiwal teatralny w którym wzięły udział zespoły teatralne  
z całej Polski. 
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Młodzieżowym 
Domu Kultury w 
Starachowicach 

 

18. 

 
Stowarzyszenie ds. 

Rozwoju i 
Integracji 

Europejskiej w 
Balicach 

 

Odtwarzanie historii - 
"powrót" obrazu do Balic 

 
Impreza kulturalna  promująca historię XV wiecznego obrazu 
przedstawiającego Koronacje Najświętszej Maryi Panny  
w Balicach. 

19. 
Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 
Daleszyckiej 

 
"Zapisane okiem kamery"-

film promujący  walory 
historyczne i przyrodnicze 

ziemi Daleszyckiej 
wieńczący warsztaty 

edukacyjno-artystyczne. 
 

 
Na płytach DVD został zapisany film promujący Daleszyce  
i okolice, pokazujący bogatą przeszłość historyczną i wkład 
ludzi budujących nowa rzeczywistość w tym regionie. 

20. 

 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół 
Kieleckiego Teatru 

Tańca 
 

Organizacja wieczoru 
tańców różnych narodów w 
ramach XI Festiwalu Tańca 

Kielce 

 
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk i Zespołu Barwinok  
z Ukrainy. W ramach występu zostały zaprezentowane 
różnorodnie kulturowo tańce i układy artystyczne. 
 

21. 

 
Katolickie 

Stowarzyszenie 
"Civitas 

Christiana" 
Oddział Okręgowy 

w Kielcach 
 

Wydanie wierszy Zofii 
Korzeńskiej :"Dary chwil" 

 
Wydano zbiorek wierszy Zofii Korzeńskiej pt. „Dary chwil”. 

22. 

 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 
Parafii 

Najświętszego 
Serca Jezusowego 

 

IV Przegląd Chóralnej 
Pieśni Sakralnej - Skarżysko 

2011 

 
Przegląd Chóralnej Pieśni Sakralnej w którym wzięły udział 

chóry z całego regionu świętokrzyskiego. 

23. Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Boria 

 
Boria w fotografii wczoraj i 

dziś-wydanie albumu 

 
Został wydany album prezentujący opisy wydarzeń, przemiany 
społeczno –kulturalne wsi Boria, a także zdjęcia mieszkańców 
wsi. 

24. 
Stowarzyszenie 

Camerata 
Lubelska 

 
V Festiwal Muzyki 

Oratoryjno-Kantatowej 
"Rakowskie Divertimento 

im. K. Górskiego" 

 
Festiwal muzyczny gromadzący artystów z całej Polski. Wzięły  
w nim udział m.in. Rakowskie Wiolinki, chór z Luiblina 
Iubilaeum, Chór Continuo. 

25. 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 

Gminy Strawczyn 
XXI 

 
Oblęgorskie Spotkania 

Sienkiewiczowskie 
 

 

 
Warsztaty plastyczne, literackie i teatralne przeznaczone dla 
dzieci i młodzieży  z okolic Oblęgorka, połączone z konkursem 
wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. 

26. 
Związek Literatów 
Polskich, Oddział 

Kielce 

 
Wydanie książki Tadeusza 
Zubińskiego "Opowieści 

Wrzosowskie" (cykl 
opowiadań) 

 

 
Została wydana książka Tadeusza Zubińskiego "Opowieści 
Wrzosowskie”. 

27. 
Związek Literatów 
Polskich, Oddział 

Kielce 

 
Wydanie numeru 
Świętokrzyskiego 

Kwartalnika Literackiego Nr 
1/2011 

 

 
Został wydany Świętokrzyski Kwartalnik Literacki Nr 1/2011. 
Wydawnictwo zawiera eseje i felietony czołowych 
świętokrzyskich literatów. 

28. 
Związek Literatów 
Polskich, Oddział 

Kielce 

 
Wydanie zbioru wierszy 

Agnieszki Zięby-
Dąbrowskiej "Śniadanie na 

trawie" 

 
Został wydany zbiór wierszy Agnieszki Zięby-Dąbrowskiej 
"Śniadanie na trawie". 
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29. 
Stowarzyszenie 

Historyków Sztuki 
Oddział Krakowski 

 
Sztuka na kółkach. 

Kontynuacja projektu z lat 
poprzednich na terenie 

gmin: Piekoszów, Chęciny, 
Wąchock 

 

 
Przeprowadzono warsztaty  artystyczne dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych w oparciu o zabytki tj. kościół cysterski  
w Wąchocku, kościół p.w. Narodzenia NMP w Piekoszowie, 
klasztor Franciszkanów w Chęcinach. 

30. 
Stowarzyszenie 

Historyków Sztuki 
Oddział Krakowski 

Sztuka na krążkach. 
Wydanie płyty CD. 

Kontynuacja projektu z lat 
ubiegłych 

 
W oparciu o zabytki województwa: opactwo cystersów  
w Wąchocku, kościół p.w. Narodzenia NMP w Piekoszowie, 
klasztor Franciszkanów w Chęcinach gdzie wcześniej 
realizowane były warsztaty „Sztuka na kółkach” przygotowano 
3 komplety płyt CD z propozycjami warsztatów, materiałami 
edukacyjnymi dotyczącymi lokalnego dziedzictwa kulturowego. 
 

31. 
Gminne 

Towarzystwo 
Sportowe 

Tworzymy lokalnie-, 
promujemy regionalnie 

 
Przedsięwzięcia mające na celu promocję historii, lokalnej 
tradycji, dziedzictwa kulturowego. Imprezie towarzyszyły: 
konkurs fotograficzny „Nasze zabytki”, wystawa prac, promocja 
kulinarnych tradycji. 
 

32. 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 

Działania Wokół 
Łysej Góry 

 
Organizacja VI Jarmarku 

Świętokrzyskiego 
"Z tradycją przez wieki. 
Chrobacja-legendarny 

początek Polski" 
 

 
Jarmark Świętokrzyski "Z tradycją przez wieki. Chrobacja-
legendarny początek Polski". 

33. 
Katolickie 

Stowarzyszenie 
Civitas Christiana 

 
Wydanie Almanachu 

wierszy grupy literacko-
artystycznej "Słowniacy 

Świętokrzyscy" pt. 
"Pogłębionym drukiem" 

 

 
Został wydany Almanach wierszy grupy literacko-artystycznej 
"Słowniacy Świętokrzyscy" pt. "Pogłębionym drukiem”. 

34. 

 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół Domu 
Pomocy Społecznej 

w Gnojnie 

IX Wojewódzki Przegląd 
Artystyczny Osób 

Niepełnosprawnych 

 
Prezentacja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych  
w dziedzinach tj. muzyka, teatr, plastyka. Impreza o randze 
wojewódzkiej skupiła przedstawicieli klubów terapii 
zajęciowych. 
 

35. 
Chmielnickie 

Stowarzyszenie 
Kulturalne 

 
Ziemia chmielnicka-pamięć, 
ludzie, wydarzenia. Wydanie 

albumu…pokazującego 
piękno Ziemi Chmielnickiej 

(wydanieII) 

 
Wydanie albumu upamiętniającego piękno Ziemi chmielnickiej. 
 
 
 
 
 
 
 

36. 
Towarzystwo 

Przyjaciół 
Bodzentyna 

XVIII Dni Bodzentyna-
promocją dorobku Gminy 

Bodzentyn 

 
Festyn kulturalno-rekreacyjny na którym prezentowały się 
zespoły ludowe i wokalne z regionu świętokrzyskiego, odbyły 
się również imprezy towarzyszące tj. Turniej Piłki Nożnej, 
Zawody Wędkarskie . 
 

37. 

Stowarzyszenie 
Ochrony 

Dziedzictwa 
Narodowego w 

Kielcach 

 
„Świętokrzyskie nekropolie 

– miasta umarłych” – II 
etap: A) wydanie książki: 

„Świętokrzyskie nekropolie 
Cmentarze kie-leckie”, B) 

opracowanie książki: 
„Święto-krzyskie 
nekropolie-Powiat 

ostrowiecki” 

 
Przygotowano do wydania I tom „Świętokrzyskie nekropolie – 
cmentarze Kieleckie” oraz opracowano do wydania 
„Świętokrzyskie nekropolie-Powiat ostrowiecki”. 

38. 

Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji 
Historycznych 

"Jodła" 

 
IV Piknik Historyczny 

Szewce 2011 
 
 

 
Rekonstrukcja historycznej bitwy pod Szewcami, która miała 
miejsce w czasie II wojny światowej. Impreza  miała formę 
„żywej lekcji historii”. 
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39. 

 
Federacja 

Stowarzyszeń 
Kulturotwórczych 
"Baza Zbożowa" 

Festiwal Sztuk Wszelakich  
XII Hasarapasa 

 
Festiwal „HASARAPASA” promujący alternatywną kulturę 
awangardową i kuglarską. Projekt umożliwił nawiązanie 
współpracy pomiędzy twórcami sztuki z całej Polski. 

40. PTTK Oddział 
Końskie 

 
Wykonanie modelu obiektu 
do makiety starej zabudowy 
Końskich: zabytkowy 
budynek „Sokolnia” 
 

 
Wykonano model obiektu do makiety starej zabudowy 
Końskich: zabytkowy budynek „Sokolnia”. 

41. 

 
Stowarzyszenie 

Miłośników i 
Przyjaciół 
Kurozwęk 

Organizacja IV Festiwalu 
Chopinowskiego w 

Kurozwękach 

 
Festiwal Chopinowski stał się okazją do upowszechnienia  
i promocji kultury oraz poznania twórczości Fryderyka Chopina. 
Imprezie towarzyszyły: warsztaty edukacyjne dla dzieci  
i młodzieży, otwarte koncerty fortepianowe. 
 

42. Ochotnicza Straż 
Pożarna Krasocin 

Uczestnictwo, promowanie i 
reprezentowanie 

województwa 
świętokrzyskiego na XXI 
Ogólnopolskim Festiwalu 

Orkiestr Dętych OSP 
 

 
Impreza była okazja do promocji regionu świętokrzyskiego, jego 
kultury i tradycji na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych 
OSP 

43. 

 
Stowarzyszenie 

Ziemia 
Świętokrzyska 

Wydanie książki "Maria 
Curie i jej rodzina w 

Świętokrzyskim" 

 
Wydano książkę pt. "Maria Curie i jej rodzina  
w Świętokrzyskim". 

44. 
Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi 
Rakowskiej 

 
Wydanie płyty "Muzykalia 
Rakowskie" z unikatowymi 

zabytkami muzyki 
staropolskiej 

 
Została wydana płyta pt."Muzykalia Rakowskie” z unikatowymi 
zabytkami muzyki staropolskiej . 

45. 

 
Związek Polskich 

Artystów 
Fotografików, 

Okręg 
Świętokrzyski 

"Ziemia po kielecku" - 
przestrzenna instalacja 

wystawy fotografii 

 
Projekt prezentuje 85 prac 35 artystów przedstawiających 
ziemię kielecką  oraz popularyzuje ją na całym świecie przy 
pomocy Internetu. 

46. 

 
Związek Polskich 

Artystów 
Fotografików, 

Okręg 
Świętokrzyski 

XXIV Międzynarodowy 
Festiwal Fotograficzny Art.-

Eko 

 
Międzynarodowy Festiwal Fotograficzny dokumentujący piękno 
Ziemi Starachowickiego. Prace profesjonalnych artystów zostały 
pokazane na wystawie wieńczącej Festiwal oraz w 
wydawnictwie katalogowym . 

47. Instytut 
Historyczny NN 

 
„Poeta na urzędzie”. 

Wspomnienia o 
wiceministrze kultury 

Tomaszu Mercie 

 
Wydano książkę pt. „Poeta na urzędzie”. Wspomnienia  
o wiceministrze kultury Tomaszu Mercie. 

48. 

 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Solcu 

Zdroju 

 
III Ogólnopolski Festiwal 
Muzyki Akordeonowej w 
Solcu Zdroju "Harmonia 

Zdrowia i Muzyki" 
 

 
Ogólnopolskie wydarzenie muzyczne prezentujące  
najwybitniejszych twórców sztuki gry na akordeonie. 

49. 

 
Stowarzyszenie 

Społeczno-
Kulturalne "Solec 

Zdrój" 

Z harmonią na imieniny Jana 
i Janiny - organizacja IV 
soleckich imienin Jana i 

Janiny 

 
Projekt prezentuje dawne lokalne obrzędy związane ze 
zwyczajem i tradycją nocy świętojańskiej. 

50. Ludowy Klub 
Sportowy 

Festyn rycerski w 
Sandomierzu w dniach 02-

03.07.2011 

 
Festyn rycerski w konwencji XV-wiecznego turnieju, w którym 
udział wzięły historyczne grupy rekonstrukcyjne prezentujące 
dawne obyczaje, kulturę, walki łucznicze i kusznicze dawnych 
czasów.  

51. 
ZHP Komenda 
Hufca Kielce 

Południe 

Promocja województwa 
Świętokrzyskiego poprzez 

udział w 22.Jamboree-
Światowym Zlocie Skautów 

w Szwecji 

 
Jamboree to nazwa światowego zlotu skautowego, w którym 
wzięła udział grupa harcerzy z województwa świętokrzyskiego. 
Podczas zlotu realizowany był program Simpli Scouting. 
Zaprezentowano taneczną inscenizację legend świętokrzyskich. 
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52. Stowarzyszenie 
Archeologów Jutra 

 
Archeologiczne prace 

wykopaliskowe na 
stanowisku nr 10 w 

Wilczycach 

 
Misja archeologiczna w Wilczycach pow. Sandomierz 
prowadziła badania wykopaliskowe podczas których poza 
bogatym materiałem późnomagdaleńskim odkryto istnieje 
osadnictwa neolitycznego i wczesno brązowego na tym terenie. 

53. 

Federacja 
Stowarzyszeń 

Kulturotwórczych 
"Baza Zbożowa" 

 
Przygotowanie, 

przeprowadzenie 
rozstrzygnięcie plebiscytu na 

najlepszych artystów 
muzycznych województwa 
świętokrzyskiego w ramach 

świętokrzyskich nagród 
muzycznych Świętokrzyskie 

Scyzoryki 2011 

 
Plebiscyt, którego celem jest wyłonienie najlepszych artystów 
muzycznych województwa świętokrzyskiego w roku 2011. 

54. Stowarzyszenie 
Starożytników 

 
IV Festyn Historyczny "Od 

Prasłowian do Polaków" 

 
Festyn ma charakter edukacyjny, odbiorcami są uczniowie szkół 
wszystkich stopni. Zaprezentowano wynalazki, które wpłynęły 
na zmianę sposobu życia na przestrzeni wieków. 
 

55. Związek Żołnierzy 
Wojska Polskiego 

 
Organizacja i uczestnictwo 

w koncertach 
popularyzujących pieśni 

patriotyczne z okazji świąt 
państwowych i religijno 

patriotycznych, 
popularyzowanie pieśnią 
niepodległościowych i 

orężnych tradycji narodu 
polskiego 

 

 
Zaprezentowano historię naszych dziejów w piosence 
patriotycznej i żołnierskiej dla ludności rosyjskiej i litewskiej 
estońskiej i białoruskiej na Festiwalu w Kalingradzie.  

56. 
Stowarzyszenie 

Ziemia 
Świętokrzyska 

 
Wydanie książki "Fundacja 

Krzysztofa 
Szydłowieckiego. Z dziejów 

budownictwa 
rezydencjonalno-obronnego 

na terenie dawnego 
województwa 

sandomierskiego. Materiały 
z sesjinaukowej w ramach 

EDD" 

 
Wydano publikację  "Fundacja Krzysztofa Szydłowieckiego.  
Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego na terenie 
dawnego województwa sandomierskiego. Materiały z sesji 
naukowej w ramach EDD". 

57. 

 
Świętokrzyski Klub 

Tańca i Tańca 
Sportowego 

"JUMP" 
 

XII Letnie Warsztaty 
Taneczne 

 
Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży zajęcia rekreacyjne 
zajęcia w plenerze , wycieczki piesze. 

58. 
Stowarzyszenie 

"Święty Jacek" w 
Leszczynach 

 
Europejskie Dni 

Dziedzictwa w parafii p.w. 
św. Jacka w Leszczynach. 

Kamień milowy: 
poszukiwanie korzeni 

rodzinnych Marii 
Skłodowskiej Curie 

 
Zapoznanie społeczności z życiem i pracą naukową Marii 
Skłodowskiej – Curie poprzez przeprowadzone sympozjum 
naukowego, wykonanie doświadczeń chemicznych. 

59. 

 
Świętokrzyskie 
Stowarzyszenie 
"MUZYKA" 

XV Zamkowe Spotkania  
z muzyką 

 
Zorganizowano 6 koncertów muzyki klasycznej w zabytkowych 
miejscach regionu świętokrzyskiego. 

60. 
Stowarzyszenie 

Ziemia 
Świętokrzyska 

 
Wydanie książki pt. 

"Barokowe perły na terenie 
dawnego województwa 

sandomierskiego. Z dziejów 
budownictwa 

rezydencjonalno-obronnego. 
Materiały z sesji naukowej 
w ramach EDD w 2010r." 

 
Wydano książkę pt. "Barokowe perły na terenie dawnego 
województwa sandomierskiego. Z dziejów budownictwa 
rezydencjonalno-obronnego. Materiały z sesji naukowej  
w ramach EDD w 2010r." 
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61. 

 
Stowarzyszenie 
"Porozumienie 
Samorządowe 
Busko-Zdrój" 

II Buskie Warsztaty Gospel 

 
Warsztaty objęły dwa dni aktywnego treningu wokalnego 
zorganizowanego przez instruktorów z Polski i Wielkiej 
Brytanii . Zakończono imprezę koncertem finałowym. 

62. 
Kieleckie 

Towarzystwo 
Naukowe 

 
Druk publikacji 

promujących województwo 
świętokrzyskie 

 
Wydano drukiem publikacje promujące województwo 
świętokrzyskie, tj.„Świat opowiadań Stanisława Rogali, 
„Językowa grzeczność i niegrzeczność w gwarach połuniowo-
wschodniej Kielecczyzny”. 
 

63. 

 
Ogólnopolski 

Związek Żołnierzy 
Batalionów 
Chłopskich 

Wydanie albumu 
upamiętniającego miejsca 

poświęcone BCh 

 
Wydano album upowszechniający wiedzę o działalności 
Batalionów Chłopskich i społeczności wiejskiej w czasach II 
wojny światowej, służący m.in. patriotycznemu wychowaniu 
młodego pokolenia. 

64. Towarzystwo 
Przyjaciół Ponidzia 

 
Wydanie książki pt. 

"Kościół św. Jana Apostoła 
 i Ewangelisty w Pińczowie' 

 
Na podstawie materiałów historycznych została wydana książka 
o zabytkowym kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty  
w Pińczowie. 

65. 

Świętokrzyskie 
Stowarzy-szenie 

Niepełnosprawnych 
"Radość" 

 
II Spotkania Teatralne Osób 

Niepełnosprawnych 
Kałków-Godów 2011 pt. " 
Legendy Świętokrzyskie  

i nie tylko…" 

 
Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych zostały 
przeprowadzone w formie konkursu z nagrodami. Grupy 
teatralne z placówek z całego regionu świętokrzyskiego 
prezentowały najbardziej znane legendy świętokrzyskie.  

66. 

 
Ostrowieckie  

Stowarzyszenie 
Historyczne 

"Solidarność i 
Pamięć" 

 
Konferencja naukowa "Stan 

wojenny w regionie 
świętokrzyskim 13 grudnia 

1981r. - 22 lipca 1983r." 

 
Zrealizowano konferencję naukową poświęcona wydarzeniom 
stanu wojennego z lat 1981-1983 w oczach historyków  
i bezpośrednich uczestników wydarzeń. 
 
 
 

67. 

 
Katolickie 

Stowarzyszenie 
"Civitas 

Christiana" 
Oddział Okręgowy 

w Kielcach 

38 Konkurs i Wystawa 
Ludowej Sztuki Religijnej 

 
Konkurs  skierowany do ludowych twórców i artystów różnych 
dziedzin sztuki, zakończony wystawą prac laureatów. 

68. 

 
Towarzystwo im. 

Stefana 
Żeromskiego 

Konkurs Imienia Andrzeja 
Radka 

 
W ramach konkursu im. Andrzeja Radka udzielono pomocy 
młodej, zdolnej młodzieży  z rodzin niezamożnych jako nagrody 
za dotychczasowe osiągnięcia, sukcesy i zainteresowania.  
W tym roku stypendia otrzymało 15 osób.  
 

69. 
Związek Literatów 
Polskich, Oddział 

Kielce 

 
Spotkanie poetycko-
muzyczne poetów z 

Oddziału ZLP w ramach XL 
Festiwalu Warszawska 

Jesień Poezji 

 
ZLP zaprezentował dorobek literacko-muzyczny w Bibliotece 
Publicznej m. st. Warszawy. Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
prac p. Uty Przyboś Christiansen. 

70. 

 
Towarzystwo 

Miłośników Ziemi 
Chmielnickiej 

 
Wydanie zbioru wierszy 

Stanisława rogali "Dom pod 
cisami" 

 
Wydano zbiór wierszy Stanisława Rogali "Dom pod cisami". 

71. 

 
Świętokrzyskie 
Stowarzyszenie 
"MUZYKA" 

 
XXX Międzynarodowy 

Festiwal Jeunesses 
Musicales 

 
Podczas festiwalu muzyki klasycznej zaprezentowano 
różnorodność gatunków muzycznych w rozmaitych 
interpretacjach. 
 

72. 

 
Stowarzyszenie 

Artystyczne Ecce 
Homo 

XI Ogólnopolski Przegląd 
Teatrów Alternatywnych 

 
Impreza kulturalna zgromadziła teatry amatorskie  
i profesjonalne z całej Polski. Artyści zaprezentowali 
alternatywne formy sztuk teatralnych. 
 

73. Towarzystwo 
Przyjaciół Muzyki 

 
Koncert pt. Najpiękniejsza 

jest muzyka polska 

 
Wydarzenie muzyczne, któremu towarzyszyło rozdanie nagród 
 w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o muzyce polskiej dla 
dzieci i młodzieży z regionu świętokrzyskiego. 
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74. Fundacja im. 
Michała Zduniaka 

 
Wydanie wersji promocyjnej 
płyty DVD Koncert Natural 

Beat Band &Andrzej 
Chochół zarejestrowanego w 

ramach festiwalu 
"Firmament" 2010 

 

 
Wydano płyty DVD z zapiskiem Koncertu Natural Beat Band 
&Andrzej Chochół zarejestrowanego w ramach festiwalu 
"Firmament" w 2010 roku. 

75. 

 
Fundacja Kultury 

Ziemi 
Sandomierskiej 

8 Festiwal Filmów 
Niezwykłych 

 
Festiwal filmowy, któremu towarzyszyły spotkania autorskie  
z osobistościami polskiego kina, projekcje filmowe, wystawy, 
koncerty warsztaty filmowe. 
 

76. 
Fundacja Kultury 

Ziemi 
Sandomierskiej 

 
Festiwal "Krzemień Pasiasty 

Kamieniem Optymizmu" 
Sandomierz 2011 

 
W ramach festiwalu odbyły sie wystawy, konkursy prac 
złotniczych z krzemie-niem pasiastym, rekonstrukcje obozowisk 
z czasów kamienia, pokazy arche-ologiczne i złotnicze, filmy, 
prezentacje, kolekcje prac z krzemieniem pasiastym. 

77. Fundacja Kultury 
Wici 

 
Wici. Info dla 

odwiedzających 
świętokrzyskie 

 
Został wydany numer wakacyjnego miesięcznika Wici.Info dla 
odwiedzających świętokrzyskie w nakładzie 5 000 egzemplarzy. 

78. Fundacja 
Regionalis 

 
Festiwal  Kultury 

Słowiańskiej "Slavia"- IV 
edycja 

 
W ramach Festiwalu Kultury Słowiańskiej „SLAVIA” 
zorganizowano wioskę słowiańską, w której prezentowano 
starodawne obyczaje i tradycje, potrawy, słowiańską muzykę. 
 
 
 
 

79. Fundacja 
Regionalis 

 
Organizacja IV edycji 

Festiwalu Sztuki 
Współczesnej "Człowiek 

 i jego sztuka" 

 
W programie Festiwalu Sztuki Współczesnej znalazły się: 
wernisaż wystaw, prezentacje festiwalowe, happening, instalacje 
oraz pokazy video. 

80. 
 

Fundacja Kultury 
Wici 

Kieleckie Inaczej Konkurs 
Fotograficzny 

 
Przeprowadzono konkurs z udziałem amatorów  - fotografów. 
Jego celem była promocja walorów Ziemi Świętokrzyskiej. 
 

81. Fundacja Kultury 
Wici 

Katalog Kieleckie Inaczej 
2011 

 
Wydano katalog Kieleckie Inaczej 2011, będącego pokłosiem 
konkursu fotograficznego w wersji papierowej i elektronicznej. 
Wydano również serie pocztówek promujących nagrodzone 
zdjęcia. 

82. Fundacja Kultury 
Wici 

Festiwal Firmament - Nowa 
Muzyka Nowe Media 

 
Na Festiwalu miały możliwość zaprezentowania się artyści 
młodego pokolenia tworzący w nurcie muzyki elektronicznej  
i pokrewnych. Imprezie towarzyszyły wystawy fotografii, 
pokazy multimedialne. 
 

83. 
Fundacja Kultury 

Regionalnej 
"RADOSTOWA" 

 
Wydawanie czasopism 
społeczno-kulturalno-

literackiego "Radostowa" w 
2011 

 
Wydawanie czasopism społeczno-kulturalno-literackiego 
"Radostowa" w 2011. 

84. 

 
Fundacja Kultury 

Regionalnej 
"RADOSTOWA" 

Wydanie monografii 
"Tradycje literackie 

Ponidzia" 

 
Została wydana publikacja przestawiająca sylwetki autorów 
dawnych i współczesnych związanych z Ponidziem  
pt. „Tradycje literackie Ponidzia”. 

85. Fundacja Kultury 
Wici 

 
Kamienie milowe-
interaktywna mapa 

dziedzictwa kulturowego 
województwa 

świętokrzyskiego 
 

 
Utworzono interaktywną stronę Internetowa  z fotografiami 
dokumentującymi i promującymi miejsca atrakcyjne kulturowo 
w regionie. 

86. 

 
Fundacja 

Aktywizacji i 
Rozwoju Młodzieży 

TOTU FESTIVAL - 5 
Festiwal Kultury 

 
W ramach Festiwalu odbyły się warsztaty twórcze, akcje pokazy 
prezentacje i koncerty zespołów młodzieżowych. 
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87. 

Zespół Szkół Sióstr 
Nazaretanek im. 

Św. Jadwigi 
Królowej 

 
Realizacja cyklu sympozjów 

"Człowiek i kultura". 
Sympozjum "Walka o 

wartości w stalinowskiej 
Polsce" 

 
Sympozjum naukowe poświęcone tematyce represjonowania 
przez władze komunistyczne sióstr nazaretanek, związanych ze 
szkołami im. Królowej Jadwigi Królowej w Kielcach. 

88. 

Zespół Szkół Sióstr 
Nazaretanek im. 

Św. Jadwigi 
Królowej 

 
Wydanie książki ukazującej 
historię rozwoju szkół im. 

Jadwigi Królowej na 
przestrzeni wieków, ze 

szczególnym 
uwzględnieniem represji w 

okresie stalinizmu 

 
Wydano książkę w nakładzie 1 000 egzemplarzy pt. „Dzieje 
Szkół im św. Jadwigi Królowej w Kielcach”. 

89. Caritas Diecezji 
Kieleckiej 

 
Bądźmy razem-

Zorganizowanie Festynu z 
okazji Dnia Dziecka 

 
Zrealizowano festyn z okazji Dnia Dziecka, któremu 
towarzyszyły pokazy zespołów artystycznych, konkurencje 
sportowe, pokazy psów, konkurs wiedzy o regionie 
świętokrzyskim, koncerty. 
 

90. Caritas Diecezji 
Kieleckiej 

II Świętokrzyskie Warsztaty 
Gospel 

 
Przeprowadzono dwudniowe warsztaty muzyczne, których 
zwieńczeniem był koncert finałowy. Przedsięwzięcie  
przybliżyło muzykę gospel mieszkańcom regionu 
świętokrzyskiego. 
 

91. Radio Plus Kielce 

 
Kamienie milowe-produkcja 
i emisja audycji radiowych 

promujących zabytki 
regionu województwa 

świętokrzyskiego 

 
Wyprodukowanie i emisja audycji radiowych promujących 
najważniejsze zabytki województwa świętokrzyskiego 
przyczyniły się do edukacji kulturalnej mieszkańców regionu 
świętokrzyskiego. 

92. 

 
Parafia 

Ewangelicko-
Augsburska 

 

"Z dziejów tradycji 
ewangelików kieleckich" 

Wydanie publikacji 

 
Wydano publikację „Z dziejów tradycji ewangelików 
kieleckich" . 

 

3.3 W zakresie turystyki i krajoznawstwa 

 

 
 

 
Lp. 

 
Nazwa organizacji 

 
Nazwa zadania 

 
Krótki opis realizacji zadania  

 
 

1. 
 

PTTK Oddział w  
Końskich 

 

 
Wytyczanie, znakowanie  

i utrzymanie szlaków 
turystycznych 

 

 
W ramach realizacji zadania odnowiony został szlak pieszy 
niebieski Kuźniaki – rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem  
o długości 61 km. Postawiono 10 metalowych i 20 
wykonanych z tworzywa drogowskazów oraz 6 tablic z siecią 
szlaków. Oprócz pomocy finansowej Samorząd czynnie 
promuje w swoich wydawnictwach ww. szlak pieszy. 

 
2. 

 
Stowarzyszenia 

działające w zakresie 
upowszechniania 

turystyki i 
krajoznawstwa (w 
większości oddziały 
PTTK, PTSM, LZS 

 
Organizacja 

ogólnodostępnych 
konkursów turystyczno-
krajoznawczych, imprez 

turystyki aktywnej i 
imprez turystyki 
kwalifikowanej 

 
W ramach tego zadania 15 organizacji pozarządowych 
otrzymało dofinansowanie na realizację 21 projektów. 
Wszystkim tym organizacjom udało się zrealizować 
zakładane cele. Odbyło się 35 różnego rodzaju wycieczek, 
rajdów i imprez turystycznych, w których uczestniczyło 
10864 osoby. Podczas ww. imprez i rajdów przeprowadzono 
12 konkursów związanych tematycznie z regionem 
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itp.) odbywających się na 
terenie województwa 

świętokrzyskiego, 
szczególnie w środowisku 

dzieci i młodzieży 

świętokrzyskim, w ramach których uczestnicy otrzymywali 
nagrody. Współpraca podmiotów NGO’s z Samorządem 
Województwa Świętokrzyskiego odbywała się na kilku 
płaszczyznach. Prócz pomocy finansowej udzielonej 
organizacjom, Samorząd aktywnie promował 
dofinansowywane 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 oraz gadżety.  

 

 

3.4  W zakresie  upowszechniania edukacji i nauki 

 

 
 
l.p. Nazwa 

organizacji Nazwa zadania  Krótki opis realizacji zadania  

 
 
1. Caritas Diecezji 

Sandomierskiej 

VII seminarium 
naukowe poświęcone 
zagadnieniu autyzmu 

 
1 kwietnia 2011 roku  odbyło się VII seminarium naukowe poświęcone 
zagadnieniu autyzmu. Głównym celem organizatorów było 
propagowanie wiedzy o autyzmie, metodach i formach pracy z chorymi 
dziećmi oraz  podejmowanie inicjatyw służących przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem i ich rodzin.  
 

 
2. 

 
Stowarzyszenie 
Edukacja przez 

Internet  w 
Kielcach 

"Klub 
Doinformowanej 

Młodzieży"  

Przeprowadzono cykl szkoleniowy: "Możliwości dla młodzieży 
wynikające z członkowstwa w UE", "Wolontariat jako ważny element 
życia", skierowany do młodych osób.    

 
3. Towarzystwo 

Badań i Ochrony 
Przyrody w 

Kielcach 

 
"Znam moją gminę" 

- edukacja 
przyrodnicza dla 

uczniów 
świętokrzyskich 

gmin 

Wygłoszono prelekcję oraz wydrukowano foldery mające na celu 
poszerzenie wiedzy przyrodniczej. Projekt przyczynił się do zwiększenia 
świadomości ekologicznej. Odbiorcy poznali  walory przyrodnicze 
"Małej Ojczyzny".  

 
4. 

 
Dom Zakonny 
Zgromadzenia  

Sióstr 
Najświętszego 

Imienia Jezus w 
Klimontowie - 

Publiczny Punkt 
Przedszkolny Sióstr 

Imienia Jezus 
 

Rozumu łamanie aby 
odkryć życiowe 

zadanie 

W ramach projektu przeprowadzono dwa konkursy: plastyczny oraz 
recytatorski. Podjęte działania przyczyniły się do rozwoju 
intelektualnego i społecznego uczestników oraz do wyrównania różnic 
edukacyjnych w grupie dzieci, młodzieży wywodzącej się z rodzin 
dysfunkcyjnych i patologicznych.  

 
 
5. Stowarzyszenie 

"Nadzieja 
Rodzinie" w 

Kielcach 

"Tu mieszkam i żyję 
-świętokrzyskie - 
moje miejsce na 
ziemi" Edukacja 

regionalna i 
dziedzictwo 

kulturowe w regionie 

Zorganizowano cykl wycieczek autokarowych i pieszych dla młodzieży 
uczęszczającej do Klubów Młodzieżowych "Wolna i Młoda Strefa". 
Wycieczki te stanowiły dla nich atrakcyjną, aktywną formę spędzenia 
wolnego czasu oraz miały na celu propagowanie i rozwinięcie wśród 
młodych ludzi zainteresowań kulturą i historią naszego regionu. 
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6. 

Caritas Diecezji 
Sandomierskiej 

 
Obchody Dnia 
Godności Osób 

Niepełnosprawnych. 
Przegląd Twórczości 
Artystycznej Osób 

Niepełnosprawnych 
2011 

Odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 
2011. Głównym celem projektu było m. in.  polepszenie relacji osób 
niepełnosprawnych z otoczeniem, ułatwienie wzajemnych kontaktów, 
promowanie i rozwijanie talentów. 

 
 
7. Caritas Diecezji 

Sandomierskiej Kolonie letnie  

Zorganizowano kolonie dla dzieci i młodzieży pochodzącej z ubogich 
rodzin. Uczestnicy w sposób aktywny rozwijali swoje zainteresowania, 
zwiedzili wiele ciekawych miejsc oraz poszerzyli swoją wiedzę 
historyczną.  

 
 
8. 

 
Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym 

Umysłowo i Ich 
Rodzinom "Praxis" 

Skarżysko-
Kamienna 

XX Festiwal 
Piosenki  

Zorganizowano festiwal piosenki. Projekt przyczynił się do zmiany 
sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych, poszerzenia idei 
integracji. Ponadto występy artystyczne osób niepełnosprawnych osób 
dały im możliwość aktywnego włączenia się w życie społeczne, 
przyczyniły się do poprawy samooceny, a także pozwoliły włączyć się  
w proces tworzenia edukacji i kultury na poziomie regionalnym.  

 
9. Stowarzyszenie 

Centrum 
Wolontariatu w 

Kielcach 

Świętokrzyski 
Zasilacz 

Wolontariatu  

Projekt przyczynił się do podniesienia aktywności i zaangażowania  
w wolontariat uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
województwa. Utworzono szkolne kluby wolontariatu.  

 
10. 

 
Związek 

Harcerstwa 
Polskiego 

Chorągiew 
Kielecka im. 

Stefana 
Żeromskiego  

Kielce-Białogon 
ZHP 

Edukacja  regionalna 
uczniów szkół 
gimnazjalnych 

"Bezpieczne stadiony 
- przyjazny kibic"  

Przeprowadzono konkurs skierowany do szkolnych grup uczniowskich 
kibiców sportowych.  Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa na 
obiektach sportowych, promocja pozytywnych sportowych liderów grup 
kibiców, przeciwdziałanie aktom agresji i rasizmu w trakcie imprez 
sportowych, promowanie wzorca zdrowego, prawdziwego kibicowania 
oraz zmiana wizerunku kibica w lokalnym środowisku.  

 
11. Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 
Społecznego i 

Gospodarczego w 
Modliszewicach 

"Perełki 
Świętokrzyskie" - 

konkurs wojewódzki 

Przeprowadzono konkurs, który miał na celu edukację regionalną 
młodzieży zrzeszonej w klubach 4H. Przyczynił się do propagowania 
walorów kulturalno-przyrodniczo-turystycznych  gmin województwa 
świętokrzyskiego.   

 
12. Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 
Boria, Podgórze, 

Lemierze, 
Wiktoryn, 

Wycinka, Ulów  

Znam, rozumiem, 
szanuję  

Projekt pozwolił dzieciom i młodzieży na zapoznanie się z zanikającymi 
tradycjami kultury ludowej naszego regionu.  Uczestnicy poznali dawne 
zwyczaje i obrzędy ludowe. W trakcie warsztatów nauczyli się 
wykonywania przedmiotów rękodzieła ludowego.  

 
 
13. 

Związek 
Harcerstwa 
Polskiego 

Chorągiew 
Kielecka im. 

Stefana 
Żeromskiego 

Kielce-Białogon 
(ZHP) 

 
Wzmocnienie jakości 

i efektywności 
działań drużyn 

harcerskich 
Nieprzetartego 

Szlaku (uczniów 
niepełnosprawnych)  
i gromad zuchowych 
(uczniów nauczania 
początkowego) w 
ramach systemu 

wspierania 
działalności szkół  

i placówek 
oświatowych  
w kontekście 

edukacji 
pozaformalnej  

Przeprowadzono imprezy edukacyjno-szkoleniowe, zajęcia programowe 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz konferencję instruktorską.  
Głównym celem projektu było wzmocnienie jakości i efektywności 
działań drużyn harcerskich Nieprzetartego Szlaku. 
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14. Stowarzyszenie 

"Wiosna" w 
Krakowie 

"Nauka kluczem do 
sukcesu"  

Odbyły się szkolenia dla wolontariuszy, którzy podjęli się pomagać 
dzieciom w nauce. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie 
pogłębianiu się problemów edukacyjnych 90 dzieci poprzez podnoszenie 
kompetencji edukacyjno-pegagogicznych bezpośrednich adresatów 
projektu - wolontariuszy.  

 
 
15. 

Ludowe 
Towarzystwo 

Naukowo-
Kulturalne w 
Warszawie 

Wydanie publikacji 
książkowej pod 

tytułem "Od 
Wojewódzkiej 

Orkiestry 
Symfonicznej do 

Filharmonii"  
będącej monografią 
Kieleckiej Orkiestry 

Symfonicznej 
opracowanej w 

ramach rozprawy 
doktorskiej Joanna 
Sztejnbis-Zdyb pod 
kierunkiem dr hab. 
prof. UJK Stefana 

Pastuszki 

Opublikowano 200 egzemplarzy książki. Publikacja obrazuje historię 
kultury muzycznej regionu świętokrzyskiego na przestrzeni lat 1918-
1968 ze szczególnym uwzględnieniem działalności orkiestry 
symfonicznej w Kielcach.  

 
16. Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski w 

Suchedniowie  

"Chodźta bosso pu 
Łysicy"  

Przeprowadzono dwa konkursy: recytatorski i ortograficzny tematycznie 
związane z regionem świętokrzyskim.   

 
17. 

 
Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski w 

Suchedniowie  
 

"Wyobraźnia jest od 
tego, żeby zrobić coś 

z niczego" 

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty ceramiczne, kulinarne 
oraz cykl zajęć rękodzieła artystycznego. 

 
18. Stowarzyszenie 

Siemacha w 
Krakowie 

"Świętokrzyskie 
smaki"  

Przeprowadzono zajęcia edukacyjno-praktyczne związane  
z promowaniem wśród dzieci i młodzieży  regionalnych potraw. 
Uczestnicy zostali zapoznani ze stylem zdrowego żywienia, nauczyli się 
zasad "stołowego" savoir-vivre oraz przyrządzania wielu potraw.   

 
19. Związek Literatów 

Polskich Oddział w 
Kielcach  

Warsztaty twórcze w 
wybranych szkołach 

Województwa 
Świętokrzyskiego 

Członkowie stowarzyszenia przeprowadzili warsztaty literackie  
w 5 szkołach.  

 
20. Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych  

Warsztaty 
rekreacyjno-

artystyczne "Wierna' 
11" 

Zorganizowano warsztaty plenerowe  dla niepełnosprawnych dzieci 
 i młodzieży.   

 
21. Związek Żołnierzy 

Wojska Polskiego 
Świętokrzyski 

Zarząd 
Wojewódzki w 

Kielcach 

 
Organizowanie  

imprez 
kształtujących wśród 
młodzieży wiedzę o 

historii własnego 
Narodu oraz postaw 

patriotycznych  

Zorganizowano konferencję popularnonaukową dotyczącą regionu 
świętokrzyskiego w aspekcie rozwoju państwowości Polskiej.  

 
 
 
 

22. Fundacja Centrum 
Europy Lokalnej  

Weekendowe zajęcia 
warsztatatowe dla 

uczniów szkół 
średnich z zakresu: 

dziennikarstwa, 
fotografii oraz 
autoprezentacji 
własnej osoby 

Przeprowadzono trzy rodzaje warsztatów (autoprezentacji, 
dziennikarstwa oraz fotografii) dla uczniów szkół średnich.   
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23. 

Fundacja Centrum 
Europy Lokalnej  

 
Konferencja 
dotycząca 

innowacyjnego 
systemu wyłaniania 

liderów w 
województwie 

świętokrzyskim 
 

Przeprowadzono konferencję oraz warsztaty promujące wolontariat. 
Projekt skierowany był do uczniów szkół średnich, studentów oraz 
organizacji pozarządowych.    

 
24. Stowarzyszenie 

Dobrych Inicjatyw 
"Zbrza" 

Letnia Akademia 
Rozwoju  

W ramach projektu odbyły się warsztaty wyjazdowe, wspierające rozwój 
psychologiczny, rozwijanie pasji i zainteresowań. Uczestniczyły w nich 
dzieci oraz młodzież pochodząca ze środowiska wiejskiego. 

 
25. Stowarzyszenie 

Dobrych Inicjatyw 
"Zbrza"  

Podróże z treścią  
Odbyło się 6 godzin "Spotkań z literaturą", konkurs na najciekawszą 
relację z wycieczki, 1 debata oraz 2 wycieczki do miejsc istotnych dla 
kultury i tradycji regionu. 

 
26. 

 
Uczniowski Klub 

Sportowy "Junior" 
przy Szkole 

Podstawowej w 
Niedźwicach  

Letni obóz sportowo-
rekreacyjny dla 

dzieci ze środowiska 
wiejskiego 

W terminie 15.08.2011-25.08.2011odbył się letni obóz sportowo-
rekreacyjny dla dzieci ze środowiska wiejskiego. 

 
 

27. Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Ociesękach 

Organizacja zajęć 
edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży w 
ramach imprezy 
integracyjnej "III 
Piknik Strażacki" 

Przedsięwzięcie obejmowało edukację dla bezpieczeństwa, artystyczną 
oraz historyczno-patriotyczną. W ramach realizacji zadania odbyły się 
konkursy (dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony 
przeciwpożarowej), pokazy (udzielania pomocy przedlekarskiej, 
artyleryjski), warsztaty (malarstwa, rysunku, rzeźbiarstwa, florystyki), 
prezentacja historyczno-patriotyczna oraz "III Piknik Strażacki".    

 
28. 

 
Stowarzyszenie 

Społeczne 
"Wzajemna 
Pomoc" w 
Skarżysku-
Kamiennej 

"Zdrowo i Twórczo - 
Pozytywna 

Profilaktyka" 

W terminie 27.06.2011-10.07.2011 odbyły się kolonie dla 80 dzieci. 
Wychowawcy przekazywali uczestnikom wiedzę na temat zdrowego 
trybu życia, sposobów rozwijania pasji oraz zainteresowań.  

 
29. Gminne 

Towarzystwo 
Sportowe w 

Rakowie 

"Kultura Ludowa- 
Mit czy 

Rzeczywistość"  

 W ramach realizacji projektu zorganizowano 4 wyjazdowe warsztaty 
garncarskie oraz ogniska integracyjne dla uczestników.  

 
30. Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych  

"Poznajemy Piękno 
Świętokrzyskiej 

Ojczyzny" 

W ramach projektu odbyły się 4 wycieczki do ciekawych miejsc regionu 
świętokrzyskiego.  

 
 

31. Fundacja 
"Regionalis" Kielce 

Świętokrzyska 
Szkoła Tradycji 

17 września zorganizowano warsztaty wrażliwości. W ich ramach 
przeprowadzono zajęcia plenerowe połączone ze zbieraniem naturalnych 
materiałów (liście, patyki, żołędzie), które następnie wykorzystano na 
zajęciach plastycznych. Dzieci uczestniczyły również w zajęciach  
w pracowni ceramicznej oraz w spotkaniu ze znanym fotografikiem. 

 
32. 

 
Polski Czerwony 

Krzyż Zarząd 
Rejonowy w 

Ostrowcu 
Świętokrzyskim 

 

"Wakacje z PCK - 
przygoda na 102"  

Zorganizowano wycieczkę do Europejskiego Centrum Bajki  
w Pacanowie oraz do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.  
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33. Ostrowieckie 

Stowarzyszenie 
Historyczne 

"Solidarność i 
Pamięć"  

Szkolny Konkurs 
Historyczny "Wyrwij 

murom zęby 
krat…Stan wojenny 

w Polsce 1981" 

Przeprowadzono szkolny konkurs historyczny dotyczący stanu 
wojennego w Polsce 1981. 

 
34. 

 
Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji 
Historycznych 

"Jodła" 

Marsz "Beliniaków'  Przeprowadzono rekonstrukcję historyczną marszu Beliniaków. Impreza 
odbyła się od 6 do 12 sierpnia. 

 
35. Stowarzyszenie 

M.O.S.T "Możesz 
Obrać Swój Tor" w 

Kielcach 

"Naprawdę Mam 
Talent" - program 

wspierania młodych 
artystów 

W ramach realizacji zadania zorganizowano zajęcia plenerowe "Uroki 
Jesieni", 2 wycieczki do muzeum, wernisaż, konkurs oraz 2 spotkania  
w szkołach.   

 
 

36. Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 
Zarząd Oddziału 
Powiatowego  w 

Końskich 

"Organizacja 
wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży z 
terenu woj. 

świętokrzyskiego 
(kolonie, obozy itp..) 

- kolonie w 
Jastrzębiej Górze  

Odbyły się kolonie dla dzieci i młodzieży. Zrealizowano program 
profilaktyczny mający na celu ukazane negatywnego wpływu używek na 
zdrowie. Uczestnicy poznali zdrowy i aktywny sposób spędzania czasu 
wolnego.  

 
37. Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 
Oddział Gminny w 

Bliżynie  

"Kolonie w 
Jastrzębiej Górze" 

Zorganizowano kolonie dla 46 dzieci. Celem projektu było wyrównanie 
szans życiowych dzieci pochodzących z rodzin o niskim statusie 
materialnym, niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym.  

 
38. Fundacja 

"Przystanek-
Dziecko" w 

Kielcach 

Kolorowe  Kolonie 
w Łebie 

Zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. W trakcie 
trwania kolonii uczestnicy nauczyli się umiejętności racjonalnego 
wykorzystywania wolnego czasu oraz nowych form aktywnego 
wypoczynku i turystyki.  

 
 
 
 
 
 

39. Fundacja Kultury 
Regionalnej 

"Radostowa" 

 
Konkurs dla 
licealistów i 
studentów 

województwa 
świętokrzyskiego na 

wypowiedź 
publicystyczną bądź 
literacką nt. "Polskie 
wiano" wniesione do 

dziedzictwa 
kulturowego 

Europy" - w związku 
z przejęciem przez 

Polskę prezydencji w 
UE.  

Odbył się konkurs dla licealistów i studentów województwa 
świętokrzyskiego na wypowiedź publicystyczną bądź literacką nt. 
"Polskie wiano" wniesione do dziedzictwa kulturowego Europy" -  
w związku z przejęciem przez Polskę prezydencji w UE. Wydano 
pokonkursowy biuletyn  z pracami uczestników.  

 
40. 

Stowarzyszenie 
Siemacha w 
Krakowie 

 
Organizacja 

wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży 

pod nazwą "Morska 
przygoda" 

 

Zorganizowano tygodniowe kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych. 
Odbyły się warsztaty  zakresu savoir vivre, rajdy, wycieczki.  

 
 

41. ZHP Chorągiew 
Kielecka Hufiec 
Kielce-Południe  

Świętokrzyskie - 
nasza "mała 
ojczyzna"  

Odbyły się warsztaty dla młodych liderów, którzy następnie 
współorganizowali spotkania dla młodzieży związane z popularyzacją 
wiedzy o regionie świętokrzyskim. Podsumowaniem przedsięwzięcia 
była gra "Świętokrzyskie- nasza mała ojczyzna".  
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42. Zespół Szkół 

Nazaretanek w 
Kielcach 

Nomen - naukowy 
obóz młodzieży 
nazareteńskiej 

W terminie od 14.08.2011 do 24.08.2011 odbył się obóz naukowy. 
Młodzież uczestniczyła w różnych typach zajęć (wykładach, 
warsztatach, dyskusjach panelowych, zajęciach terenowych, lekcjach 
muzealnych).   

 
43. 

 
Polski Czerwony 

Krzyż Zarząd 
Rejonowy 
Skarżysko-
Kamienna 

 

Ogólnopolska 
Olimpiada Promocji 

Zdrowego Stylu 
Życia PCK   

Odbyła się olimpiada dotycząca zdrowego stylu życia na szczeblu 
szkolnym oraz rejonowym.  

 
44. Stowarzyszenie 

Ruch Pomocy 
Psychologicznej 
"Integracja" w 

Nisku 

"Szansa w 
Aktywności" - 

program aktywizacji 
młodzieży  

W ramach projektu odbyły się warsztaty edukacyjne i zadaniowe dla 
pedagogów oraz liderów młodzieżowych ze szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. Ponadto zorganizowano zajęcia w klasach, 
pozalekcyjne rozwijające zainteresowania dzieci oraz  imprezy 
kulturalno-rekreacyjne.  

 
45. 

 
Związek 

Harcerstwa 
Polskiego 

Chorągiew 
Kielecka im. 

Stefana 
Żeromskiego  ZHP 

"Letnia Akademia 
Wolontariatu 2011" 

Zorganizowano 14-dniowe szkolenie w formie wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży. Działania te zmierzały do wyłonienia 
młodzieżowych liderów, instruktorów-wolontariuszy.  

 
46. 

Stowarzyszenie 
"Słoneczna 

Integracja" w 
Starachowicach 

 
 Wojewódzka 

Konferencja "Dzieci 
ze specjalnymi 

potrzebami 
edukacyjnymi - 

diagnoza, terapia, 
prawa" 

Odbyły się wykłady oraz warsztaty na temat funkcjonowania dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 
 
 
 
 

47. Katolickie 
Stowarzyszenie 
Wychowawców 

Zarząd Oddziału w 
Starachowicach 

Organizacja koncertu 
i konkursów 

tematycznych: 1. 
Organizacja V 

Starachowickiego 
Koncertu "Młodzi w 

hołdzie Janowi 
Pawłowi II 2. 
Organizacja 
konkursów 

poetyckich dla dzieci 
i młodzieży  

Zorganizowano koncert oraz konkursy recytatorskie dla dzieci   
o tematyce religijnej.  

 

 

 

4. Departament Funduszy Strukturalnych 

 
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi w ramach 

zadań realizowanych na rzecz wdrażania działania 2.3 „Promocja gospodarcza i turystyczna 

regionu RPOWŚ na lata 2007-2013 zawarł dwie umowy o dofinansowanie na 

przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 
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Głównym celem Działania 2.3 jest promocja potencjału gospodarczego oraz 

atrakcyjności turystycznej regionu. Realizacja projektów przyczynia się do kreowania 

pozytywnego wizerunku województwa na arenie krajowej i międzynarodowej oraz  rozwoju 

stosunków gospodarczych z regionami krajowymi i zagranicznymi, zwiększenia 

konkurencyjności gospodarki regionu jako całości. W 2011 r. zostały zawarte dwie umowy o 

dofinansowanie z następującymi organizacjami pozarządowymi; 

 Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego, 

  Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony i Promocji Sztuki Sakralnej „Ars Sacra”. 

 
L.p. 

 
Nazwa 

organizacji 

  
Nazwa zadania  

 
              Krótki opis realizacji zadania 

 
 

1. 

 

 

 

   

 
 

 
 

Regionalna 
Organizacja 
Turystyczna 

Województwa 
Świętokrzyskiego 

 

 
 

Turystyczna 
promocja Regionu 
Świętokrzyskiego 
poprzez produkcje 
audiowizualne, PR, 
reklamę oraz inne 

nowoczesne 
instrumenty i 

narzędzia 

 
Celem nadrzędnym jest wykreowanie wizerunku 
turystycznego regionu jako atrakcyjnego turystycznie, 
celem bezpośrednim projektu jest dotarcie z przekazem 
promocyjnym prezentującym walory regionu 
świętokrzyskiego do jak najszerszej grupy odbiorców. 
 Projekt zakłada ogólnopolską promocję wizerunkową 
regionu świętokrzyskiego poprzez masowy nośnik 
reklamy jakim jest produkcja filmowo-telewizyjna. 
Promocja ma wpisywać się w kampanię wizerunkową 
regionu pod hasłem świętokrzyskie czaruje i ma 
zachwycić jak największą liczbę turystów  
do przyjazdu. Pośrednio ma także budować wizerunek 
regionu świętokrzyskiego jako doskonałej krainy plenerów 
filmowych i zachęcać filmowców do korzystania z nich w 
kolejnych  produkcjach filmowo-telewizyjnych. 
Główne produkty projektu: 
1. Produkcje audiowizualne,  
2.Czarująca kapsuła- Mobilny symulator lotów na 
miotłach wraz z samochodem i przyczepą do przewozu w 
różne miejsca prezentacji oraz prezentacjami 
audiowizulnymi,  
3. Opracowanie i druk wydawnictw promocyjnych,  
udział w targach i eventach turystycznych,  
5. Akcja medialna w internecie, telewizji, radio i prasie 
ogólnopolskiej oraz regionalnej promująca region,  
6. Przeprowadzenie badania wizerunkowego,  
7.Wykonanie gadżetów wizerunkowych,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   
8. Promocja projektu. 

 
 

 

 

2 

 

 
 
 
 

Stowarzyszenie 
Na Rzecz Ochrony 
i Promocji Sztuki 
Sakralnej "Ars 

Sacra" 
 

 
 
 
 

Tytuł projektu: 
"Skarbiec 

świętokrzyski. Szlak 
architektury 
drewnianej i 

średniowiecznej" 
 

 
Przedmiotem projektu jest utworzenie  szlaku architektury 
drewnianej i średniowiecznej o długości ok. 500km  
w oparciu o 32 zabytkowe obiekty sakralne z terenu woj. 
świętokrzyskiego. W celu utworzenia szlaku  
i udostępnienia zabytków zwiedzającym, 28 obiektów 
zostanie poddanych renowacji obejmujących przebudowę  
i wykonanie prac konserwatorskich, natomiast pozostałe 4 
zostaną oznakowane. Utworzony szlak zostanie 
oznakowany w celu łatwiejszego dotarcia potencjalnych 
turystów do obiektów. W ramach działań promocyjnych 
przewiduje się zastosowanie sprawdzonych metod 
przekazania informacji turystycznej, co przełoży się na 5% 
wzrost liczby turystów do roku 2014. W wyniku realizacji 
projektu liczba turystów w roku 2012 zwiększy się do 
68991 z liczby 65948 w roku 2010. 
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5. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska 

 

 
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  Departament Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i Środowiska przekazał kwotę w wysokości 57 787,00 zł podpisując 8 

umów na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. 

 

 
 

L.p.  
Nazwa 

organizacji 

 
Nazwa zadania 

 
Krótki opis realizacji zadania  

 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 

Liga Ochrony 
Przyrody 

ul. Sienkiewicza 68 
Kielce 

 
 
 
 
 
 

Organizacja Olimpiad 
poszerzających 

wiedzę ekologiczną 
dzieci i młodzieży 

 
Olimpiady  przebiegały dwu etapowe. I etap odbywał się na 
terenach szkół, II etap wojewódzki odbył się w Kielcach. 
 W XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej dla szkół 

średnich w etapie podstawowym wzięło udział 1011 uczniów  
a w wojewódzkim 71 uczniów z 34 szkół ponadgimnazjalnych  
z terenu naszego woj. 7 uczestników, którzy zajęli miejsca od I-
VII wytypowana została na etap centralny, który odbył się  
w Poznaniu. Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego 
 i centralnego uzyskali możliwość dostania się na 66 uczelni 
krajowych bez postępowania kwalifikacyjnego. 

 W IV Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej dla szkół 
gimnazjalnych w etapie podstawowym uczestniczyło 158 
uczniów, natomiast w etapie wojewódzkim 53 uczniów. Komisja 
Konkursowa przyznała nagrody dla 6 laureatów Olimpiady. 

 VIII Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej uczniów kl. IV-VI 
szkół podstawowych odbywała się pod hasłem ”Odkrywamy 
tajemnice zwierząt kręgowych – płazy i gady” w etapie 
podstawowym uczestniczyło 87 uczniów, natomiast do etapu 
wojewódzkiego przystąpiło 13 szkół reprezentowanych przez 3-
osobowe drużyny uczniów. Łącznie 39 uczestników. Komisja 
Konkursowa przyznała nagrody dla 6-ciu 3-osobowych drużyn. 

Olimpiady miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony  
i kształtowania środowiska przyrodniczego w tym ochrony 
przyrody, zainspirować młodzież do podejmowania działań na 
rzecz rozwiązywania problemów istotnych dla środowiska 
lokalnego oraz kształtowanie świadomego stosunku do środowiska 
przyrodniczego, miłości i szacunku do wszystkich form życia. 
 
 

 
2. 

 
Liga Ochrony 

Przyrody 
ul. Sienkiewicza 68 

Kielce 

 
Opracowanie 

 i wydanie 
Ekoksiążeczka dla 
przedszkolaków i 
dzieci nauczania 

wczesnoszkolnego pt. 
„W lesie” 

 
Ekoksiążeczka pt. „W lesie” została adresowana do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Głównym celem 
wydawnictwa było poszerzenie wiedzy młodych przyrodników  
o najważniejsze wiadomości dotyczące struktury i funkcjonowania 
ekosystemów leśnych oraz przedstawienie wybranych sylwetek 
roślin i zwierząt-mieszkańców lasu. 
Dodatkowo uzupełnieniem Ekoksiążeczka jest: 
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 zakładka na której zostało umieszczonych „10  leśnych 
przykazań” 

  oraz plakietki i znaczki „Przyjaciel Przyrody” 
Nakład wydawniczy Ekoksiążeczka „W lesie” – 3 000 szt. 
Zakładki pt. „10 leśnych przykazań” – 3 000 szt. 
Znaczki i plakietki „Przyjaciel Przyrody”- w ilości 2 500 szt.  
w tym: 1000 szt. znaczków i 1 500 szt. plakietek). 

 
 

3. 
 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 
Społecznego i 

Gospodarczego  
w Modliszewicach,  
ul. Piotrkowska 30,  

26-200 Końskie 

 
„Kształtowanie 
świadomości 

ekologicznej i postaw 
proekologicznych 

wśród uczniów szkół 
wiejskich zrzeszonych 

w klubach 4H oraz 
wśród mieszkańców 
lokalnej społeczności 

województwa 
świętokrzyskiego – 
przyrodnicze ścieżki 

dydaktyczne”- 
wydanie 6 publikacji 

 
Podstawowym zadaniem było opracowanie i wydanie drukiem 
sześciu publikacji ścieżek dydaktycznych o charakterze 
przyrodniczym. Publikacja zawiera wiadomości o faunie, florze, 
ekosystemach i biocenozach występujących na terenie utworzonej 
ścieżki dydaktycznej oraz ich ochroną i znaczeniem w krajobrazie. 
Wydawnictwo jest zwieńczeniem kilkuletniej pracy liderów 
wolontariuszy, ekspertów i klubowiczów w tworzeniu 
przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w gminach: 
Krasocin, Bodzechów, Masłów, Ożarów, Kije oraz Busko-Zdrój 
– „Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Klubu 4-H w Krasocinie” 
– „Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Klubu 4-H w Chmielowie” 
– „Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Klubu 4-H w Brzezinkach” 
– „Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Klubu 4-H w Ożarowie” 
– „Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Klubu 4-H w Gartatowicach” 
– „Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Klubu 4-H w Busku-Zdroju” 
Nakład wydawnictwa wyniósł 8 500 egz.  
 

 
 

4. 
 

Stowarzyszenie  
Rozwoju Wsi 

Boria, Lemierze, 
Podgórze, 
Wiktoryn, 

Wycinka, Ulów 

 
Seminarium dotyczące 
ochrony środowiska i 

przyrody 

 
Seminarium pod hasłem „Ochrona środowiska i przyrody w opinii 
naukowców i praktyków” odbyło się w dniu 20 maja 2011r.  
w Szkole Podstawowej w Podgórzu. Realizacja zadania 
przyczyniła się do podniesienia świadomości ekologicznej 
mieszkańców powiatu ostrowieckiego i opatowskiego. 
Uświadomiła uczestnikom realne zagrożenia związane  
z zanieczyszczeniem środowiska w związku z funkcjonowaniem na 
terenie powiatu ostrowieckiego i opatowskiego zakładów 
produkcyjnych oraz wzrostem natężenia ruchu drogowego 
W seminarium uczestniczyło 76 osób, każdy z uczestników 
spotkania otrzymał od organizatorów pamiątkowy upominek  
i certyfikat. 
 

 
5. 

 
Międzynarodowe 

Towarzystwo 
Uprawy i Ochrony 

Drzew, ul. 
Katowicka 1, 46-
200 Kluczbork 

 
Międzynarodowa 
konferencja pt. 

„Ochrona dębu Bartek 
oraz innych 

europejskich drzew-
weteranów” 

 
Międzynarodowa konferencja poświęcona była ochronie 
wiekowych drzew takich jak dęb Bartek i innych również starych 
drzew w Polsce i Europie. Konferencja oraz seminaria przybliżyły 
problematykę dotyczącą ochrony Bartka na tle europejskich drzew-
weteranów, pozwoliły prześledzić różne koncepcje i metody 
ratowania Bartka oraz pozwoliły poszerzyć krąg osób, które zlecają 
bądź same wykonują zabiegi pielęgnacyjne drzew, krzewów  
i terenów zielonych. 
W dwudniowej konferencji wzięło udział 126 uczestników. Wśród 
prelegentów znaleźli się specjaliści krajowi oraz z zagranicy  
(W. Brytania, Rosja oraz Niemcy). 

 
 

6. 
 

Ośrodek Pomocy 
Dzikim Zwierząt –

Ptasi Azyl w 
Ostrowie 10, 26-060 

Chęciny 

 
Druk folderu 

informującego o 
działalności Ptasiego 

Azylu oraz o potrzebie 
i formach niesienia 

pomocy dzikim 
zwierzętom 

 
Celem zadania było stworzenie folderu, który informuje  
o działalności Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom  
i równocześnie szerzy wiedzę na temat różnych form pomocy. 
Rozbudzanie zainteresowań zwierzętami a w szczególności 
ptakami wśród dzieci i młodzieży. Wskazanie miejsca w którym 
dzikie zwierzęta mogą być rehabilitowane , leczone  
i przystosowywane do życia na Wolności. Nakład wydawnictwa 
wyniósł 5 000 egz. 

 
7. 

 
Towarzystwo 

Badań i Ochrony 
Przyrody ul. 

Sienkiewicza 68 
Kielce 

 
Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

konkursu 
ornitologicznego 

„Miłośnicy ptaków – 
na start” 

 
Celem zadania jest rozwijanie pasji i zainteresowań ornitologią 
wśród dzieci, młodzieży i nauczycieli, pobudzanie młodych ludzi 
do działań na rzecz ochrony ptaków oraz całego środowiska 
przyrodniczego. Do udziału w konkursie zgłosiło się 30 uczniów 
 z trzynastu szkół z terenu województwa świętokrzyskiego. 
Laureaci wykazali się dużą wiedzą z zakresu biologii i ekologii 
ptaków, zagrożeń oraz zadań dotyczących ich ochrony. 
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Rozpoznawały ptaki na zdjęciach i po głosach.  
 

 
8. 

 
Towarzystwo 

Badań i Ochrony 
Przyrody ul. 

Sienkiewicza 68 
Kielce 

 
Przygotowanie i 
wydanie folderu 

„Dolina Nidy – ostoja 
ptaków Natura 2000” 

 
Folder przygotowano w formie przewodnika po najciekawszych 
ornitologicznie miejscach Ponidzia. Odbiorcy folderu poszerzają 
swoją wiedzę na temat programu Natura 2000 i walorów 
przyrodniczych naszego województwa, w tym obszaru Natura 
2000 Dolina Nidy, zasiedlanego przez wiele rzadkich, chronionych 
gatunków ptaków. Zwiększy to poziom świadomości przyrodniczej 
mieszkańców regionu, uczuli ich na zagrożenia obecne na ich 
terenie i uświadomi potrzebę i możliwości ochrony przyrody. 
Folder stanie się też ważnym elementem edukacji regionalnej  
w szkołach, umożliwiając uczniom rozwijanie wiedzy i zachęcanie 
do obserwacji przyrody. 
Nakład wydawnictwa wyniósł 4 000 egz. 
 

 

 

 

6. Wojewódzki Urząd Pracy 
 

Wojewódzki Urząd Pracy nie zawiera umów na realizację zadań publicznych 

w trybie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Wojewódzki Urząd Pracy, realizując zadania ustawowe, prowadził w 2011 roku bieżącą 

współpracę finansową z podmiotami III sektora w następującym obszarze:  
 

Programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Wojewódzki Urząd Pracy pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadził współpracę z organizacjami pozarządowymi będącymi 

beneficjentami projektów POKL. Współpraca z podmiotami III sektora w tym zakresie ma 

charakter umów o dofinansowanie projektów. W roku 2011 podpisano ogółem 8 umów  

z organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty kierowane do mieszkańców 

regionu: 

 6 umów w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji 

zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” o łącznej wartości 3.952.433,82 zł., 

 2 umowy na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie 

procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” o łącznej wartości 

940.283,13 zł. 

Powyższe projekty realizowane są na przestrzeni lat 2011 – 2012. 
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III. Współpraca pozafinansowa 
 

Pomiot realizujący: Wojewódzki Urząd Pracy 

 

1. Organizowanie, koordynowanie oraz świadczenie usług informacji i poradnictwa 

zawodowego na terenie województwa. 

 

Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Krótki opis realizacji zadania (zastosowana 
forma współpracy, osiągnięte rezultaty, ilość 

uczestników) 

Kwota 
dotacji 

Świętokrzyskie  
Stowarzyszenie na 
Rzecz Aktywizacji 

Zawodowej 
i Pomocy Młodzieży 

Centrum Kształcenia 
„AWANS” 

 
Realizacja 

Porozumienia 
zawartego 11 marca  
2011 r. dotyczącego 

wspólnego działania i 
wspierania 

przedsięwzięć z 
zakresu orientacji 

zawodowej 
kierowanych do 
uczniów szkół 

prowadzonych przez 
Stowarzyszenie 

 Przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe 
dotyczące świadomego planowania kariery 
zawodowej  oraz nabycia wiedzy  
i umiejętności potrzebnych do aktywnego wejścia na 
rynek pracy. Orientacją zawodową objęto 159 
uczniów. 

 W ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  
pn. „Poradnictwo kariery dla każdego ucznia” (17-23 
października 2011 r.) zorganizowano debatę 
oksfordzką pn. „Wszyscy młodzi ludzie, którzy chcą, 
znajdują pracę" dla uczniów oraz dwa spotkania 
informacyjne przygotowujące uczestników do 
dyskusji. W przedsięwzięciu wzięło udział 51 osób. 

 

 
Działanie 

bezkosztowe 

Studenckie Forum 
Business Centre Club  

 

Stała współpraca  
w zakresie 

promowania 
przedsiębiorczości 

wśród młodych osób 

 W ramach konkursu pn. „Najlepsze Zajęcia z 
Przedsiębiorczości” w dniu 29 marca ub. r. 
przeprowadzono warsztat pn. „Czy nadaję się na 
przedsiębiorcę?”. Wzięło w nim udział 15 osób. 

 W dniu 11 kwietnia 2011 r. na zaproszenie 
Studenckiego Forum Business Centre Club w 
ramach Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS 
przeprowadzono dla 25 osób zajęcia pn. „Co 
powinien wiedzieć przyszły przedsiębiorca -potencjał 
osobisty i źródła finansowania”. 

 
Działanie 

bezkosztowe 

Komitet Lokalny 
AIESEC Kielce 

Aktywizacja 
zawodowa studentów i 

absolwentów 

    
W dn. 7 marca 2011 r. w ramach V edycji Targów Praca 
Kariera Rozwój doradcy zawodowi z Centrum dla 21 
studentów i absolwentów przeprowadzili zajęcia pn. 
„Profesjonalne i niepowtarzalne – moje dokumenty 
aplikacyjne”. Ponadto  utworzone zostało stoisko 
informacyjne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Kielcach, na którym pracownicy udzielali wskazówek 
dot. efektywnego poszukiwania zatrudnienia w kraju  
i za granicą. 
 

 
Działanie 

bezkosztowe 

Stowarzyszenie 
Edukacja przez 

Internet 

Projekt pn. 
„Świętokrzyskie forum 

młodych – Nam 
zależy!” 

 
W ramach w dn. 8 grudnia 2011r. na zaproszenie 
Stowarzyszenia doradca zawodowy uczestniczył w 
debacie pt. „ Bezrobocie czy zatrudnienie młodych osób 
– czyli jakie cechy powinien posiadać dobry kandydat 
do pracy”. Przedsięwzięcie  
to adresowane było do świętokrzyskiej młodzież. 

 
Działanie 

bezkosztowe 
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 Caritas Diecezji 
Kieleckiej 

 
 Świętokrzyski 

Zespół 
Regionalny 
Koalicji Na Rzecz 
Zdrowia 
Psychicznego – 
Kielecki Dom Pod 
Fontanną 

 
 Stowarzyszenie 

Nadzieja Rodzinie 

Realizacja 
wojewódzkiego 

programu rozwoju 
zróżnicowanych form 

wspieranego 
zatrudnienia  

i przedsiębiorczości 
społecznej 

dostosowanych do 
potrzeb osób  

z zaburzeniami 
psychicznymi 

Wojewódzki Urząd Pracy nawiązał współpracę z 
organizacjami pozarządowymi oferującymi wsparcie dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. Pozyskał 
informacje o formach pomocy świadczonych dla tej 
grupy osób oraz zebrał deklaracje nt. planowanych 
działań w zakresie ich aktywizacji realizowanych  
w latach 2011-2015. 

Środki będące 
w dyspozycji 

danego 
realizatora 

Organizacje 
pozarządowe 
zajmujące się 

problematyką rynku 
pracy 

Organizacja 
Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery 

 
   W dn. 18 października ub. r. WUP zorganizował 

konferencję naukową pn. „Szkoła – zawód – praca – 
znaczenie poradnictwa w planowaniu kariery 
zawodowej”, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele 
następujących organizacji pozarządowych: 
 Caritas Diecezji Kieleckiej, 
 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, 
 Stowarzyszenia Forum Pracodawców, 
 Studenckiego Forum Business Centre Club, 
 Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Aktywizacji i Pomocy Młodzieży, 
 Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” 
 Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w 

Starachowicach, 
 Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezrobotnych, 
 Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział 

Regionalny w Kielcach, 

Działanie 
bezkosztowe 

 

2. Wspieranie, koordynowanie i realizacja zadań w ramach sieci EURES na terenie 

województwa.  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 pośrednictwa pracy. Współpraca polegała również na udziale 

kadry EURES w przedsięwzięciach (targi i giełdy pracy) mających na celu przeciwdziałanie 

przeszkodom w mobilności na europejskim rynku pracy. W ramach działania EURES: 

„Współpraca z udziałowcami na regionalnym rynku pracy” w dniu 27 maja 2011r.  

zorganizowano spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele Akademickich Biur Karier, 

programu Eurodesk oraz programu „Młodzież w działaniu”. W spotkaniu uczestniczyło 10 

osób. 

 

 

Pomiot realizujący: Departament Polityki Regionalnej 

 

        Departament Polityki Regionalnej współpracuje z organizacjami pozarządowymi 

w ramach Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
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Do zadań Komitetu Monitorującego należą w szczególności: 

 Analizowanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów finansowych  

w ramach RPOWŚ 2007-2013, oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych 

kryteriów, 

 Analizowanie i zatwierdzanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań 

z realizacji RPOWŚ 2007- 2013, 

 Zapoznawanie się z uwagami Komisji Europejskiej dotyczącymi analizy 

postępu osiągniętego w realizacji RPOWŚ 2007-2013 zawartego  

      w sprawozdaniu rocznym z realizacji  RPOWŚ 2007-2013, 

 Dokonywanie okresowego przeglądu postępów RPOWŚ 2007-2013, 

 Zapoznanie się z rocznymi raportami z kontroli, audytu RPOWŚ 2007-2013 

oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów, 

 Przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz RPOWŚ 

2007-2013, 

 Analizowanie i zatwierdzanie Planu Komunikacji RPOWŚ 2007-2013 oraz 

proponowanych zmian w Planie Komunikacji, 

 Analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści decyzji Komisji 

Europejskiej w sprawie wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPOWŚ 2007-2013, 

 Analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści RPOWŚ 2007-2013, 

 Zapoznanie się z Planem Ewaluacji oraz proponowanymi zmianami w palnie 

Ewaluacji, 

 Analizowanie wyników przeprowadzonych badań ewaluacyjnych oraz 

rekomendowanie obszarów, które powinny zostać poddane ewaluacji  

w ramach RPOWŚ 2007-2013, monitorowanie procesu ewaluacji RPOWŚ 

2007-2013, 

 Realizacja innych zadań, niż wymienione powyżej, wskazanych przez Zarząd 

Województwa Świętokrzyskiego, niezbędnych do prawidłowej realizacji 

RPOWŚ 2007-2013. 

               Skład Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2007-2013 liczy 28 stałych członków,   

w tym czterech reprezentujących organizacje pozarządowe. 
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Pozostała współpraca pozafinansowa 

 

Pomiot realizujący: Departamenty Urzędu Marszałkowskiego  

 

Współpraca pozafinansowa Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2011 roku  opierała się  na: 

 Udzielaniu konsultacji na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na 

zadania w ramach poszczególnych departamentów, 

 Wynajmach sal w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, 

 Promowaniu  imprez turystycznych (np. w wydawanych folderach, broszurach, 

podczas targów turystycznych i imprez promocyjnych, na stronie internetowej, czy też 

poprzez udzielanie honorowego patronatu Marszałka Województwa nad imprezą itp.), 

 wymianie informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów  

i potrzeb mieszkańców województwa, na podstawie którego opracowywane były 

zadania i programy celowe, 

 opiniowaniu i konsultowaniu opracowań, analiz, programów i projektów aktów 

prawnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań; 

 podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami statutowo 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

 wzmacnianiu merytorycznym organizacji pozarządowych m. in. poprzez: 

organizowanie przez Samorząd Województwa szkoleń, seminariów, konferencji, 

doradztwa w zakresie przygotowywania dokumentów: wniosków konkursowych, 

sprawozdań rozliczeń, konsultacje telefoniczne, 

 Obejmowaniu przez Marszałka Województwa honorowym patronatem działań lub 

programów prowadzonych  przez organizacje, 

 Stowarzyszenia i związki sportowe w kilkunastu przypadkach otrzymały puchary, 

dyplomy, specjalistyczny sprzęt sportowy i wydawnictwa o tematyce sportowej. 

Przekazana pomoc, była wykorzystana jako nagrody w organizowanych imprezach, 

 Konsultacje i wymiana informacji z organizacjami dotyczące sektorowych programów 

operacyjnych. 
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Zakończenie 
 
 
       Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest gwarantem podstawy  

do kształtowania dobrej współpracy samorządów lokalnych z organizacjami. 

       Organizacje pozarządowe, z uwagi na swoje specyficzne właściwości, które odróżniają je 

od innych instytucji społecznych - rządowych, samorządowych, politycznych czy 

komercyjnych – mogą pełnić ważne funkcje społeczne zorientowane na „zaspokojenie wielu 

ludzkich potrzeb i rozwój mechanizmów demokracji”.  

    Organizacje pozarządowe mogą oddziaływać na władze i administracje samorządów 

terytorialnych szczebla podstawowego (gmin, powiatów). Ten cel może być realizowany na 

wiele sposobów. Za pomocą identyfikacji potrzeb i artykulacji interesów różnych grup 

społecznych (np. osób niepełnosprawnych), w tym różnorakich mniejszości (np. religijnych) 

samorząd traktuje organizacje pozarządowe jako równouprawnionych partnerów  

w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz 

realizacji zadań publicznych  

       Samorząd oczekuje od organizacji aktywnego uczestniczenia w pracach grup 

zadaniowych, organizowanych przez samorząd spotkaniach tematycznych, przekazywania 

informacji, udziału w innych wydarzeniach. 

Warto podkreślić, iż organizacje pozarządowe funkcjonują w warunkach rozproszenia 

odpowiedzialności za politykę społeczną pomiędzy wieloma instytucjami administracji 

publicznej oraz władzami samorządowymi. Część organizacji pozarządowych kieruje się 

pewnego rodzaju oportunizmem, okresowo silniej koncentrując swoje działania na obszarze, 

w którym łatwiej zapewnić finansowanie dla realizowanych programów. 
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IV. Zestawienie tabel 
 
Tabela nr 1.Obszary współpracy oraz wysokość środków finansowych udzielonych z budżetu  

Samorządu Województwa w 2011 r., 

Tabela nr 2. Zestawienie ważniejszych wskaźników oceny Programu w latach 2009-2011 

z uwzględnieniem środków unijnych, 

Tabela nr 3. Ilość beneficjentów objętych działaniami w 2011 r. w poszczególnych obszarach. 
 
 
V. Zestawienie wykresów 
 
Wykres nr 1. Zestawienie kwot dofinansowania PLN w latach 2009-2011– środki UMWŚ, 

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

2009-2011 – środki UMWŚ, 

Wykres nr 3.  Zestawienie liczby beneficjentów uczestniczących w przedsięwzięciach  

finansowanych ze środków UMWŚ, 

Wykres nr 4. Zestawienie kwot  wnioskowanego dofinansowania działań z funduszy 

strukturalnych UMWŚ w latach  2009-2011, 

Wykres nr 5. Zestawienie przekazanych kwot dofinansowania działań podejmowanych  przez 

WUP w ramach POKL w latach 2009-2011, 

Wykres nr 6. Ilość beneficjentów objętych działaniami projektowymi oraz  kwoty 

dofinansowania działań   podejmowanych  przez Departamenty UMWŚ i WUP  

w 2011 r. 

 

 
 
 

 
 
 


