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Wstęp

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów
administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla realizacji zadań należących do sfery
zadań publicznych, w tym w szczególności prowadzenia działalności pożytku publicznego
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty oraz korzystanie z tej działalności przez
organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Przepisy ustawy nakładają na organy Samorządu Województwa liczne obowiązki.
Jednym z podstawowych, o fundamentalnym charakterze, jest obowiązek prowadzenia
działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn, zm..) oraz Uchwała
Nr XLIX/894/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r. organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany
przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni, które następnie zamieszczane jest
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Sprawozdanie z monitoringu programu zostało przygotowane

na podstawie

materiałów uzyskanych z poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz
Wojewódzkiego

Urzędu Pracy odpowiedzialnych za realizację zadań w ramach

poszczególnych

priorytetów.

Współpraca

Samorządu

Województwa

z organizacjami

pozarządowymi, ich związkami i reprezentacjami opiera się na zasadach:


pomocniczości,



suwerenności,



partnerstwa,



efektywności,



uczciwej konkurencji,
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jawności i praworządności.

Program jest spójny z dokumentami strategicznymi województwa.
Głównym

celem

współpracy

Samorządu

Województwa

z

organizacjami

pozarządowymi jest lepsze zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców
regionu oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju województwa, zgodnie ze „Strategią
Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020”.
Celami szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w 2015 roku były w szczególności:


Tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących
na rzecz społeczności lokalnych,



Zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizację zadań publicznych służące
lepszemu zaspakajaniu potrzeb społecznych i poprawie życia mieszkańców,



Zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych
na kreowanie polityki społecznej i gospodarczej w Województwie oraz realizację
Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego,



Wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami
szans realizacji zadań publicznych , przez wspieranie oraz powierzanie im zadań,
z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację,



Określenie priorytetowych zadań publicznych,



Wzmocnienie potencjału ludzkiego, instytucjonalnego organizacyjnego,
wizerunkowego i kooperacyjnego- sektora pozarządowego w województwie
świętokrzyskim służące lepszej realizacji zadań publicznych i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.



Otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,



Umożliwienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom indywidualnego
występowania z ofertami realizacji zadań publicznych , należących do zakresu zadań
publicznych Województwa Świętokrzyskiego,



Rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego (rad pożytku publicznego,
konsultacji aktów normatywnych służące zwiększeniu wpływu podmiotów Programu
na sprawy publiczne w regionie).

Województwo Świętokrzyskie w 2015 r. współdziałało z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy głównie w zakresie:
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pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,



wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,



działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,



kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,



działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,



ochrony i promocji zdrowia,



przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,



nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,



ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,



turystyki i krajoznawstwa,



działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka,



upowszechniania i ochrony praw konsumentów,



wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,



organizacji i promocji wolontariatu



działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3



działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W 2015 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 Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,



Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
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Program był realizowany w świetle procedur określonych w przedmiotowych ustawach:
 W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.),
 W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 72),
 W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy ( Dz. U. z 2008 r, Nr. 69, poz. 415 z późn. zm..),
 W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)
 W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
( Dz.U. 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)
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I.

Współpraca finansowa

W 2015 roku przekazano organizacjom pozarządowym następujące środki
finansowe:


Z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego kwotę w wysokości:
PLN 4 201 439,09 w tym:
4 064 769,42 PLN- w ramach otwartych konkursów ofert,
136 669,67 PLN – w ramach trybu pozakonkursowego

Tabela 1. Obszary współpracy oraz wysokość środków finansowych przekazanych
z budżetu Samorządu Województwa w 2015 r.

Otwarte konkursy ofert

L.p.

Organizator
konkursu

Zakres
konkursu

Kwota
dofinansowania
PLN

Kwota
Rozliczonych
umów
PLN

Liczba
zawartych
umów

Liczba
złożonych
ofert
współpracy

Liczba
ogłoszonych
konkursów

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1.
Zwalczanie
narkomanii
Departament
Ochrony
Zdrowia

2.

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Ochrona zdrowia –
programy polityki
zdrowotnej

45 000,00

45 000,00

6

19

21

53

2
180 000,00

180 000,00

1 500 000,00

1 464 711,21

57

112

Pomoc społeczna

280 000,00

278 078,06

23

46

Profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych

100 000,00

99 989,00

11

20

Przeciwdziałanie
przemocy

51 250,00

51 250,00

5

19

Rehabilitacja
zawodowa i
społeczna osób
niepełnosprawnych*
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1

7

3.

Kultura fizyczna

1 369 775,42

Edukacja
i nauka
Departament
Promocji,
Edukacji,
Kultury,
Sportu i
Turystyki

1 369 775,42

33

48

1

90 000,00

82 496,23

50

87

1

Turystyka

80 000,00

79 417,02

20

45

1

Kultura

200 000,00

194 464,49

72

163

1

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ochrona zabytków i
opieka nad
zabytkami

4.

Departament
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich i
Środowiska

Ekologia
i ochronna zwierząt
oraz ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego

RAZEM

125 000,00

125 000,00

11

15

1

43 744,00

43 744,00

6

12

1

4 064 769,42

4 013 925,43

315

639

10

*środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych będące dyspozycji Samorządu
Województwa Świętokrzyskiego.

Tryb pozakonkursowy

L.p.

Organizator

Zakres

Kwota
dofinansowani
a
PLN

Kwota
Rozliczonych
umów
PLN

Liczba
zawartych
umów

Liczba
złożonych
ofert
współpracy

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1.

Departament
Ochrony
Zdrowia

Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

Zwalczanie
narkomanii

0

0

0

0

Ochrona zdrowia –
programy polityki
zdrowotnej

0

0

0

0

50 000,00

50 000,00

6

9

Rehabilitacja
zawodowa i
społeczna osób
niepełnosprawnych*

2.
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Pomoc społeczna

20 000,00

20 000,00

3

6

10 000,00

9 905,74

1

5

Przeciwdziałanie
przemocy

0

0

0

0

Kultura fizyczna

46 169,67

46 169,67

8

8

Edukacja
i nauka

5 000,00

5 000,00

2

2

Kultura

5 500,00

5 500,00

3

5

Turystyka
i krajoznawstwo

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

136 669,67

136 575,41

23

35

Profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych

3.

4.

Departament
Promocji,
Edukacji,
Kultury,
Sportu i
Turystyki

Departament
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich i
Środowiska

Ekologia
i ochronna zwierząt
oraz ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego

RAZEM

*środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych będące dyspozycji Samorządu
Województwa Świętokrzyskiego.

Analizując

dane

w

ramach

działań

podejmowanych

ze

środków

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego można stwierdzić, iż w roku 2015:
W ramach zadań realizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia:
 Przekazano kwotę w wysokości 225 000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert,
 Nie realizowano zadań oraz nie przekazywano dotacji w ramach trybu
pozakonkursowego,
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 Zawarto i rozliczono 27 umów z 17 organizacjami pozarządowymi na realizacje zadań
publicznych w otwartym konkursie ofert.
 Nie było przypadków unieważnienia umów.
Rozpatrzono 72 oferty nadesłane przez 50 organizacji pozarządowych w otwartym
konkursie ofert.
Suma kwot zaangażowanych przez organizacje pozarządowe do realizacji zawartych
umów wyniosła 63 736,42 zł.
W ramach zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
 Przekazano kwotę w wysokości 1 931 250,00 zł w ramach otwartych konkursów ofert,
 Przekazano kwotę w wysokości 80 000,00 zł w ramach trybu pozakonkursowego,
 Zawarto i rozliczono 106 umów z 95 organizacjami pozarządowymi na realizacje
zadań publicznych w otwartym konkursie ofert i w trybie pozakonkursowym w tym:
96 umów w otwartym konkursie ofert,
10 umów w trybie pozakonkursowym,
 Rozpatrzono 217 ofert nadesłanych przez 160 organizacji pozarządowych
w otwartym konkursie ofert i w trybie pozakonkursowym.
 Nie było przypadków unieważnienia umów.


Suma kwot zaangażowanych przez organizacje pozarządowe do realizacji
zawartych umów wyniosła 2 015 016,30 zł.

W ramach zadań realizowanych przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki.
Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 Przekazano kwotę w wysokości

1 739 775,42 zł w ramach otwartego konkursu ofert,

 Przekazano kwotę w wysokości 56 669,67 zł w ramach trybu pozakonkursowego,
 Zawarto i rozliczono 188 umów z 167 organizacjami pozarządowymi na realizacje
zadań publicznych w otwartym konkursie ofert i w trybie pozakonkursowym w tym:
175 umów w otwartym konkursie ofert,
13 w trybie pozakonkursowym,
 Rozpatrzono 358 ofert nadesłanych przez 296 organizacji pozarządowych w
otwartym konkursie ofert i w trybie pozakonkursowym.
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 Suma kwot zaangażowanych przez organizacje pozarządowe do realizacji zawartych
umów wyniosła 4 968 223,78 zł.
Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 Przekazano kwotę w wysokości

125 000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert,

 Zawarto i rozliczono 11 umów z 11 organizacjami pozarządowymi,
 Rozpatrzono 15 ofert nadesłanych przez 15 organizacji pozarządowych w otwartym
konkursie ofert,
 Nie było przypadków unieważnienia umów.
W ramach Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska:
 Przekazano kwotę w wysokości 43 744,00zł w ramach otwartego konkursu ofert,
 Zawarto i rozliczono 6 umów z 5 organizacjami pozarządowymi na realizacje zadań
publicznych w otwartym konkursie ofert.
 Rozpatrzono 12 ofert nadesłanych przez 11 organizacji pozarządowych.
 Nie było przypadków unieważnienia umów.
 Suma kwot zaangażowanych przez organizacje pozarządowe do realizacji zawartych
umów wyniosła 65 725,20 zł.
W 2015 roku najwięcej środków zostało przekazanych przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej( 2 011 250,00 zł ) oraz Departament Promocji, Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki ( 1 921 445,09 zł )

Tabela
nr.Zestawienie
2 Zestawienie
ważniejszych
wskaźnikówoceny
ocenyProgramu
Programuwwlatach
latach2011-2013
2013-2015 .
Tabela
nr 2.
ważniejszych
wskaźników
z uwzględnieniem środków unijnych.

Środki Samorządu
Województwa
Świętokrzyskiego

Wskaźniki

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Kwota dofinansowania
PLN

3 331 191,00

3 978 465,99

4 201 439,09

400

345

338

733

656

674

Liczba zawartych
umów
Liczba złożonych ofert
współpracy
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Liczba beneficjentów

187 521

125 847,00

173 246

W 2015 r. kwota przekazana organizacjom pozarządowym ze środków Urzędu
Marszałkowskiego

Województwa

Świętokrzyskiego

jest

wyzsza

o

około

5,30%

w odniesieniu do roku 2014 ( z 3 978 465,99 zł. w 2014 r. do 4 201 439,09 zł. w roku 2015
r.). Na przestrzeni lat 2013-2015 najwyższe środki z budżetu Samorządu Województwa
przekazane zostały właśnie w roku 2015 w kwocie 4 201 439,09 zł., najmniejsze natomiast
w roku 2013 w kwocie 3 331 191,00 zł, co przedstawia wykres poniżej:

Tabela nr 2. Zestawienie ważniejszych wskaźników oceny Programu w latach 2011-2013
Wykres nr. 1.Zestawienie
wysokości środków
kwot dofinansowania
z uwzględnieniem
unijnych. PLN w latach 2013-2015
środki UMWŚ
nr 1. Zestawienie wysokości kwot dofinansowania PLN w latach 2010-2012
środki U
4 400 000 zł
4 201 439 zł

4 200 000 zł
3 978 465 zł

4 000 000 zł
3 800 000 zł

3 600 000 zł
3 400 000 zł

3 331 191 zł

3 200 000 zł

3 000 000 zł
2013rok

2014 rok

2015 rok
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nr. 2 Zestawienie
ilości zawartych
i złożonych
ofert współpracy w latach
Wykres Wykres
nr 2. Zestawienie
ilości zawartych
umów iumów
złożonych
ofert współpracy
w latach 2010-2012
– środki
UMWŚ
2013-2015środki
UMWŚ

800

733

600

656

674

400

400

200

345

Liczba złozonych ofert

338

0

Liczba zawartych umów

2013 rok
2014 rok
2015 rok

Analizując liczbę zawartych umów oraz liczbę złożonych ofert współpracy w latach
2013-2015 można zaobserwować, iż w 2013 roku podpisano najwięcej umów z organizacjami
pozarządowymi oraz złożona została największa liczba ofert współpracy. W roku 2013
podpisano 400 umów na realizację zadań publicznych. Organizacje pozarządowe złożyły 733
oferty współpracy. W porównaniu

w

roku 2014 ( 345 umów/ 656 ofert współpracy )

i w roku 2015 ( 338 umów/ 672 oferty współpracy ) liczba zawartych umów w 2013 była
większa odpowiednio o 13,75% w 2014 r. i 15,5 % w 2015 r., a liczba złożonych ofert
współpracy odpowiednio była większa o 10,5 % w 2014 r. i 8,05% .
Rok 2014 ( 3 978 465,99 ) i 2015 (4 201 439,09) cechuje zbliżona tendencja zarówno pod
kątem wysokości środków przeznaczonych z budżetu samorządu województwa jak
i złożonych przez organizację pozarządowe ofert współpracy i podpisanych umów.
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Wykres
3 Zestawienie
beneficjentów
uczestniczących
w przedsięwzięciach
Wykres
nr 3. nr.
Zestawienie
liczbyliczby
beneficjentów
uczestniczących
w przedsięwzięciach
finansowanych
środkówwUMWŚ
finansowych
ze środkówzeUMWŚ
latach 2013-2015.

200000

187521
173 246

180000
160000
140000

125 847

120000
100000
80000

60000
40000
20000
0
2013 rok

2014 rok

2015 rok

Na podstawie powyższego wykresu należy stwierdzić, iż największa liczba
beneficjentów uczestniczących w przedsięwzięciach finansowanych ze środków Samorządu
Województwa została objęta w 2013 r. – oddziaływaniem zostało objętych 187 521 osób.
W 2014 ( 125 847) liczba beneficjentów w porównaniu do roku 2013 zmniejszyła się
o 32,89 %, a w 2015 ( 173 246 ) w porównaniu do 2013 roku zmniejszyła się o 7,61 %
Można wnioskować, iż zmniejszenie liczby uczestników w realizowanych projektach może
świadczyć, iż realizowane zadania w przeliczeniu na osoby są bardziej kosztowne, lub
realizowane zadania nakierowane były na indywidualne potrzeby beneficjentów, a nie na
realizację zadań o charakterze masowym.
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Tabela nr. 3 Ilość beneficjentów objętych działaniami w 2015 r. w poszczególnych obszarach

Tabela 3. Ilość beneficjentów objętych działaniami w 2012 r. w poszczególnych obszarach.
Organizator
konkursu

Lp.

Departament
Ochrony
Zdrowia

1.

2.

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej

Działanie

Liczba
beneficjentów

Zadania z zakresu zwalczania
narkomanii

23 520

Zadania z zakresu ochrony
zdrowia-programy
profilaktyki zdrowotnej
Zadania z zakresu pomocy
społecznej
Zadania z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania
problemów alkoholowych
Przeciwdziałanie przemocy

Łącznie
w departamentach

52 424

28 904

2 536
3 169
10 793
1 696

3.

Departament
Promocji,
Edukacji,
Kultury, Sportu
i Turystyki

4.

Departament
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
i Środowiska

Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób
niepełnosprawnych

3 392

Zadania z zakresu kultury fizycznej

30 300

Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami

11

Zadania z zakresu edukacji
i nauki

12 000

Zadania z zakresu kultury

56 921

Zadania z zakresu kultury i
krajoznawstwa

8 476

Zadanie z zakresu
ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa narodowego

107 708

2 321

RAZEM

2 321

173 246
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Wykres nr 5.Ilość beneficjentów objętych działaniami projektowymi oraz kwoty
dofinansowania działań podejmowanych przez Departamenty UMWŚ w 2015 r.
działań podejmowanych przez Departamenty UMWŚ, ŚBRR i WUP
w2
2 500 000

2 011 250

2 000 000

1 921 445

1 500 000

Kwota dofinansowania

1 000 000

Liczba beneficjentów

500 000
107 708
43 744 2 321

Dep. Rozowju Obszarów
Wiejskich i Środowiska

Dep. Promocji, Edukcji…

10 793

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej

Dep. Ochrony Zdrowia

0 225 000 52 424

Na powyższym wykresie widoczne jest, iż najwięcej beneficjentów uczestniczyło
w przedsięwzięciach realizowanych przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki. Oddziaływaniem objętych zostało 107 708 osób. Departament Ochrony Zdrowia
w ramach zadań

z zakresu ochrony zdrowia-programy profilaktyki zdrowotnej oraz

zwalczania narkomanii oddziaływaniem objął 52 424 osoby, a Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w ramach realizowanych działań objął wsparciem 10 793 osób.
Na podstawie powyższych danych należy wnioskować, iż ilość beneficjentów objętych
wsparciem jest uzależniona od charakteru oraz zakresu merytorycznego realizowanych zadań
przez właściwe departamenty Urzędu.

w 2013
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Tabela Nr 4 Wykaz przeprowadzonych kontroli oraz wysokość środków w ramach departamentów
Urzędu Marszałkowskiego.
Tabela Nr 4 Wykaz przeprowadzonych kontroli oraz wysokość środków
Lp.

1.

Departament
kontrolujący

Zakres kontroli

Liczba
skontrolowanych
umów

Liczba
skontrolowanych
umów co do
których
stwierdzono
nieprawidłowości

Suma kwot
przyznanych
dofinansowań
dotycząca umów
skontrolowanych.

Departament Ochrony
Zdrowia

Zadania z zakresu
zwalczania narkomanii

1

0

6 000,00

0

0

0,00

1

0

10 0000,00

0

0

0,00

1

0

19 200,00

1

0

40 000,00

Zadania z zakresu
kultury fizycznej

0

0

0,00

Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami

0

0

0,00

0

0

0,00

6

0

13 000,00

2

0

10 060,00

12

0

98 260,00

Zadania z zakresu
ochrony zdrowiaprogramy
profilaktyki zdrowotnej

2.

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

Zadania z zakresu
pomocy społecznej
Zadania z zakresu
profilaktyki i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
Zadania z zakresu
przeciwdziałania
przemocy
Rehabilitacja
zawodowa
i społeczna osób
niepełnosprawnych

4.

Departament
Promocji, Edukacji,
Kultury, Sportu
i Turystyki

Zadania z zakresu
edukacji
i nauki

5.

Departament Rozwoju
Obszarów Wiejskich
i Środowiska
Łącznie

Zadania z zakresu
kultury
Zadanie z zakresu
ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa
narodowego
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Z powyższej tabeli wynika, iż najwięcej kontroli zostało przeprowadzonych przez
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki- łącznie skontrolowano 6 umów
w ramach zadań z wszystkich zakresów. W wyniku kontroli przeprowadzonych kontroli
w

ramach

wszystkich

Departamentów

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Świętokrzyskiego nie zostały zakwestionowane żadne umowy.
Kontrole

organizacji

pozarządowych

przeprowadzone

były

we

wszystkich

Departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i dotyczyły
realizacji zadań w latach 2013-2015. Łącznie skontrolowano 12 umów na kwotę 98 260,00.
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II. Zestawienie działań podejmowanych przez Samorząd Województwa
Świętokrzyskiego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
w 2015 r.
Tabela Nr 4
II. pozarządowymi w 2013
1. Działania podjęte przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej przekazał kwotę w wysokości 2 011 250,00 zł. podpisując 112 umów na realizację
zadań publicznych z następujących zakresów:

1.1 W zakresie pomocy społecznej w 2015 roku – 300 000,00 PLN
1.1 W zakresie pomocy społecznej.

l.p. Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Opis realizacji zadania

1.

Stowarzyszenie
„Nestor”,
Ul. Wójtowska 62,
27-230 Brody

„VIII Regionalny
Turniej Domino w
Brodach”
/tryb
pozakonkursowy”

Zadanie realizowane w okresie od 04 maja 2015 r. do 19
czerwca 2015 r. W ramach projektu zorganizowany został
w dniu 10 czerwca 2015 r. VIII Regionalny Turniej Domino”.
W turnieju wzięło 16 graczy, a ogółem w wydarzeniu 52 osoby
oraz 12 opiekunów. Adresatami zadania były osoby starsze,
mieszkańcy 6 domów pomocy społecznej z 4 powiatów
województwa: starachowickiego, skarżyskiego, ostrowieckiego
i opatowskiego.

2.

Fundacja Szansa
dla Niewidomych,
Ul. Kameralna
1/30,
03-406 Warszawa,
Tyflopunkt w
Kielcach,
Ul. Targowa 18,
25-520 Kielce

„Komputer przyjazny
niewidomym
seniorom- II edycja”

W ramach zadania zrealizowane zostało szkolenie komputerowe
z
wykorzystaniem
programu
udźwiękawiającego
i powiększającego system komputera – GUIDe dla 20 seniorów
niewidomych
i
niedowidzących
z
województwa
świętokrzyskiego / 7 powiatów/.

3.

Stowarzyszenie
Wiedza
i Rozwój
Ul. Spółdzielcza
85/24
26-110 SkarżyskoKamienna

„Wychowanie ku
starości”

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:
- Zajęcia z gimnastyki usprawniającej/ 12 h/,
- Zajęcia taneczne- choreoterapia /15 h/,
- Warsztaty z dietetykiem / 6 h/,
- Wyjazd do Warszawy o charakterze kulturalnym.
Wsparciem zostało objętych 30 osób w wieku powyżej 60
r. ż pochodzących z powiatu skarżyskiego

4.

„Świętokrzyski
Klub Amazonki”,
Ul Artwińskiego
3C,
25-734 Kielce

„Wiwat utrwalona
młodość w pełnej
sprawności”

W ramach zadania podjęte zostały następujące działania:
- rehabilitacja psycho-fizyczna /70 h/,
- wyjścia na basen 24 h oraz dodatkowo 15 wejść/ Amazonki
Pińczów/,
- warsztaty wyjazdowe , na których zintensyfikowane zostały
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spotkania z psychologiem, terapeutą. Wsparciem objętych
zostało 28 Amazonek w wieku 60 + terenu województwa
świętokrzyskiego/26 h/.
Z rehabilitacji psychofizycznej oraz basenu w Kielcach
i Pińczowie skorzystało 69 beneficjentów.
W ramach zadania podjęte zostały następujące działania: zajęcia
edukacyjne w formie warsztatów: na temat bezpieczeństwa osób
starszych oraz wykorzystywania nowych technologii w życiu
osób starszych, opracowanie i wydanie poradnika „ Nie dla /na/
wnuczka, wyjazd do Krakowa , a także zorganizowana została
zabawa integracyjna „Dziady 2015”. Wsparciem zostało
objętych 30 osób.

5.

Stowarzyszenie
Tradycja i
Nowoczesność
(TIN),
Celiny 28,
26-035 Raków

„Nieustająca radość
życia”

6.

Polski Związek
Niewidomych
Okręg
Świętokrzyski ,
Ul. Czerwonego
Krzyża 3,
25-353 Kielce

Seniorada 2015Program
zintegrowanych
działań na rzecz
poprawy sprawności
fizycznej i
intelektualnej osób
starszych z dysfunkcją
wzroku Polskiego
Związku Niewidomych
z województwa
świętokrzyskiego.

W ramach realizacji projektu zrealizowane zostały następujące
działania:
- Utworzenie centrum aktywności regionalnej centrów lokalnych
klubów seniora PZN,
- Organizacja klubu fanów ksiązki, muzyki, filmu i teatru,
- Organizacja treningów aktywności fizycznej,
- Organizacja warsztatów naukowych w Regionalnym Centrum
naukowo-Technologicznym,
- Wyjścia na basen, do teatru, filharmonii itp.
Wsparciem
objętych
zostało
55
osób
starszych
niepełnosprawnych wzrokowo z terenu 10 powiatów.

„APF- model wsparcia
aktywności fizycznej i
intelektualnej ludzi
starszych”

W ramach zadania zrealizowane zostały następujące działania:
- poprawa sprawności intelektualnej seniorówTreningi EEG Biofeedback,
- poprawa sprawności fizycznej seniorów- zajęcia nornic
walking,
- opracowano ankietę, która była podstawą do przygotowania
publikacji dot. efektów zintegrowanych działań mających na
celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi
strasznych. Projekt skierowany był do 25 seniorów z terenu woj.
świętokrzyskiego

7.
Akademicka
Fundacja
Staropolska,
Ul. Mjr Jana
Piwnika
„Ponurego”49,
25-666 Kielce

8.

Caritas Diecezji
Kieleckiej,
Ul. Jana Pawła II3,
25-013 Kielce

„Zdrowy i aktywny
Senior”

W ramach zadania zorganizowane zostały następujące działania:
-Warsztaty z zakresu sprawności fizycznej/220 h/,
- Zajęcia taneczne /340 h/,
- Warsztaty z zakresu treningu pamięci, koncentracji
/ 92 h/,
- Warsztaty specjalistyczne / 48 h/
Wsparciem objętych zostało 56 beneficjentów z 5 powiatów.

9.

Towarzystwo
Pomocy im. Św.
Brata Alberta Koło
w Skoszenie,
27-425 Waśniów.

„Dofinansowanie
działań mających na
celu poprawę
sprawności fizycznej
i intelektualnej ludzi
starszych w różnych
sferach życia”

W ramach zadania zrealizowana została rehabilitacja
fizykoterapia oraz kinetoterapia dla 25 osób starszych,
niepełnosprawnych.

10.

Stowarzyszenie
Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych
„Uśmiech Seniora”,
Ul. Czyżewskiego 1,
27-600 Sandomierz

„W każdym ciele
zdrowy duchaktywizacja
prozdrowotna osób
starszych, dzieci i
młodzieży”

W ramach zadania zrealizowane zostały następujące działania
skierowane do osób starszych: zajęcia manualne, gry
edukacyjne, zajęcia sportowe, wyjazd integracyjno-edukacyjny,
spotkania taneczne, spotkanie integracyjne z okazji
Międzynarodowego Dnia osób Starszych. Projekt skierowany
był do 249 osób / 67 osób starszych, 182 młodzieży i dzieci/

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2015r

20

z terenu powiatu sandomierskiego.
11.

12.

Stowarzyszenie
„Człowiek
Człowiekowi”,
Piotrowice 18,
27-630 Zawichost

Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Daleszyckiej,
26-021 Daleszyce

„Akademia seniora”

„Akademia Zdrowia
Seniorów”

W ramach zadania zrealizowane zostały następujące działania:
- „Działalność akademii”: sekcja aktywności umysłowej,
fizycznej, artystycznej,
- Wyjazd edukacyjny do Warszawy,
-Realizacja cyklu spotkań z ekspertami w dziedzinie zdrowia
i bezpieczeństwa,
- Realizacja programu „Dziel się wiedzą, mnóż pomysły”,
Projekt skierowany był do 36 beneficjentów mieszkańców
gminy Zawichost / 30 os. starsze 60+, 6 uczniów w wieku 15-18
lat.
W ramach zadania zorganizowany został cykl wędrówek dla
osób starszych z terenu gminy Daleszyce oraz gmin ościennych.
Ponadto w ramach spotkania zrealizowane również zostało
również spotkanie międzypokoleniowe „Dziadkowie-rodzicedzieci”, podczas, którego zostały zaprezentowane dobre praktyki
formalnych i nieformalnych grup, w które angażują się osoby
starsze. Wsparciem zostało objętych około 100 osób.

13.

Stowarzyszenie
„Pora na
Świętokrzyski
samodzielność”
Bank Żywności, Al.
3-go Maja 73,
/tryb pozakonkursowy/
27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski

Zadanie realizowane było w okresie od 01 maja 2015 do 28
lipca 2015 r. W ramach zadania uruchomiony został punkt
konsultacyjny, w którym udzielane były porady dotyczące
wychodzenia z bezdomności oraz polepszenia bytu osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym/ 30 godz/. Z porad
skorzystała grupa 22 osób. Ponadto udzielana była pomoc
żywnościowa dla podopiecznych 5 ośrodków wsparcia z terenu
województwa świętokrzyskiego
poprzez nieodpłatne
przekazywanie artykułów spożywczych. Były to ośrodki
z powiatów: opatowskiego, skarżyskiego, starachowickiego,
koneckiego, ostrowieckiego. Od maja do końca realizacji
zadania Świętokrzyski Bank Żywności rozdał 54 166,95
kg żywności na wartość 64 363,29. Skorzystało z niej 800
osób.

14.

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Rodziny „Szansa”
Ul. Sienkiewicza 60
a, lok.7
25-501 Kielce

Zadanie realizowane było w okresie od 14 kwietnia 2015 r.
do 31lipca 2015 r. W ramach projektu przeprowadzonych
zostało:
- 8 konsultacji z kierownikami WTZ oraz ŚDS -8 godz.
- 20 spotkań dla młodzieży upośledzonej umysłowo- po dwie
godziny każde, prowadzonych przez 2 psychologów. Ogółem 80
godzin , w których uczestniczyło 40 osób,
- 14 indywidualnych rozmów z uczestnikami programu14 godzin, w których uczestniczyło 12 osób,
- 8 spotkań dla rodziców w których uczestniczyło łącznie
30 osób- ogółem 16 godzin,
- 15 indywidualnych rozmów terapeutycznych dla rodzicówłącznie 15 godzin.

15.

Polski Związek
Głuchych Oddział
Kielce,
Ul. Wiśniowa 6,
25-552 Kielce

„Wpieranie osób
niepełnosprawnych
umysłowo
w dochodzeniu do
samodzielności”

„Nie wymigasz sięŻycie bez
wykluczenia”

W ramach zadania zrealizowane zostały następujące działania:
- Cykl szkoleń pn. „ Trening umiejętności psychospołecznych
/ zajęcia dla dorosłych i młodzieży / 120 h/,
- Kurs języka migowego dla zainteresowanych wolontariuszy,
studentów oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych słuchowo
/60 h/. Wsparciem został objętych 90 osób niepełnosprawnych
z 4 powiatów oraz 20 osób uczestniczących w kursie języka
migowego.
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16. Fundacja Pomocna
Dłoń,
Ul. Aleja 3 Maja
73,
27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski.

„Aktywizacja
zawodowa i
społeczna…”

W ramach zadania podjęte zostały następujące działania:
- zajęcia grupowe z psychologiem 6 h,
- konsultacje indywidualne z psychologiem 15 h,
- konsultacje indywidualne z doradcą obywatelskim 6 h,
- zajęcia grupowe z doradca obywatelskim 6 h,
- zajęcia z zakresu treningu dbałości o higienę
i kształtowania wizerunku 8 h,
- szkolenie zawodowe malarz 88 h,
- szkolenie zawodowe pracownik gospodarczy 88h,
Ponadto zakupiona zostanie odzież robocza, paczki
żywnościowe dla 16 beneficjentów zadania z terenu powiatu
ostrowieckiego.
W ramach zadania przeprowadzone zostały następujące
działania:
- Warsztaty psychologiczne 64 h,
- Zajęcia indywidualne z zakresu psychoterapii 90 h,
- Szkolenie piekarz/cukiernik 50 h,
- Szkolenie obsługa hotelowa 50,
- Wizyty studyjne.
Adresatami zadania była grupa 30 osób niepełnosprawnych
w wieku 18-35 lat pochodzących z powiatu sandomierskiego,
staszowskiego, opatowskiego.

17.

Caritas Diecezji
„ Nowy startSandomierskiej,
aktywizacja społecznoUl. Opatowska 10,
zawodowa osób
27-600 Sandomierz. niepełnosprawnych”

18.

Stowarzyszenie
Monar,
Ul Nowolipki 9b,
00-151 Warszawa,
Dom dla Osób
Bezdomnych
i Najuboższych
„Monar-Markot”,
Ul. Niekłańska 12,
26-220 Stąporków.

„ Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób bezdomnych z
terenu województwa
świętokrzyskiego”

W ramach zadania przeprowadzony został specjalnie
przygotowany program szkoleniowy:
- szkolenie BHP /32 h/,
- zapoznanie z materiałami i narzędziami /32 h/,
- zajęcia praktyczne /256 h/,
Oddziaływaniem objętych zostało 20 bezdomnych mężczyzn.

19.

Fundacja Miśka
Zdziśka, „Błękitny
Promyk Nadziei”
Ul. Dworcowa 31,
28-340 Sędziszów

„Biuro Pomocna
Dłoń”

W ramach zadania zrealizowane zostały następujące działania:
- warsztaty porządkowe /126 h/,
- warsztaty administracyjno biurowy / 126 h/,
- wsparcie psychologiczno terapeutyczne .
Wsparciem zostało objętych 20 beneficjentów z powiatu
jędrzejowskiego.

20.

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Rodziny „Szansa”
Ul. Sienkiewicza 60
a, lok. 7
25-501 Kielce

„Rodzina zastępcza
naszym domem”
/ tryb
pozakonkursowy/

Zadanie realizowane było w okresie od 14 kwietnia 2015 r.
do 26 czerwca 2015 r. W ramach projektu przeprowadzone
zostały 2 godziny wstępnych konsultacji z kierownikami:
powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodka Rodzinnej
Pieczy Zastępczej w Kielcach, w których uczestniczyło 5 osób.
Ponadto przeprowadzono:
- 24 warsztaty rodzinne /96 godz./ skierowane do opiekunów
i dzieci w wytypowanych rodzinach z terenu Kielc oraz powiatu
kieleckiego. Uczestniczyło w nich 8 rodzin, ogółem 32 osoby,
- 12 godzin indywidualnych rozmów wspierających z dziećmiuczestniczyło w nich 10 dzieci,
- 12 godzin indywidualnych rozmów wspierających
z opiekunami i rodzicami biologicznymi – objęto nimi 11 osób
dorosłych.
Po zakończeniu programu przeprowadzono konsultacje
z pracownikami PCPR I MOPR/ 8 godzin/ , które obejmowały
analizę poruszanych problemów poszczególnych rodzinach
i sposoby ich rozwiązywania.
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21.

Fundacja
„Przystanek
Dziecko”
Im. Alberta
Schweitzera,
Wójtostwo 33,
26-021 Daleszyce

„Razem możemy
więcej”

W ramach zadania zorganizowane zostały 2 warsztaty dla
rodziców zastępczych oraz wychowanków opuszczających
placówki. Wparciem objętych zostało 52 osoby.

„Wsparcie i pomoc dla W ramach zadania zorganizowane zostały warsztaty
rodzin w sytuacjach umiejętności wychowawczych w wymiarze 24 h oraz powstanie
punktu wsparcia i pomocy rodzinie. Wsparciem zostało objętych
kryzysowych”
38 osób od 16 roku życia.

22.

Stowarzyszenie
Rodzina bez
przemocy,
Ul Słoneczna 9,
25-731 Kielce

23.

Federacja
Konsumentów,
Ul. Ordynacka
11/1,
00-364 Warszawa

Realizacja działań na
rzecz ochrony
interesów
konsumenckich
między innymi poprzez
organizację
warsztatów,
konferencji, kampanii
informacyjnoedukacyjnych i innych

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące działania:
- udzielono 844 porad konsumenckich ,
- przeprowadzono 8 szkoleń edukacyjno-informacyjnych
poszerzających wiedzę z zakresu prawa konsumenckiego,
w ramach których przeszkolone zostały 192 osoby,
- prowadzono punkt informacyjno-konsultacyjny, dzięki
któremu poinformowano 110 konsumentów o wejściu w życie
nowej ustawy o prawach konsumenta.

24.

Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
Bezrobotnych,
Ul. Sandomierska”
26 a,
27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski

„Świadomy
Konsument to
doinformowany
obywatel edycja II”

W ramach zadania podjęta została realizacja działań edukacyjno
- informacyjnych dotycząca zwiększenia świadomości praw
przysługujących konsumentom - mieszkańcom powiatu
ostrowieckiego- 372 h. Wsparciem zostało objętych 161 osób.

25.

Fundacja
„Tęcza Marzeń”
Al. Legionów 10/16
25-035 Kielce

„Wszyscy razem”

Zadanie realizowane było w okresie od 01 maja 2015 r.
do 30 czerwca 2015 r. W ramach projektu zrealizowane zostały
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu woj.
świętokrzyskiego następujące formy wsparcia:
- zajęcia z języka angielskiego: 3 grupy po 6 osób. Łącznie
przeprowadzono 78 godzin,
- 10 jednogodzinnych spotkań, zajęć typu aerobik dla
12 osobowej grupy,
- 10 jednogodzinnych zajęć na basenie dla 12 osobowej grupy,
- piknik hipoterapeutyczny dla 12 osobowej grupy podczas
którego każdy uczestnik skorzystał z 15 minut hipoterapii
z instruktorem.

26.

Polskie
„Budowanie
Stowarzyszenie na samooceny i poczucia
Rzecz Osób z
własnej wartości –
Upośledzeniem
konstruktywne
Umysłowym Koło zachowania rodziców i
w Staszowie”,
opiekunów,
Ul. Rytwiańska 23, wspierające tworzenie
28-200 Staszów.
właściwego wizerunku
własnego ….”

W ramach zadania zorganizowane zostały dwa 2 –dniowe
warsztaty
umiejętności psychospołecznych w formie
wyjazdowej
dla
rodziców/
opiekunów
osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Adresatami zadania była
grupa 46 rodziców/opiekunów z terenu powiatu staszowskiego.
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1.2 W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1.2 W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku – 110 000, 00 PLN

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

1.

Stowarzyszenie
Wiejskie „Nasze
Kobylany”
Kobylany 20/9 m.1
27-500 Opatów

„Tu i Teraz – pod
osłona nieba”
tryb
pozakonkursowy

Opis realizacji zadania
W ramach zadania zorganizowano:
- 4 spotkania integracyjno – kulturowe (nauka kultury
i obyczajów góralskich, nauka tańca zbójnickiego, występ
grupy teatralnej)
- 20 godz. warsztatów z psychologiem
- 14 godz. warsztatów z terapeuta
- 3 wyjazdy na basen
- zajęcia sportowo – rekreacyjne m.in. zawody pili nożnej,
siatkowej oraz zabawy – konkursy sprawności fizycznej.
W warsztatach i spotkaniach uczestniczyło 27 dzieci
i
młodzieży
z
terenu
powiatu
opatowskiego
i ostrowieckiego. W ramach projektu budowano prawidłowe
relacje z innymi ludźmi, rozwijano umiejętności i wiedzę,
promowano wartości etyczne, prowadzano zajęcia
edukacyjne, realizowano program profilaktyki zdrowotnej,
przeciwdziałano alkoholizmowi, realizowano program
wychowawczy w rodzinach objętych patologią.

2.

Fundacja
„Przyjazny Dom
Dziecka”,
ul. Sandomierska
126,
25 – 324 Kielce

„Pozytywnie
zakręceni 2”

Projekt skierowany do dzieci i młodzieży z terenu miasta
Kielce, uczęszczających do placówek wsparcia dziennego
przy Zespole Placówek „Dobra Chata”, 5 filii Świetlic
Środowiskowych dla dzieci i Młodzieży „4 Kąty”, Ogniska
Wychowawczego
przy
Zespole
Placówek
im.
A. Kamińskiego „Kamyk” oraz przebywających w
placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ZP „Dobra
Chata” i ZP „Kamyk”.W ramach zadania odbyły się:
- warsztaty dramy – 4 grupy (grupa młodzieży – 15h zajęć,
3 grupy młodszych po 10 h zajęć), łącznie 45 h dla 60 osób
- arteterapia (warsztaty ceramiczne) – 7 grup po 10 osób,
2 spotkania po 2 h dla każdej grupy, łącznie 28 h dla 70
osób
- terapia przez ruch: zajęcia taneczne – prowadzone
w szkole Kieleckiego Teatru Tańca – 3 grupy po 25 osób,
8 spotkań dla każdej grupy, łącznie 24 h dla 75 osób;
treningi piłki nożnej – 4 grupy po 20 osób, 6 spotkań po 1,5
h dla każdej grupy, łącznie 36 h dla 80 osób
- rajd 2-dniowy 51 osób (dzieci młodsze oraz grupa dzieci
niepełnosprawnych), 3-dniowy 29 osób (młodzież) – rajd
harcerski poza ciekawą trasą, zapewnioną bazą noclegową
w postaci namiotów i materacy oraz Sali w Domu Harcerza,
miał bardzo bogaty program m.in. w postaci bajkowych
konwencji, zadań na punktach postojowych, ognisk.
Poprzez realizację zadania 150 dzieci i młodzieży
pochodzących z rodzin dotkniętych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym z powodu uzależnień zdobyło
umiejętności społeczne dzięki czemu poprawiło się ich
społeczne i emocjonalne funkcjonowanie.

3.

Stowarzyszenie
„Nadzieja
Rodzinie”,

„Realizacja
programów
socjoterapii dla dzieci

W ramach projektu przeprowadzono 75 warsztatów
socjoterapeutycznych czyli łącznie 150 godzin warsztatów
w klubach młodzieżowych „Wolna Strefa” i „Młoda Strefa”
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ul. Karczówkowska
36,
25 – 711 Kielce

i młodzieży z rodzin
dotkniętych
problemem
alkoholowym”

4.

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Rodziny „SZANSA”
ul. Sienkiewicza
60A
lok. 7, 25-501 Kielce

„Trening
umiejętności
społecznych – trening
kontroli złości, jak
radzić sobie z własną
bezradnością w
sytuacjach trudnych”

5.

Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci i
Przeciwdziałania
Patologiom
Społecznym
„PLUSIK”
Kostomłoty Drugie,
ul. Kościelna 2A
26 – 085 Miedziana
Góra

„Razem – Raźniej”

6.

Stowarzyszenie
Bezpieczny Powiat
Starachowicki
ul. Armii Krajowej
27,
27-200
Starachowice

„SOS dla ruchu
drogowego – Stop
Pijanym Kierowcom”

z terenu woj. świętokrzyskiego. Wsparciem objęto 160 osób
– dzieci i młodzież. Głównym celem realizacji zadania było
rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym oraz zapobieżenie
szerzeniu się wśród wychowanków patologicznych
zachowań, w tym m.in. uzależnień, poprzez zorganizowanie
ciekawych form pożytecznego spędzania wolnego czasu
oraz zajęć socjoterapeutycznych. Zrealizowanie warsztatów
zapobiegło rozwojowi postaw aspołecznych, zintegrował
klubowiczów poprzez udział w zajęciach grupowych.
Młodzi ludzie poznali swoje możliwości, własna wartość.
Zadanie jest skierowane do starszych dzieci i młodzieży
z terenu miasta Kielce w wieku 12-15 lat ze środowisk
rodzinnych, w których występuje problem alkoholowy
i polega na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych i terapii
EEG-Biofeedback. W projekcie brało udział 15 osób.
Zrealizowano:
- 4 zajęcia warsztatowe po 2 godz. prowadzone przez
2 osoby - łącznie 16 godz.,
- zajęcia edukacyjno-warsztatowe z rodzicami dzieci
biorących udział w programie 2 godz. x 2 os. prowadzące łącznie 4 godz.
- diagnoza uczestników programu na potrzeby terapii EEGBiofeedback 4 godz.,
- indywidualna terapia EEG-Biofeedback z 6 osobami po 10
godz. dla każdego uczestnika- łącznie 60 godz. prowadzone
przez 2 osoby.
Terapia EEG-Biofeedback miała na celu stymulację pracy
mózgu u osób, które m.in. charakteryzowały się brakiem
efektywnej koncentracji uwagi oraz miały trudności
z radzeniem sobie z impulsywnością, nadruchliwością oraz
szczególnie słabo kontrolowały własne emocje.
W zadaniu uczestniczyło 20 osób (dzieci i młodzież) z
gminy Miedziana Góra. Zrealizowano 13 zajęć
socjoterapeutycznych w tym odbyło się:
- 14 godz. z psychologiem
- 14 godz. z pedagogiem
– 14 godz. - opiekun grupy
- 4 godz. zajęć z robotyki.
Zorganizowano 1 wyjazd do Parku Jurajskiego.

Odbiorcami zadania byli uczestnicy ruchu drogowego z woj.
świętokrzyskiego z powiatów: konecki, skarżyski,
starachowicki, ostrowiecki, opatowski, kielecki (ziemski).
Adresatami działań byli kierowcy jako bezpośredni
uczestnicy ruchu drogowego ale także uczestnicy pośredni,
którzy mają wpływ na stan trzeźwości kierowców, czyli
dzieci i rodziny kierowców oraz pasażerowie.
Zostały zorganizowane:
- działania edukacyjne dla kierowców podczas kontroli
drogowych z wykorzystaniem alkogogli i sprzęt
u ratownictwa drogowego oraz fantomy do resuscytacji
- szkolenia dla młodzieży w wieku 18-24 lat
- zajęcia edukacyjne i informacyjne dla najmłodszych
- szkolenia wolontariuszy z zakresu bezpieczeństwa
(zachowania podczas kontroli drogowych na drogach) .
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W przeprowadzonych kontrolach wzięło udział ponad 450
osób, a w szkoleniach i pokazach dla dzieci, młodzieży
ok. 1600 osób. Działania z projektu były promowane
na największej imprezie w powiecie starachowickim
„Jarmark u Strzecha” w którym wzięło udział ok. 5000
osób, podczas festynu profilaktycznego w którym
uczestniczyło ok. 3000 osób oraz IX Wojewódzkich
Młodzieżowych Zawodów Ratowniczych, a relację z nich
na żywo prowadziło radio ESKA. Relację filmową
z zawodów wykonała Telewizja Starachowice.
7.

Świętokrzyski Klub
Abstynentów
„RAJ”
ul. Jagiellońska 42a,
25-606 Kielce

„Realizacja własnego
autorskiego
programu
profilaktycznego –
POKONAĆ SIEBIE
– w zakresie picia
alkoholu
skierowanego do
osób chcących
uzyskać prawo jazdy
– mieszkańców
województwa
świętokrzyskiego”

W ramach zadania przeprowadzono w Szkołach Nauki
Jazdy w Kielcach, Końskich, Stąporkowie, Jędrzejowie,
Busku-Zdroju, Skarżysku, Starachowicach, Włoszczowie,
Suchedniowie, Sandomierzu, Opatowie, Piekoszowie,
Ostrowcu i innych miejscowościach woj. świętokrzyskiego
37 zajęć warsztatowo-profilaktycznych (z tego 5 zajęć
w ramach wolontariatu) pt: „Pokonać siebie” dla
uczestników będących słuchaczami kursów na prawo jazdy
(3 godz. warsztatów dla każdego kursu) w tym również
odbyły się 2 spotkania społeczne w Areszcie Śledczym
w Kielcach i Zakładzie Karnym w Pińczowie. Ze względu
na duże zapotrzebowanie w/w warsztatów przeprowadzono
dodatkowo (w ramach wolontariatu) 9 profilaktyk
w szkołach jazdy z terenu woj. świętokrzyskiego.
W zajęciach brała udział grupa kursantów od 8 do 40 osób,
łącznie ok. 500 uczestników w wieku od 16 roku życia.
W ramach projektu zostały zakupione alkogogle oraz
alkomat.

8.

9.

Caritas Diecezji
Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3,
25-013 Kielce

„Wiem więcej –
pomogę lepiej”

Projekt realizowany na terenie 4 powiatów woj.
świętokrzyskiego: m. Kielce, kieleckiego, kazimierskiego
i jędrzejowskiego.
W ramach zadania:
- objęto działaniami projektowymi 75 osób dorosłych
(rodziców/opiekunów), dzieci i młodzież – wychowanków
świetlic Caritas Diecezji Kieleckiej
- objęto działaniami projektowymi grupy 15 os. dorosłych –
wychowawców/pedagogów świetlicowych
- przeprowadzono w każdej z 10 placówek cykl warsztatów
psychologiczno – profilaktycznych obejmujących łącznie 90
godz., 3 warsztaty po 3 godz. prowadzone przez psychologa,
profilaktyka i pedagoga
- przeprowadzono cykl sesji superwizyjno – konsultacyjnych
obejmujących łącznie 30 godz., 2 grupy po 15 godz. (5
spotkań po 3 godz.
- wydano 15 zaświadczeń ukończenia warsztatów
superwizyjno – konsultacyjnych.

Stowarzyszenie
Bezpieczny Dom
ul. 1 Maja 57,
25-511 Kielce

„Rozwój
poradnictwa i
edukacji dla
rodziców służącego
rozpoznawaniu
zagrożeń uzależnień
u dzieci i młodzieży
oraz podnoszenie
kompetencji osób

Zadanie było realizowane na terenie 13 szkół z powiatach:
kieleckim, koneckim, pińczowskim i jędrzejowskim
przeprowadzono łącznie 15 dwugodzinnych spotkań
z rodzicami (łącznie 30 godz.), mających na celu przekazanie
wiedzy na temat symptomów uzależnienia, najczęściej
zażywanych przez młodzież substancji psychoaktywnych
i sygnałów ostrzegawczych. Ogółem wzięło w nich udział
ponad 500 osób – w tym także przedstawiciele grona
pedagogicznego. Przeprowadzono również cykl warsztatów
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pracujących w
placówkach
świadczących pomoc
dla dzieci i młodzieży
z rodzin z
problemem
alkoholowym”

dla rodziców , w których udział wzięło łącznie 62 osoby.
Odbyły się 4 edycje warsztatów każdy po 6 godz. (łącznie 24
godz.), w ramach których uczestnicy nabyli wiedzę na temat
rozpoznawania symptomów uzależnienia, sposób reagowania
w takich sytuacjach oraz podnieśli kompetencje
wychowawcze. Przez cały okres trwania projektu raz w tyg.
przez 3 godz. prowadzone były dyżury w punkcie
konsultacyjnym, gdzie do dyspozycji był psycholog
i specjalista psychoterapii uzależnień. Dyżury trwały łącznie
87 godz. i w ich trakcie przeprowadzono 37 konsultacji
z zakresu profilaktyki uzależnień. Z pomocy skorzystało
46 osób.

10.

Stowarzyszenie na
Rzecz Wspierania
Rodziny, Dzieci i
Młodzieży
„ANIMATO”
Sędowice 113,
28-411 Michałów

„Warsztaty
terapeutyczne dla
osób z problemem
alkoholowym
przebywających w
Domu Pomocy
Społecznej
w Pińczowie”

W ramach realizacji zadania odbyły się spotkania grupowe
o
charakterze
edukacyjno
–
motywacyjnym
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.
W zajęciach uczestniczyło 10 osób, wytypowanych przez
pracowników
DPS,
najbardziej
potrzebujących
specjalistycznego wsparcia, a także rokujących na udział
w całym cyklu zajęć. Spotkania realizowane były
w wymiarze 2 godz. w tygodniu – łącznie 36 godz.
Do zadania zakupione zostały materiały, a także rzutnik
multimedialny. Informacja o realizacji zadania była
zamieszczona w prasie lokalnej tj. Tygodnik Ponidzia
i Echo Dnia Pińczowskie.

11.

Stowarzyszenie
Monar, ul.
Nowolipki 9b,
Warszawa 00 -151 Dom dla Osób
Bezdomnych i
Najuboższych
„Monar – Markot”,
ul. Niekłańska 12,
26 – 220 Stąporków

„Pomoc
psychologiczno –
terapeutyczna dla
osób z problemem
alkoholowym
przebywających w
Domu dla
Bezdomnych i
Najuboższych
MONAR – MARKOT
w Stąporkowie”

Zrealizowane zadania objęły:
- przeprowadzenie 54 godz. zajęć grupy psychoedukacyjnej
(po 18 godz. dla każdej z 3 grup)
- przeprowadzenie 180 godz. indywidualnych konsultacji
psychologicznych
(po
6
godz.
dla
każdego
z 30 uczestników)
- przeprowadzenie 90 godz. indywidualnych konsultacji
ze specjalistą terapii uzależnień (po 3 godz. dla każdego
z 30 uczestników)
- wydanie 30 zaświadczeń uczestnictwa w cyklu zajęć
profilaktycznych.
Celem zadania było zapobieganie rozwojowi problemu
alkoholowego oraz zahamowanie jego postępów
i ograniczenie dalszych konsekwencji zdrowotnych
i społecznych szkodliwego i ryzykownego picia u 30
mieszkańców Domu dla osób Bezdomnych i Najuboższych
MONAR – MARKOT w Stąporkowie.

12.

Stowarzyszenie
„Arka Nadziei”
ul. Mickiewicza 1
25-352 Kielce

„Program
psychologiczno –
terapeutyczny dla
osób bezdomnych
uzależnionych lub
zagrożonych
alkoholizmem”

Zrealizowano program z zakresu terapii i profilaktyki
zapobiegania alkoholizmowi w środowisku osób
bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
korzystających z opieki Stowarzyszenia Arka Nadziei
w Domu dla Bezdomnych w Chałupkach.
Zrealizowano 15 spotkań po 3 godz. prowadzonych przez
2 realizatorów (łącznie 90 godz.). W spotkaniach brało
udział od 5-7 osób. W trakcie realizacji projektu pomocą
psychologiczno – terapeutyczną zostało objętych 19 osóbmieszkańców placówki.
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1.3. W zakresie przeciwdziałania przemocy w 2015 roku – 51 250,00 PLN

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Krótki opis realizacji zadania

1.

Caritas Diecezji
Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3,
25-013 Kielce

Stop Przemocy
Rówieśniczej

W ramach zadania zrealizowane zostały warsztaty
o tematyce przeciwdziałającej przemocy rówieśniczej
w 8 placówkach Caritas Diecezji Kieleckiej w wymiarze 144
godz. Oddziaływaniem zostało objętych 200 dzieci
i młodzieży z 4 powiatów woj. świętokrzyskiego.

2.

Stowarzyszenie
„SPINACZ”
Koczwara 33B,
26-200 Końskie

Tacy sami

W ramach zadania przeprowadzone zostały zajęcia
warsztatowe dla uczniów /16 h/ , zorganizowanych zostało 6
przedstawień teatralnych oraz 4 prelekcje dla rodziców na
temat
zjawiska
przemocy
rówieśniczej.
Ponadto
zorganizowana została konferencja, podczas której
przedstawione zostały sposoby radzenia sobie w sytuacjach
konfliktowych, przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej,
metody pracy z uczniami nadpobudliwymi. Łącznie
oddziaływaniem zostało objętych 1 243 osoby /nauczyciele,
rodzice oraz dzieci i młodzież z powiatu koneckiego/.

3.

Stowarzyszenie
Monar, ul.
Nowolipki 9b,
Warszawa 00 -151 Dom dla Osób
Bezdomnych i
Najuboższych
„Monar – Markot”,
ul. Niekłańska 12,
26 – 220 Stąporków

Wsparcie
psychologiczne
i pomoc
psychoterapeutyczna
dla osób dorosłych
doświadczających
przemocy w rodzinie

W ramach zadania podjęte zostały następujące działania:
- grupowe zajęcia psychoedukacyjne oraz warsztatowe
/ 40h/,
- konsultacje indywidualne z psychologiem /60 h/,
- sesje indywidualnej pracy z psychologiem /100 h/,
- sesje psychoterapii / 60 h/. Wsparciem zostało objętych 30
mężczyzn i kobiet w wieku do 70 lat przebywających w domu
dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot
w
Stąporkowie.
Były
to
osoby
pochodzące
z 7 powiatów województwa świętokrzyskiego.

4.

Caritas Diecezji
Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3,
25-013 Kielce

Wolni od przemocy

W ramach zadania przeprowadzone zostało m.in.
- poradnictwo psychologiczne -48 h,
- wsparcie terapeutyczne i samopomocowe- 24 h.
Zorganizowane zostało 1 wyjście uspołeczniające oraz
zakupiono
i
przekazano
15
kpl.
Wyprawek
dla usamodzielniających się beneficjentek
Wsparciem objętych zostało 39 osób z CIK i Schroniska
dla Kobiet w Kielcach. Były to
osoby pochodzące
z 8 powiatów woj. świętokrzyskiego.
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5.

Stowarzyszenie
„Bezpieczny Dom”,
ul. 1 Maja 57,
25-511 Kielce

Veto wobec przemocy

W ramach zadania zrealizowane zostały następujące działania;
- szkolenie „Veto wobec przemocy” /75 h/,
- konsultacje rodzinne /78 h/,
- mediacje rodzinne /26 h/,
- konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy
/78h/,
Wsparciem zostało objętych 184 osoby oraz 27 rodzin
z Miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego.

1.4. W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych- środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku- 1 550 000,00 PLN
1.4 W zakresie rehabilitacji
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Krótki opis realizacji zadania

1.

Zrzeszenie Sportu
i Rehabilitacji
„Start”
Ul. Kołłątaja 4
25-715 Kielce

Organizacja zajęć w sekcjach
sportowych dla osób
niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane w okresie od 01 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W imprezach i zawodach wzięło
udział 84 zawodników pochodzących z 4 powiatów
tj.: powiat staszowski, buski, pińczowski oraz Miasto
Kielce.
W ramach treningów
uczestnicy wzięli
udział
w imprezach i zawodach tj:
- z lekkoatletyki,
- z narciarstwa,
- z Baccia,
- z nordic walking,
- z łucznictwa,
- z tenisa stołowego.

2.

Stowarzyszenie
„Człowiek
Człowiekowi…”
z siedzibą
Piotrowice
27-630 Zawichost

„Wiedza kluczem do lepszego
jutra”

Zadanie realizowane w okresie od 01 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W projekcie wzięło udział 30 osób
pochodzących z powiatu sandomierskiego i opatowskiego.
W ramach szkolenia uczestnicy wzięli
udział
w warsztatach:
- motywacyjnych,
- psychologicznych,
- informatycznych,
- z zakresu edukacji.

3.

Fundacja Miśka
Zdziśka
„Błękitny Promyk
Nadziei”
Ul. Dworcowa 31
28 - 340 Sędziszów

„Od niepełnosprawności do
samodzielności”

Zadanie realizowane w okresie od 6 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 50 osób
pochodzące z 3 powiatów tj. : powiat jędrzejowski, buski,
kielecki. W ramach warsztatów integracyjnych uczestnicy
wzięli udział :
- w szkoleniu z e-biznesu,
- w szkoleniu z warsztatów rzemiosła artystycznego.
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4.

5.

6.

Fundacja
Świętokrzyska
Społeczność
Ćmińsk Ul.
Podgród 57
26 - 085 Miedziana
Góra

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 20 osób
pochodzących z 2 powiatów tj. : powiat kielecki oraz
konecki.
W ramach warsztatów integracyjnych
uczestnicy wzięli udział :
- w rękodzielnictwie,
- w fotografii,
- w kulinarni,
- w sportowo-ogólnorozwojowych,
- w warsztatach z doradztwa,
- 12 h spotkaniach z prawnikiem.

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
Świętokrzyski Klub „Amazonki” - aktywne kobiety
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 40 osób
AMAZONKI”
województwa świętokrzyskiego
pochodzących z 8 powiatów tj. : powiat jędrzejowski,
Przy
- pomimo…..
konecki, włoszczowski, sandomierski, buski, staszowski,
Świętokrzyskim
pińczowski oraz kielecki. W ramach warsztatów uczestnicy
Centrum Onkologii
wzięli udział w zajęciach z psychologiem, rehabilitantem,
Ul. Artwińskiego 3C
onkologiem, terapeutą, dietetykiem oraz w zwiedzaniu
25- 734 Kielce
Krynicy.
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Integracji
Społecznej
„Feniks”
Ul. Strycharska
15/58
25 -659 Kielce

7. Świętokrzyski Zespół

Regionalny Koalicji
na Rzecz Zdrowia
Psychicznego
Ul. Miodowa 7
25 - 533 Kielce

8.

„Aktywny Niepełnosprawny
cennym wsparciem lokalnej
społeczności”

Fundacja Challenge
Europe
Ul. Toporowskiego
73/49
25 - 549 Kielce

„Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób
niepełnosprawnych w tym
niewidomych
i słabowidzących z obszaru
powiatu kieleckiego
grodzkiego i ziemskiego,
ostrowieckiego
i starachowickiego
w województwie
świętokrzyskim”
„Warsztaty umiejętności
społecznych”

„Synergia aktywizacji,
finansów i technologii
mobilnych”

Zadanie realizowane w okresie od 10 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 30 osób
pochodzących z 4 powiatów tj. : powiat starachowicki,
ostrowiecki, kielecki oraz grodzki. W ramach warsztatów
uczestnicy wzięli udział :
- w bloku rehabilitacji psychicznej,
- w bloku rehabilitacji podstawowej,
- w bloku rehabilitacji zawodowej.

Zadanie realizowane w okresie od 1 września 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 20 osób
pochodzących z m. Kielce. W ramach warsztatów
uczestnicy wzięli udział :
- w nauce radzenia sobie w trudnych sytuacjach
życiowych,
- w warsztatach rozwiązywania sporów,
- w zarządzeniu czasem i sobą w czasie,
- w treningu budżetowym,
- w mentoringu.
Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 30
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 38 osób
pochodzących z 9 powiatów tj. : powiat kielecki ziemski,
jędrzejowski, starachowicki, skarżyski, ostrowiecki,
konecki, włoszczowski, buski oraz m. Kielce. W ramach
zajęć uczestnicy wzięli udział w warsztatach z zakresu:
- aktywizacji zawodowej,
- doradztwa i edukacji finansowej,
-mądrego zaplanowania budżetu firmy,
- wykorzystania najnowszych rozwiązań z zakresu
technologii urządzeń przenośnych.
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9.

Fundacja Szansa
dla Niewidomych
Ul. Kameralna 1/30
03-406 Warszawa

10.

Polski Związek
Niewidomych
Okręg
Świętokrzyski
Ul. Czerwonego
Krzyża 3
25-353 Kielce

11.

Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
„IDZIEMY
RAZEM”
Szewna, ul.
Zarzecze 41
27 - 400 Ostrowiec
Św.

„Kompleksowa rehabilitacja
dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej”

12.

Caritas Diecezji
Sandomierskiej
Ul. Opatowska 10,
27-600 Sandomierz

Zadanie realizowane w okresie od 01 lipca 2015r. do 31
„Podnoszenie jakości
października 2015 r.
kształcenia osób
W ramach szkoleniu z powiatu sandomierskiego uczestnicy
niepełnosprawnych- szkolenia
wzięli udział:
dla kadr”
- 50 osób z kadry Ośrodka „Radość życia”;
- 20 nauczycieli z zakresu pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi Metodą Batii Strauss;
- 25 osób z kadry Ośrodka z zakresu stosowania
alternatywnych
i
wspomagających
metod
komunikacyjnych;
- 20 osób z kadry Ośrodka z zakresu pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi Metodą Terapii Ręki.

13.

Fundacja Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym
„Złote Serce”
Ul. Batalionów
Chłopskich 5
28- 400 Pińczów

„Umiejętności komputerowe
szansą na aktywne życie - II
edycja”

„Organizowanie
i prowadzenie szkoleń
i warsztatów dla osób
niewidomych
i słabowidzących –
aktywizujących zawodowo
i społecznie te osoby”

„Program Son - Rise –
wszechstronna edukacja
i terapia osób z autyzmem
i innymi wyzwaniami
rozwojowymi”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
sierpnia 2015 r. W ramach projektu odbyło się 5-dniowe
szkolenie
komputerowe
w
czasie
7-dniowego
wyjazdowego pobytu w Krynicy - Zdroju. Adresatami
zadania było 20 osób z dysfunkcjami narządu wzroku
z 5 powiatów Województwa Świętokrzyskiego.
Zadanie realizowane w okresie od 1 września 2015r. do 30
września
2015
r.
Zadnie
skierowane
było
do 41 beneficjentów /29 osób niepełnosprawnych i 12
opiekunów/
z
8
powiatów
Województwa
Świętokrzyskiego. Projekt polegał na przeprowadzeniu
szkoleń
i warsztatów edukacyjno-rehabilitacyjnych,
w tym: czynności dnia codziennego i samoobsługi (4 godz.
na każdego uczestnika),
przestrzenna w przestrzeni
zamkniętej i samodzielne poruszanie się za pomocą białej
laski oraz umiejętne korzystanie z pomocy przewodnika
(4 godz. na uczestnika), orientacja przestrzenna w terenie
otwartym (6 godz. na uczestnika), ćwiczenia ruchowe
(3godz. na uczestnika), samopomocowe grupy wsparcia
(4 godz. zajęć).
Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 25 osób
pochodzących z 2 powiatów tj. : powiat ostrowiecki,
opatowski. W ramach zadania uczestnicy wzięli udział :
- - w terapii zajęciowej,
- w konsultacji z logopedą,
- w dogoterapii.

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 63 osoby
pochodzące z 3 powiatów tj. : powiat pińczowski, buski
oraz kielecki. W ramach szkolenia uczestnicy wzięli udział
w terapii i edukacji Son-Rise.
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„Pomóżmy Pomagać”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 60 osób
pochodzących z 6 powiatów tj. : powiat kielecki,
pińczowski, jędrzejowski, skarżyski, konecki oraz Miasto
Kielce. W ramach szkolenia uczestnicy wzięli udział :
- w zarządzeniu projektem,
w
zaangażowaniu
i zatrudnieniu
personelu
merytorycznego,
- w promocji projektu,
- w rekrutacji grupy docelowej,
- w przeprowadzeniu szkolenia,
- w bieżącym monitoringu działań projektowych
i rozliczeniu projektu,
- w podsumowaniu działań projektowych
i rozliczeniowych projektu.

Polskiego
Chorągiew Kielecka
Ul. Pańska 1a
25 - 811 Kielce

„Na Nieprzetartym Szlaku cykl szkoleń opiekunów, kadry
i wolontariusz pracujących
z osobami
niepełnosprawnymi”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 110 osób
pochodzących z 9 powiatów tj. : powiat ostrowiecki,
kielecki, skarżyski, starachowicki, opatowski, konecki,
buski,
sandomierski
oraz
jędrzejowski.
W ramach szkoleń uczestnicy wzięli udział:
- w szkoleniu opiekunów i kadry merytorycznej,
- w kursach wyjazdowych dla kadry,
- w warsztatach dla wolontariuszy z ZHP.

16.

Fundacja Rozwoju
Demokracji
Lokalnej
Ul. Plac Inwalidów
10
01-552 Warszawa

„Wspierająca kadra działania edukacyjne
dla otoczenia osób
niepełnosprawnych
w województwie
świętokrzyskim”

Zadanie realizowane w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 115 osób
pochodzących z 11 powiatów tj. : powiat sandomierski,
skarżyski, buski, jędrzejowski, ostrowiecki, włoszczowski,
kielecki, starachowicki, opatowski, staszowski oraz
m. Kielce.

17.

Fundacja Szansa
dla Niewidomych
Ul. Kameralna 1/30
03 – 406 Warszawa

18.

Stowarzyszenie
Tradycja
i Nowoczesność
(TiN)
Celiny 28
26 – 035 Raków

14.

Caritas Diecezji
Kieleckiej
Ul. Jana Pawła II 3
25 - 013 Kielce

15. Związek Harcerstwa

Zadanie realizowane w okresie od 14 września 2015 r. do
„Widzę dobrze, ale wiedzieć
12 października 2015 r.
chcę więcej. Szkolenie dla
W zadaniu wzięło udział 20 osób pochodzących
osób z otoczenia niewidomych
z 7 powiatów tj.: powiat kielecki, sandomierski, konecki,
i niedowidzących”
jędrzejowski, pińczowski, włoszczowski oraz skarżyski.
W ramach szkolenia uczestnicy wzięli
udział
w warsztatach:
- z widzenia z wybitnym terapeutą,
- z nowoczesnej rehabilitacji.
„Tolerancyjna wigilia”

Zadanie realizowane w okresie od 1 grudnia 2015r. do 31
grudnia 2015 r. W zadaniu wzięło udział 50 osób
pochodzące z 2 powiatów tj. : powiat staszowski oraz
kielecki. W ramach spotkania „ wieczerzy wigilijnej”
uczestnicy wzięli udział w spektaklu słowno-muzycznym.
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19.

Fundacja Miśka
Zdziśka
„Błękitny Promyk
Nadziei”
UL. Dworcowa
Sędziszów

20. Świętokrzyski Zespół

Regionalny Koalicji
Na Rzecz Zdrowia
Psychicznego
Ul. Miodowa 7
25 - 533 Kielce

21.

„Razem damy radę - cykl
szkoleń dla rodziców
i opiekunów dzieci
niepełnosprawnych”

Zadanie realizowane w okresie od 15 października 2015r.
do 10 grudnia 2015 r. W zadaniu wzięło udział 60 osób
pochodzących z powiatu jędrzejowskiego. W ramach
szkoleń uczestnicy wzięli udział w czterech szkoleniach
tj:
- „ Rodzice i ich emocje”
-„Postawy rodzicielskie sprzyjające i niesprzyjające
rozwojowi dziecka”
- „Integracja społeczna”
- „Czy umiemy rozmawiać ze swoimi dziećmi i reagować
na jego problemy”.

„Mocna rodzina i kadra”

Zadanie realizowane w okresie od 23 listopada 2015r. do
18 grudnia 2015 r. W zadania wzięło udział 20 osób
pochodzących z powiatu świętokrzyskiego. W ramach
warsztatów uczestnicy wzięli udział :
- w warsztatach edukacyjnych,
- w wsparciu specjalistycznym,
- w terapii „Razem pokonamy depresję”.

Fundacja
„Kompetentni dla
Wspierania
potrzebujących – szkolenia
Inicjatyw Społecznopodnoszące kompetencje
Edukacyjnych,
osób pracujących z osobami z
Kultury oraz
niepełnosprawnością”
Ochrony
Dziedzictwa
Narodowego „DLA
POKOLEŃ”
Ul. Ogrodowa 1/63
20-882 Lublin

22.

Caritas Diecezji
Sandomierskiej,
Ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz

„Wiem, rozumiem, potrafię”trening umiejętności
społecznych osób
niepełnosprawnych

23.

Kielecki Klub
Sportowy Głuchych
„SURDUS”
Ul. Staszica 5/12U
25 – 008 Kielce

„Zajęcia rekreacyjno –
sportowe dla osób
niesłyszących w 2015 roku”

Zadanie realizowane w okresie od 13 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. Zadanie skierowane do 50 członków
rodzin osób niepełnosprawny (opiekunowie, kadra
wolontariusze z Wojew. Świętokrzyskiego). Zadanie
polegało na zorganizowaniu szkoleń w ramach których
będą odbywały się zajęcia:
 filcowanie na mokro, jako technika arteterapii,
 kreatywne metody terapii zaburzeń emocjonalnych,
 zastosowanie różnych form muzykoterapii,
 metody ruchu rozwijającego się Weroniki Sherborne I stopień.
Zadanie realizowane w okresie od 01 września 2015r. do
31 października 2015 r. W turnieju wzięło udział 34
uczniów z Gimnazjum oraz Gimnazjum Specjalnego dla
uczniów z Autyzmem pochodzących z powiatu
sandomierskiego. W ramach zajęć uczestnicy wzięli udział
w treningach indywidualnych oraz grupowych tj. :
- z samoobsługi,
- z ekonomicznych,
- z dbania o swój wygląd zewnętrzny,
- z poruszania się środkami komunikacji miejskiej,
- ze sprawnym komunikowaniu się,
- z wyjścia do różnych instytucji.
Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 42 osoby
pochodzące z 3 powiatów tj. : powiat kielecki, konecki,
pińczowski oraz Miasto Kielce. W ramach zajęć
rekreacyjno-sportowych uczestnicy wzięli
udział
w zajęciach:
- z pływania,
- z gimnastyki,
- z siłowni,
- ze strzelnicy,
- z rehabilitacji.
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24.

Stowarzyszenie
„SPINACZ”
Koczwara 33B
26 - 200 Końskie

„PROMYK II”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 24 osoby
pochodzące z powiatu koneckiego. W ramach zajęć
uczestnicy wzięli udział:
- w treningu kompetencji społecznych,
- w dogoterapii,
- w terapii z integracji sensorycznej,
- w hipoterapii,
- w zajęciach artystycznych,
- w treningu umiejętności komunikacyjnych.

25.

Caritas Diecezji
Kieleckiej
Ul. Jana Pawła II 3,
25 -013 Kielce

„Droga do Samodzielności”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 65 osób
pochodzące z 6 powiatów tj. : powiat buski, staszowski,
jędrzejowski, kielecki, ostrowiecki oraz Miasto Kielce.
W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w zajęciach:
- w zajęciach terapeutycznych,
- w treningu umiejętności społecznych,
- w poradnictwie psychologicznym,
- w wyjściu edukacyjno- uspołeczniających.

26.

Polski Związek
Głuchych
Oddział Kielce
Ul. Wiśniowa 6
25- 552 Kielce

„Prowadzenie rehabilitacji
społecznej osób
niepełnosprawnych słuchowo
w placówkach Polskiego
Związku Głuchych na terenie
województwa świętokrzyskiego”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 200 osób
pochodzących z 9 powiatów tj. : powiat kielecki, skarżyski,
ostrowiecki, starachowicki, opatowski, staszowski,
tarnobrzeski, sandomierski oraz Miasto Kielce. W ramach
zadania zostały zrealizowane zajęcia indywidualne, zajęcia
grupowe oraz warsztaty kompetencji społecznych.
Zajęcia indywidualne miały na celu rewalidację osób
niepełnosprawnych, natomiast zajęcia grupowe pozwoliły
zwiększyć samodzielność osób niepełnosprawnych
słuchowo.

27. Fundacja „Lucky 5”

Mroczków 14 A
26-120 Bliżyn

28.

Centrum Edukacji
i Wsparcia „RESGEST”
Ul. Langiewicza 22
35 - 085 Rzeszów

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
„Do zdrowia na końskim
grzbiecie – zajęcia hipoterapii października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 30 osób
dla dzieci niepełnosprawnych” pochodzących z 2 powiatów tj. : powiat skarżyski oraz
konecki. W ramach zajęć uczestnicy wzięli
udział
w zajęciach z hipoterapii (indywidualne).
„Nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie
umiejętności niezbędnych do
samodzielnego
funkcjonowania oraz
sprawnego komunikowania
się w życiu codziennym
i zawodowym osób
niesłyszących”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 41 osób
pochodzących z 2 powiatów tj. : powiat grodzki, kielecki.
W ramach warsztatów uczestnicy wzięli udział:
- w zwiększaniu kompetencji społecznych,
- w wzmocnieniu kompetencji zawodowych,
- w zmniejszeniu wykluczenia społecznego,
- w wysyłce plakatów i ulotek do instytucji z województwa
świętokrzyskiego,
- w zrealizowaniu i zamieszczeniu na stronie internetowej
4 filmów.
- w odsłonie filmów zrealizowanych w ramach projektu.
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29.

Uczniowski Klub
„Prowadzenie grupowych
Sportowy
i indywidualnych zajęć, które
„Far Scyzory Kielce”
mają na celu nabywanie,
Ul. Sportowa 3
rozwijanie
26-130 Suchedniów i podtrzymywanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób
niepełnosprawnych”

Zadanie realizowane w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 30
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 34 osób
pochodzących z 9 powiatów tj. : powiat kielecki, skarżyski,
starachowicki, opatowski, włoszczowski oraz jędrzejowski.
W ramach zajęć uczestnicy wzięli udział :
- w reintegracji osób poruszających się na wózkach,
- w umożliwieniu kontaktu z osobami w podobnej sytuacji
życiowej,
- w wymianie doświadczeń,
- w nauce nowych umiejętności samoobsługowych.

30.

Fundacja Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym
„Złote Serce”
Ul. Batalionów
Chłopskich 5
28- 400 Pińczów

„Program Son - Rise wszechstronna edukacja
i terapia osób z autyzmem
i innymi wyzwaniami
rozwojowymi”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 63 osoby
pochodzące z 3 powiatów tj. : powiat pińczowski, buski
oraz kielecki. W ramach szkolenia uczestnicy wzięli udział
- w zajęciach szkoleniowo – warsztatowych realizowanych
w weekendy,
- w teście sprawdzającym wiedzę zdobytą na zajęciach
szkoleniowo-warsztatowych.

31.

Fundacja QSłońcu
Szewna
Ul. Armii Ludowej
65
27-400 Ostrowiec
Św.

„Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych poprzez
udział w zajęciach
hipoterapeutycznych”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 10 osób
pochodzących z 2 powiatów tj. : powiat ostrowiecki oraz
skarżyski. W ramach zajęć z hipoterapii uczestnicy wzięli
udział :
- w fizjoterapii na koniu,
- w psychopedagogicznej jeździe na koniu,
- w terapii konnej.

32.

Świętokrzyskie
Towarzystwo
Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
Ul. Ściegiennego
207
25-116 Kielce

„Naturalne metody wspierania
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
intelektualnie usprawniające
i wspierające ich
funkcjonowanie”

Zadanie realizowane w okresie od 6 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. Projekt skierowany do osób
niepełnosprawnych - 11 dzieci i młodzieży z 4 powiatów
Województwa Świętokrzyskiego.
Przeprowadzono zajęcia z hipoterapii i dogoterapii.

33.

Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
Bezrobotnych,
Ul. Sandomierska
26a
27-400 Ostrowiec
Św.

„Lepsze jutro – działania
wspierające osoby
niepełnosprawne”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. Projekt skierowany był do 67 osób
niepełnosprawnych z terenu 2 powiatów Województwa
Świętokrzyskiego. Działania przeprowadzono w 4
miejscowościach.
W ramach działań przeprowadzono:
 Konsultacje/warsztaty z wizażystą/ fryzjerem;
 Konsultacje/warsztaty „Ja obywatel” – pomoc
obywatelsko-prawna i uprawnienia skierowane do osób
niepełnosprawnych;
 Warsztaty z zakresu rękodzieła artystycznego.
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34.

Polski Związek
Niewidomych
Okręg
Świętokrzyski
Ul. Czerwonego
Krzyża 3
25-353 Kielce

„Droga do samodzielności PZN
2015 – Program
zintegrowanych działań
Polskiego Związku
Niewidomych mających na
celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób
niepełnosprawnych
z dysfunkcją narządu wzroku z
województwa świętokrzyskiego”

Zadanie realizowane w okresie 1 lipca 2015 r. do 30
września 2015 r.
Zadanie skierowane do 50 osób
niewidomych i słabowidzących wraz opiekunami z 8
powiatów woj. świętokrzyskiego.
W ramach zadania zorganizowano zajęcia wyjazdowe – 4
dniowe. Zajęcia przeprowadzono w formie indywidualnej
i grupowej z: technik komunikacji (technologia IT, grafiki
dotykowej, orientacji przestrzennej (przy pomocy
nowoczesnego sprzętu GPS),wykonywania czynności dnia
codziennego poprzez techniki BRAILLE`A, usprawniania
widzenia-optymalizacja oświetlenia, porady prawne, trening
psychospołeczny.

35.

Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
Umysłowo i ich
Rodzicom „
PRAXIS”,
Ul. Spacerowa 31
26-110 SkarżyskoKamienna

„Od niepełnosprawności do
samodzielności”

Zadanie realizowane w okresie 1 lipca 2015 r. do 31
października 2015 r. Projekt skierowany był do:
 Grupy 20 niepełnosprawnych dzieci, w tym dzieci
autystycznych. Zrealizowano zajęcia z hipoterapii oraz
z zakresu komunikacji alternatywnej.

Grupy 12 osób dorosłych z autyzmem
i niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia grupowe
odbywały się w 3 grupach po 4 osoby. Przeprowadzone
zostały zajęcia w 3 pracowniach: gastronomicznej,
biurowej i treningu umiejętności społecznych/.
W ramach działania odbyły się również wizyty studyjne w
wybranych instytucjach oraz zostało przygotowane,
wystawione i nagrane przedstawienie „Błękitny Ptak”.
Beneficjenci zadania pochodzili z 3-ch powiatów
Województwa Świętokrzyskiego.

36.

Fundacja „Blask
Nadziei”
Ul. Kościuszki 11
lok. 315
25-310 Kielce

Zadanie realizowane w okresie od 15 lipca 2015r. do 31
„Niepełnosprawność kluczem października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 30 osób
pochodzących z powiatu kieleckiego i koneckiego.
do aktywności zawodowej”
W ramach działania uczestnicy wzięli udział :
- w dwudniowym szkoleniu aktywizująco-doradczym,
- w analizie ankiet oraz podsumowanie efektów działań
projektów,
- w działaniu związanym z uruchomieniem 2 punktów
prowadzenia specjalistycznego poradnictwa zawodowego
i pośrednictwa pracy.

37.

Polski Związek
„Orientacja zawodowa –
Niewidomych
organizowanie i prowadzenie
Okręg Świętokrzyski
zintegrowanych działań
Ul. Czerwonego
w zakresie doradztwa
Krzyża 3
zawodowego dla osób
25- 353 Kielce
niewidomych i
słabowidzących”

38.

Caritas Diecezji
Sandomierskiej,
Ul. Opatowska 10
27 - 600 Sandomierz

„Indywidualne ścieżki kariery
- organizowanie
i prowadzenie zintegrowanych
działań na rzecz włączenia
Osób Niepełnosprawnych
w rynek pracy”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 30
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 26 osób
pochodzących z 8 powiatów. W ramach warsztatów
uczestnicy wzięli udział w różnych formach wsparcia
z zakresu poradnictwa zawodowego dla osób
niewidomych
i
słabowidzących,
w
formie
wielokierunkowych działań indywidualnych i grupowych.
Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 35 osób
pochodzących z 4 powiatów tj. : powiat sandomierski,
opatowski, staszowski oraz ostrowiecki. W ramach zajęć
uczestnicy wzięli udział :
- z doradztwa zawodowego,
- z koordynacji projektu,
- z wizyt studyjnych.
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Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 30 osób
pochodzących z 7 powiatów tj. : powiat kielecki, buski,
jędrzejowski, staszowski, włoszczowski, pińczowski oraz
m. Kielce. W ramach warsztatów uczestnicy wzięli udział
-w
poradnictwie
zawodowym,
psychologicznym
i prawnym(indywidualne i grupowe),
- w wyjściach kulturalnych,
- w wizytach studyjnych.

39.

Caritas Diecezji
Kieleckiej,
Ul. Jana Pawła II 3
25 – 013 Kielce

„Pokonać Bariery – Otworzyć
Drzwi do Kariery”

40.

Fundacja
Wspierania
Inicjatyw
SpołecznoEdukacyjnych,
Kultury oraz
Ochrony
Dziedzictwa
Narodowego „DLA
POKOLEŃ”
Ul. Ogrodowa 1/63
20-882 Lublin

„Aktywni na rynku pracy –
warsztaty dla osób
z niepełnosprawnością”

Zadanie realizowane w okresie od 13 lipca 2015r. do 30
września 2015 r. Zadanie skierowane było do grupy 20 osób
z niepełnosprawnością intelektualną z 2 powiatów
województwa świętokrzyskiego.
Zadanie polegało na przeprowadzeniu 64 godzin
warsztatów, które składały się z 4 modułów /każdy moduł
po 8 godzin/:
- komunikacja interpersonalna,
- instrumenty i segmenty rynku pracy,
- metody aktywnego poszukiwania pracy,
- kreowanie wizerunku.

41.

Świętokrzyskie
Stowarzyszenie
Pomocy „Dla Was”
Ul. Seminaryjska
15a lok.2
25-372 Kielce

„Od bezrobotnego do
zatrudnionego”

Zadanie realizowane w okresie od 1lipca 2015r. do 31
października 2015 r. Projekt skierowany był do 20 osób
niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo z terenu
2 powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Celem
zadania było podjęcie działań aktywizacji zawodowej
i społecznej:
 Doradztwo zawodowe indywidualne;
 Warsztaty umiejętności psychospołecznych – zajęcia
grupowe;
 Pośrednictwo pracy z wykorzystaniem innowacyjnego
Portalu Pracy ułatwiającego uczestnikom wybór ofert
pracy i zapewniające łatwy dostęp do ofert pracy.

42.

Stowarzyszenie
Rozwoju
„PITAGORAS”
Ul. Reja 35/15
25 - 328 Rzeszów

„Kurs języka migowego dla
wolontariuszy”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 31 osób
pochodzących z 4 powiatów tj. : powiat jędrzejowski,
kielecki, kazimierski oraz ostrowiecki. W ramach kursu
języka migowego uczestnicy wzięli
udział :
- w spotkaniu w czasie, którym
nauczyli się
podstawowych wyrażeń oraz zasad gramatyki,
- w praktykach, dzięki którym mieli okazję spotkać się
z osobami niesłyszącymi, a następnie pomóc im rozwiązać
problemy.

43.

Akademicka
Fundacja
Staropolska,
Ul. Mjr. Jana
Piwnika
„Ponurego” 49
25 - 666 Kielce

„Szkolenia dla tłumaczy
języka migowego
i tłumaczy - przewodników”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 17
listopada 2015 r. W zadaniu wzięło udział 40 osób
pochodzących z 4 powiatów tj. : powiat starachowicki,
jędrzejowski, kielecki oraz staszowski.
W ramach szkolenia dla tłumaczy języka migowego
uczestnicy wzięli udział w kursie Polskiego języka
Migowego.
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44.

Stowarzyszenie
Niepełnosprawność
Bez Barier
„Opiekunek”
Ul. Targowa 21
27-400 Ostrowiec
Św.

„Likwidacja barier
związanych
z komunikowaniem się”

Zadanie realizowane w okresie od 6 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. Zadanie skierowane do 38 osób
z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych: np.
pracownicy
administracji
publicznej,
placówek
medycznych, oświaty, członkowie rodzin. Osoby te
pochodziły z 2 powiatów Województwa Świętokrzyskiego.
Zadanie polegało na zorganizowaniu zajęć z zakresu języka
migowego, każdy trwający 65 godzin dydaktycznych:
I stopień– 2 grupy (300 znaków), II stopień – 2 grupy (300
znaków), III stopień – 1 grupa (250 znaków).

45.

Związek
Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew Kielecka
Ul. Pańska 1A
25-811 Kielce

„Odkrywcy Nieznanego
Świata-cykl imprez
rekreacyjnych, kulturalnych
i turystycznych dla osób
niepełnosprawnych
z województwa
świętokrzyskiego”

Zadanie realizowane w okresie od 01 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 100 osób
pochodzących z 6 powiatów tj. : powiat kielecki,
opatowski,
ostrowiecki,
skarżyski,
buski
oraz
starachowicki, w tym:
 80 osób w zlocie;
 50 osób w obozie;
 40 osób w wycieczce do Chęcin i okolic;
 100 osób w przeglądzie twórczości;
 30 osób w Międzynarodowym Harcerskim
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

46.

Polski Związek
Niewidomych
Okręgiem
Świętokrzyskim
Ul. Czerwonego
Krzyża 3
25-353 Kielce

Sztafeta PZN 2015- Program
zintegrowanych działań
z zakresu organizacji imprez
kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych
dla osób niewidomych i słabo
widzących Polskiego Związku
Niewidomych z województwa
świętokrzyskiego.

Zadanie realizowane w okresie od 01 lipca 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 215 osób
pochodzących z 9 powiatów tj. : powiat ziemski,
starachowicki,
skarżyski,
ostrowiecki,
konecki,
sandomierski, włoszczowski, jędrzejowski oraz Miasto
Kielce. W ramach warsztatów zorganizowano imprezy oraz
eventy, gdzie uczestnicy wzięli udział z zakresu:
- turystyki i rekreacji,
- sportu,
- kultury.

„Golgota Świętokrzyska 2015” Zadanie realizowane w okresie od 3 sierpnia 2015r. do 30
września 2015 r. W zawodach wzięło udział 561 osób
pochodzących z 11 powiatów tj. : powiat starachowicki,
skarżyski ostrowiecki, opatowski, sandomierski, buski,
jędrzejowski, konecki, włoszczowski, kielecki oraz
pińczowski. W ramach zawodów uczestnicy wzięli udział:
- w meczu w piłkę nożną,
- w przeciąganiu liny,
- w biegu na wózkach,
- w rzucie lotką,
- w rzucie ringo.
Fundacja Szansa dla „Świętokrzyskie bez barier - Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
48.
sierpnia 2015 r. W zadaniu wzięło udział 25 osób
Niewidomych
niewidomi na szlaku
pochodzących z 7 powiatów tj. : powiat kielecki,
Ul. Kameralna 1/30
turystycznym”
włoszczowski,
starachowicki,
konecki,
skarżyski,
03 – 406 Warszawa
ostrowiecki, buski. W ramach wydarzenia turystycznorekreacyjnego uczestnicy wzięli udział w rajdzie na terenie
województwa świętokrzyskiego.
47.

Stowarzyszenie
„Przyjacielska
Dłoń”
Godów 84a
27-225 Pawłów
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49.

50.

Oddział Regionalny
Olimpiady
Specjalne Polska
Świętokrzyskie
ul. Równoległa 23
26 – 110 SkarżyskoKamienna

Stowarzyszenie
Przyjaciół
DPS
Gnojno 118
28 - 114 Gnojno

„Obóz sportowy dla osób
niepełnosprawnych”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 6
sierpnia 2015 r. W zadaniu wzięło udział 50 osób
pochodzących z 6 powiatów tj. : powiat skarżyski,
opatowski, kielecki, jędrzejowski, konecki, sandomierski.
W ramach obozu sportowego uczestnicy wzięli udział :
- w doskonaleniu umiejętności oraz podsumowaniu
poziomu wyszkolenia zawodników w wybranych
dyscyplinach sportowych tj. badminton, bowling,
gimnastyka, lekkoatletyka, pływanie, piłka noża oraz tenis
stołowy.

„III Mistrzostwa Województwa
Świętokrzyskiego Osób
Niepełnosprawnych w piłce
stołowej – piłkarzyki”

Zadanie realizowane w okresie od 1 października 2015r. do
18 października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 66 osób
pochodzących z 6 powiatów tj. : powiat jędrzejowski,
pińczowski, opatowski, buski, kielecki oraz Miasto Kielce.
W ramach zawodów w piłce stołowej - piłkarzyki
uczestnicy wzięli
udział w rywalizacji drużynowej
i indywidualnej w kategorii mężczyzn i kobiet.

51.

Sandomierskie
Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
Upośledzeniem
Umysłowym,
Kleczanów 91 A
27-641 Obrazów

„Sandomierski Dzień
Integracji”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31
lipca 2015 r. W zadaniu wzięło udział ponad 250 osób
pochodzących z 2 powiatów tj. : powiat sandomierski oraz
opatowski. W ramach festynu uczestnicy wzięli udział
w plenerowym integracyjnym festynie społecznokulturalnym.

52.

European Billiard
Council
Ul. Zagnańska 84 A
25 -528 Kielce

„Świętokrzyska Bilardowa
Akademia Szans – II edycja”

Zadanie realizowane w okresie od 24 sierpnia 2015r. do 25
października 2015 r.W zadaniu wzięło udział 25 osób
pochodzących z 6 powiatów tj. : powiat kielecki, buski,
konecki, ostrowiecki, włoszczowski, jędrzejowski.
W ramach turnieju uczestnicy wzięli udział w zajęciach
sportowych z bilardu.

53.

Świętokrzyskie
Zrzeszenie
Ludowe Zespoły
Sportowe
Ul. Mickiewicza 5
25 – 352 Kielce

„Wojewódzka Olimpiada
Lekkoatletyczna Osób
Niepełnosprawnych”

Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 31
lipca 2015 r. W zadaniu wzięło udział 250 osób
pochodzących z 8 powiatów tj. : powiat kazimierski,
konecki, jędrzejowski, skarżyski, kielecki, opatowski,
buski oraz m. Kielce. W ramach olimpiady uczestnicy
wzięli udział w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych tj.:
- bieg na dystansie 40m kobiet i mężczyzn,
- skok w dal kobiet i mężczyzn,
- rzut piłką lekarską kobiet i mężczyzn,
- tor przeszkód kobiet i mężczyzn,
- stalom piłkarski mężczyzn,
- rzut piłką do kosza kobiet.

54.

Klub Sportowy
„STELLA”
Ul. Krakowska 374
25-801 Kielce

I Otwarty Festyn SportowoZadanie realizowane w okresie od 17 sierpnia 2015r. do 25
Rekreacyjny w Łucznictwie
pn.: „Dzień ze Stellą” dla osób września 2015 r. W zadaniu wzięło udział 300 osób
pochodzących z 2 powiatów tj. : powiat kielecki oraz
niepełnosprawnych
buski. W ramach festynu uczestnicy wzięli udział w
turnieju:
- ze strzelania z łuku,
- ze strzału do balonika,
- ze strzału piłką do bramki,
- z rzutu woreczkiem,
- z rzutu lotką do celu.
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Zadanie realizowane w okresie od 17 sierpnia 2015r. do 31
października 2015 r. W zadaniu wzięło udział 30 osób
pochodzących z 5 powiatów tj. : powiat kielecki, skarżyski,
konecki, ostrowiecki oraz starachowicki. W ramach
warsztatów uczestnicy wzięli udział w trzech etapach tj:
-edukacyjno- informacyjne związane z regionem
świętokrzyskim,
-edukacyjno-rekreacyjne- wycieczka do Bałtowskiego
Kompleksu Turystycznego,
- inwencji twórczej- udział w konkursie plastycznym.

55.

Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
Umysłowo i ich
Rodzicom
„PRAXIS”
Ul. Spacerowa 31
26 – 110 Skarżysko
– Kamienna

„Świętokrzyskie – śladami
prehistorycznych stworzeń”

56.

Stowarzyszenie
Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych
„AMABILIS”
w Zgórsku
Ul. Szewska 28
26-052 Nowiny

„ XXI Letnie Spotkania
Integracyjne Osób
Niepełnosprawnych – Zgórsk
2015”

Zadanie realizowane w okresie od 17 sierpnia 2015r. do 11
września 2015 r. W ramach projektu przeprowadzono
cykliczną imprezę dla osób niepełnosprawnych –
mieszkańców DPS, uczestników WTZ, ŚDS z terenu 10
powiatów Województwa Świętokrzyskiego. W imprezie
łącznie wzięło udział 236 osób, w tym 154 zawodników, 52
opiekunów, 30 osób /zaproszona młodzież szkolna/.
Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach: sportowo –
sprawnościowych, plastycznych, muzyczno – tanecznych.

57.

Stowarzyszenie
„Człowiek
Człowiekowi…”
Piotrkowice
27-630 Zawichost

„Odkrywamy piękno Ziemi
Świętokrzyskiej”

Zadanie realizowane w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31
października 2015 r. Zadanie skierowane było do 50 osób
niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej
z terenu 2 powiatów Województwa Świętokrzyskiego.
Zadanie obejmowało przeprowadzenie prelekcji na temat
dbania o kondycję zdrowotną i fizyczna oraz
zorganizowanie i przeprowadzenie 3 - jednodniowych
wycieczek edukacyjnych:
 „Śladami prehistorii i ziemiańskich siedzib”,
 „Kielce i okolice”,
 „Sandomierz i okolice”
Na zakończenie zorganizowano konkurs dla osób
niepełnosprawnych pod hasłem „Wybieram wspólne
wędrowanie”.

58.

Świętokrzyski
Zespół Regionalny
Koalicji
Na Rzecz Zdrowia
Psychicznego
Ul. Miodowa 7
25-533 Kielce”

„Pociąg do zdrowia”

Zadanie realizowane w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31
sierpnia 2015 r. W ramach projektu zorganizowano
wyjazdową imprezę turystyczno - rekreacyjną dla 105 osób
niepełnosprawnych oraz 18 opiekunów z terenu 5 powiatów
Województwa Świętokrzyskiego. Uczestniczy skorzystali
z przejazdu kolejką wąskotorową z Jędrzejowa do
Umianowic.

59.

Stowarzyszenie
Niepełnosprawność
Bez Barier „
Opiekunek”
Ul. Targowa 21
27-400 Ostrowiec
Św.

„Pomorze – śladami historii” Zadanie realizowane w okresie od 15 lipca 2015r. do 31
sierpnia 2015 r. Zadanie skierowane do 20 osób
niepełnosprawnych, będących członkami Stowarzyszenia
Niepełnosprawność bez Barier „Opiekunek” z 2 powiatów
Województwa Świętokrzyskiego.
W ramach zadania realizowano 3 dniową wycieczkę
historyczno-integracyjną na Pomorze m.in.: Gdańsk,
Gdynia, Sopot, Westerplatte. Uczestnicy mieli do
dyspozycji tłumacza języka migowego.
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60.

Fundacja „Q –
Słońcu” Szewna
Ul. Armii Ludowej
65
27-400 Ostrowiec
Św.

61.

Stowarzyszenie
„Pomoc
Niepełnosprawnym”
Osiny 30
26-015 Pierzchnica

62.

„ Zwiedzamy Świętokrzyskie” Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015r. do 4
września
2015
r.
Zadaniem
objęto
8
osób
niepełnosprawnych z autyzmem, zespołem downa,
upośledzeniem umysłowym oraz 7 opiekunów z terenu 2
powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie
polegało na zorganizowaniu 7–dniowego wyjazdu
turystyczno – rekreacyjnego, którego celem było
zwiedzanie Województwa Świętokrzyskiego (np.: Dąb
Bartek, Kurozwęki, Święty Krzyż itp.).
„Integracyjne spotkanie osób
niepełnosprawnych
- Andrzejki z tradycją”

Świętokrzyski Klub
„Z niepełnosprawnością
Abstynentów „Raj” można i trzeba być aktywnym”
ul. Jagiellońska 42
A
25-606 Kielce




Zadanie realizowane w okresie od 23 listopada 2015 r. do
16 grudnia 2015 r.W ramach zadania odbyło się
integracyjne spotkanie osób niepełnosprawnych –
Andrzejki. W projekcie uczestniczyło 75 osób
niepełnosprawnych z 2 powiatów Województwa
Świętokrzyskiego. W ramach spotkania zorganizowano
tradycyjne wróżby andrzejkowe wraz z nagrodami.

Zadanie realizowane w okresie od 2 listopada 2015 r. do 8
listopada 2015 r.W ramach zadania zorganizowano 2 dniowe warsztaty z osobami niepełnosprawnymi.
W projekcie udział wzięło łącznie 45 osób. Beneficjentami
zadania były osoby z 10 Klubów, z terenu Województwa
Świętokrzyskiego.
W ramach realizacji projektu przeprowadzono:
- warsztaty i prelekcje z psychologiem i psychoterapeutą w
zakresie
m.in. wzmacniania osobowości człowieka,
rozwoju
osobistego,
grup
współuzależnionych,
komunikacji
interpersonalnej, nawrotów choroby,
- zajęcia rehabilitacyjne na basenie,
- wyjazd do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na
spektakl pt. „Mężczyzna wart zachodu”.
Zajęcia rehabilitacyjne odbywały się na basenie, w Hotelu
„Przedwiośnie”.
Poza
zajęciami
grupowymi,
przeprowadzone zostały w ramach wolontariatu również
zajęcia indywidualne.
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2. Działania podejmowane przez Departament Ochrony Zdrowia
2.Działania podejmowane przez Departament Ochrony Zdrowia
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Departament Ochrony

Zdrowia przekazał kwotę w wysokości 225 000,00 zł. podpisując 27 umów na realizację
zadań publicznych z następujących zakresów:

2.1 W zakresie programów zdrowotnych w 2015 roku – 180 000,00 PLN

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Krótki opis realizacji zadania

1.

Świętokrzyski
Oddział Okręgowy
PCK
ul. Sienkiewicza 36
Kielce

„Okręgowa Olimpiada
Promocji Zdrowego
Stylu Życia”
Konkurs - „Korzystając
ze zdrowej żywności
tworzymy zdrowe
dania”
Program „Trzymaj
formę”

Celem podjętych działań była realizacja programu
pt. „Trzymaj formę”. W ramach współpracy
przeprowadzono dwu – etapową Olimpiadę Promocji
Zdrowego Stylu Życia. Ocenie uczestników podlegała
przygotowana przez nich prezentacja związana
z tematem promocji zdrowia oraz test wiedzy. Konkurs
skierowany był do młodzieży ze szkół gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych.
Młodzież
uczestniczyła
w pogadankach
i warsztatach prozdrowotnych
dotyczących zdrowego stylu życia.
Dla uczniów klas I, II i V przygotowany został konkurs
na film prozdrowotny pt. „Korzystając ze zdrowej
żywności tworzymy zdrowe dania”. Udział wzięło 145
osób z 45 placówek.
W ramach projektu wyedukowano 14 305 uczniów,
8 935 rodziców ze 193 placówek szkolnych z terenu
województwa.

2.

CARITAS
DIECEZJI
KIELECKIEJ
ul. Jana Pawła II 3,
Kielce

„Razem budujemy
zdrowie – Program
zdrowotny dla dzieci i
młodzieży”

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu
warsztatów promujących zdrowy styl życia oraz zajęć
ruchowych wśród podopiecznych sieci świetlic Caritas
Kielce oraz ich rodziców. Warsztaty składały się
z części teoretycznej, prowadzonej przez dietetyka,
który podczas 2 – godzinnych spotkań przekazywał
wiedzę na temat zdrowego odżywiania; oraz z części
praktycznej, podczas której uczestnicy zajęć
przygotowywali pod okiem dietetyka zdrowe i pożywne
posiłki.
W każdej z placówek organizowano także zajęcia
ruchowe, m.in.: wyjścia na basen, kręgle, do parku
linowego, na tańce, lodowisko, jazdę konną.
Łącznie z działań projektowych skorzystało: 220 dzieci
i 37 rodziców.
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Zajęcia odbywały się w świetlicach z miejscowości:
Kielce, Mniów, Deszno, Cudzynowice, Chmielnik,
Ślęcin, Kajetanów, Jędrzejów.

3.

Forum Młodego
Biznesu
Szumsko 3a, Raków

„Dobre praktyki z
zakresu ochrony i
promocji zdrowia wśród
młodzieży”

Projekt polegał na promowaniu dobrych praktyk
z obszaru ochrony i promocji zdrowia w szkołach
podstawowych i gimnazjach. Przeprowadzono konkurs
nt. zdrowego stylu życia. Informacje o konkursie zostały
rozpowszechniane poprzez promocję na stronie
internetowej www.fmbiznesu.pl, na
portalu
społecznościom facebook, audycję w stacji regionalnej
Polskiego Radia Kielce (wraz ze stroną) oraz plakaty
i ulotki. Do konkursu zgłosiło się 19 szkół: miasto
Kielce (5 szkół); gmina Raków (4 szkoły), gmina
Chęciny (2 szkoły) powiat kielecki; gmina Pawłów/
powiat starachowicki (1 szkoła); gmina/powiat Pińczów
(2 szkoły); gmina/powiat Staszów (5 szkół). W ramach
konkursu napłynęło 19 prac, w wyniku którego zostały
nagrodzone następujące szkoły: Gimnazjum im. Kacpra
Fodygi w Chęcinach, Szkoła Podstawowa w Łomnie,
a także wyróżniono: Szkoła Podstawowa im. Jana
Kochanowskiego w Chęcinach, Schronisko dla
Nieletnich w Gackach.

4.

Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci i
Przeciwdziałania
Patologiom
Społecznym Plusik
Kostomłoty Drugie
ul. Kościelna 2a
Miedziana Góra

„Plusik – wiedza to
zdrowie”

W ramach projektu ,,Plusik – wiedza to zdrowie”
przeprowadzono warsztaty edukacyjne nt. właściwego
żywienia i wpływie aktywności fizycznej na zdrowie
człowieka. W zorganizowanych 12 spotkaniach
warsztatowych trwających po 2 h (24 h łącznie) udział
brało 25 osób. Wydarzeniem podsumowującym było
przeprowadzenie akcji pt. ,,Kreatywny mózg” –
całodniowy turniej rodzinny. W przedsięwzięciu udział
wzięło ok. 400 osób.

5.

Świętokrzyski Klub
Amazonki przy ŚCO
ul. Artwińskiego 3c,
Kielce

Działania służące
promocji zdrowego stylu
życia.

W ramach zadania Świętokrzyski Klub Amazonek przy
ŚCO zorganizował
I Wojewódzką Spartakiadę,
w której uczestniczyło 13 drużyn z Kielc, powiatu
kieleckiego, Ostrowca Św., Skarżyska – Kam.
Starachowic, Sędziszowa, Końskich, Sandomierza,
Buska – Zdrój, Staszowa, Jędrzejowa i Pińczowa.
W spartakiadzie udział wzięło 55 osób.

6.

Stowarzyszenie
Przyjaciół DPS w
Gnojnie

VII Świętokrzyskie
Piesze spotkania osób
niepełnosprawnych
promujące zdrowy styl
życia

W ramach realizacji zadania zorganizowany został rajd
na trasie Kaczyn – Trzemosna, w którym udział wzięło
20 ekip osób niepełnosprawnych (z 9 powiatów)
z placówek pomocy społecznej.
Liczba osób niepełnosprawnych – 152, opiekunów – 76,
wolontariuszy – 31.

7.

Polski Związek
Niewidomych Okręg
Świętokrzyski
ul. Czerwonego
Krzyża 3, Kielce

,,Znaczenie wczesnej
interwencji
terapeutycznej w
odniesieniu do dzieci z
dysfunkcją wzroku –
propagowanie modelu
wczesnej interwencji w
województwie
świętokrzyskim”.

Stowarzyszenie przygotowało 2-dniową konferencję
pt. ,,Znaczenie wczesnej interwencji terapeutycznej
w odniesieniu do dzieci z dysfunkcją wzroku –
propagowanie
modelu
wczesnej
interwencji
w województwie świętokrzyskim”. Konferencja odbyła
się w siedzibie UJK Kielce, w której udział wzięło 51
osób.

8.

Fundacja Na Rzecz

Kampania społeczna

Celem

zadania

było

podniesienie
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Osób Niewidomych i
Słabowidzących
„VEGA”
Kielce

„Spójrz dziecku w oczy”
i VI Dni Badań
Okulistycznych

społeczeństwa na temat konieczności i skuteczności
profilaktyki oraz wczesnej diagnostyki schorzeń wśród
mieszkańców województwa. Dzięki otrzymanej dotacji
Fundacja osiągnęła zamierzony cel, poprzez organizację
kampanii informacyjnej, przygotowanie materiałów
edukacyjnych oraz przeprowadzenie badań przez
specjalistę
z Kliniki Okulistyki Centrum Zdrowia
Dziecka w ramach akcji Dni Badań Okulistycznych..
Podczas
VI
Dni
Badań
Okulistycznych
(11-12.06.2015r.) przebadanych zostało 66 młodych
pacjentów Województwa Świętokrzyskiego. Akcja Dni
Badań
Okulistycznych
stała
się
cyklicznym
przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację VEGA
na terenie miasta Kielce jak i całego Województwa
Świętokrzyskiego. Badania przeprowadzane były
w: Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach
(14
badanych
noworodków),
Centrum
Matki
i Noworodka (14 badanych noworodków), Ośrodku
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym
(21 przebadanych dzieci), ZOZ Skarżysko – Kamiennej
(17 noworodków).

9.

Polskie Towarzystwo
Stomijne POL-ILKO
Odział Regionalny
ul. Artwińskiego 3,
Kielce

Warsztaty na temat
rehabilitacji fizycznej i
psychicznej pacjentów z
wyłonioną stomią

W ramach realizacji zadania Polskie Towarzystwo
Stomijne zorganizowało warsztaty oraz przeszkolenia
w zakresie pielęgnowania stomii, umiejętności radzenia
sobie z problemami psychicznymi oraz nauczania w jaki
sposób wykonywać ćwiczenia w domu. Udział
w szkoleniu wzięło około 50 osób, którymi byli
członkowie
Towarzystwa
oraz
ich
rodziny
z Województwa Świętokrzyskiego.

10.

Świętokrzyski Klub
AMAZONKI przy
ŚCO
ul. Artwińskiego 3c,
Kielce

Rehabilitacja
psychofizyczna
Amazonek – kobiet po
leczeniu
nowotworowym piersi

Zadanie
polegało
na
zapewnieniu
wsparcia
psychofizycznego dla członkiń Klubu Amazonki
w Kielcach i filiach w: Busko – Zdrój, Jędrzejowie,
Końskich, Pińczowie, Połańcu, Sandomierzu, Staszowie,
Włoszczowie i Pińczowie.
Program skierowany był do kobiet po operacji piersi.
W ramach wsparcia zorganizowane zostały zajęcia
z rehabilitacji ogólno - usprawniającej na sali
gimnastycznej oraz zajęcia z rehabilitacji ogólno –
usprawniającej. Zrealizowano 200 godzin rehabilitacji
psychofizycznej oraz 30 godzin zajęć na basenie.
Ze wsparcia skorzystało 156 Amazonek.

11.

Stowarzyszenie
Krajowa Konferencja
Rodziców i Przyjaciół
edukacyjno –
Wspierających
informacyjna środowisk
Integrację przy
wspierających integrację,
Zespole Szkół
akceptację i tolerancję
Ogólnokształcących osób niepełnosprawnych z
w Kielcach ,,Szansa autyzmem i sprzężeniami
Dzieciom”
„Świat o Nas”
ul. Jasna 20/22,
Kielce

Stowarzyszenie

Kompleksowa

W ramach realizacji zadania przeprowadzona została
konferencja edukacyjno – informacyjna skierowana do
osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym
uwzględnieniem autyzmu oraz
do ich rodziców
i
opiekunów,
terapeutów
i
innych
osób
zainteresowanych
wspieraniem
tych
środowisk.
Konferencja odbyła się w auli Wydziału Pedagogiczno –
Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach i trwała 7 godzin.
Bezpośrednim rezultatem konferencji było zwiększenie
świadomości uczestników o istniejących problemach
osób
z zaburzeniami oraz wymiana doświadczeń
w dążeniu do rozwiązywania problemów, poprawy
postawy zrozumienia i akceptacji osób z zaburzeniami.
W konferencji uczestniczyły 44 osoby.
W

ramach

zadania

stowarzyszenie
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12.

,,Ostrowiecki Klub
Amazonka”
ul. Sienkiewicza 70
Ostrowiec Św.

rehabilitacja
psychofizyczna kobiet
dotkniętych rakiem
piersi

rehabilitację kobiet po przebytym raku piersi.
Prowadzono rehabilitację kończyn górnych oraz stawu
barkowego po stronie operowanej, a także udzielano
porad psychologicznych kobietom po przebytej chorobie
nowotworowej. Wykonano 80 godz. zabiegów
rehabilitacyjnych oraz zrealizowano 32 godziny porad
psychologicznych.

13.

Skarżyski Klub
Amazonek
ul. Sikorskiego 20,
Skarżysko- Kam.

Profilaktyka
i rehabilitacja
psychofizyczna dla
kobiet
z problemami
onkologicznymi

Cel zadania został w pełni zrealizowany poprzez
podniesienie
sprawności
psychofizycznej
oraz
zapobieganie obrzękowi limfatycznemu po stronie
operowanej
dzięki
systematycznej
rehabilitacji.
W ramach umowy przeprowadzone zostały zajęcia
rehabilitacyjne, spotkania z psychologiem, drenaż ręki
po stronie operowanej oraz pielgrzymka do Bazyliki
Mniejszej w Skarżysku – Kamiennej.
W ciągu 8 miesięcy z rehabilitacji ruchowej skorzystało
30 kobiet, z rehabilitacji na basenie skorzystało
40 kobiet, z porad psychologa 30 kobiet, z drenażu
limfatycznego 5 kobiet. Na pielgrzymkę wybrało się
60 osób.

14.

Stowarzyszenie
„AMAZONKI Z
SĘDZISZOWA”
ul. Kardynała
Wyszyńskiego 4,
Sędziszów

Programy zdrowotne w
zakresie
rekonwalescencji po
przebytych chorobach
nowotworowych.

Cele zadania zostały zrealizowane poprzez organizację
50 - godzin gimnastyki rehabilitacyjnej ręki po stronie
operowanej. Z zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej ręki
skorzystało 10 kobiet.

15.

Stowarzyszenie
,,Bezpieczny Dom”
ul.1 – Maja 57,
Kielce

Programy informacyjno
– edukacyjne
sprzyjające postawom
zrozumienia i
akceptacji…..

Stowarzyszenie realizując zadanie wywiązało się
z zamierzonych celów dzięki przeprowadzonym
zajęciom w Areszcie Śledczym
w Kielcach, których
ideą było przeciwdziałanie dyskryminacji wobec
osadzonych z zaburzeniami psychicznymi.
Zorganizowane zostały zajęcia z arteterapii, warsztaty
z osadzonymi w tym z poza oddziału terapeutycznego
(40 osób) oraz zajęcia integracyjne.
Z zajęć arteterapii skorzystało 100 osadzonych. Zajęcia
odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny (28 spotkań
w okresie maj-październik – łącznie 56 godzin).
W zajęciach integracyjnych udział wzięło 100
osadzonych. Odbyło się 10 spotkań (po 2 h w okresie
lipiec – październik – łącznie 20 h). Przeprowadzono
5 spotkań z psychologiem (po 2 h – łącznie 10 h
w okresie maj – czerwiec). W sumie ze wsparcia
skorzystało 240 osadzonych w Areszcie Śledczym
w Kielcach.

16.

Świętokrzyski
Oddział Okręgowy
PCK
ul. Sienkiewicza 36,
Kielce

Wspieranie działań z
zakresu ratownictwa
medycznego

Dzięki wsparciu finansowemu GR PCK Kielce oraz GR
PCK Ostrowiec Św. zorganizowały pokazy pierwszej
pomocy z wykorzystaniem materiałów opatrunkowych
oraz wyposażeniem do pokazów pierwszej pomocy
i ratownictwa medycznego. Podczas 60 – godzinnego
szkolenia pt. ,,Szkolenie z zakresu zdarzeń masowych
i katastrof – organizacja i przeprowadzenie cyklu
spotkań szkoleniowych oraz ćwiczeń i zajęć
praktycznych realizowanych na terenie województwa
świętokrzyskiego” wyedukowano 30 osób. Miejscami
prowadzenia szkoleń były: baza GP PCK Kielce,
las koło Daleszyc, Sandomierz i tereny nad Wisłą,
kompleks leśny Stadion, Konary k. Jędrzejowa, Bałtów,
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Skarżysko –Kam. oraz Ostrowiec Św.
Celem projektu był przeprowadzenie szkoleń z zakresu
ratownictwa medycznego oraz przeprowadzenie
Wojewódzkich
Młodzieżowych
Zawodów
Ratowniczych
w 3 kategoriach wiekowych.
W zawodach uczestniczyło 198 osób. Podczas
symulowanych zdarzeń uczestnicy musieli wykazać się
wiedzą z zakresu: zadławień, wstrząsu, utraty oddechu
(w tym u niemowląt), skaleczenia i otarcia naskórka,
urazów kości i stawów oraz oparzeń, porażeń prądem,
udaru słonecznego, ataku serca, cukrzycy, zatruć
pokarmowych, epilepsji.

17.

Stowarzyszenie
Bezpieczny Powiat
Starachowice
ul. Armii Krajowej
27, Starachowice

SOS dla ruchu
drogowego –
ratownictwo medyczne

18.

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
z siedzibą w Kielcach
ul. Pańska 1 A, Kielce

Świętokrzyskie
Harcerskie Manewry
Ratownicze

19.

Świętokrzyski
Oddział Okręgowy
PCK
ul. Sienkiewicza 36,
Kielce

Moja krew ratuje życie

Stowarzyszenie realizując zadanie wywiązało się
z zamierzonych celów poprzez zorganizowanie turnieju
,,Moja krew ratuje życie”
w którym udział wzięło
2 067 uczniów. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych
i zrzeszona w szkolnych klubach HDK PCK oddała
1 398,36 litra krwi. Akcje zbiórki krwi odbywały się
w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kielcach oraz w oddziałach terenowych PCKiK. Jako
podsumowanie
zadania
została
zorganizowana
uroczysta Akademia z okazji Dni Honorowego
Krwiodawstwa.

20.

Świętokrzyski
Oddział Okręgowy
PCK
ul. Sienkiewicza 36,
Kielce

Wojewódzka Olimpiada
Wiedzy o HIV/AIDS
pod hasłem: „Więcej
wiem, mniej ryzykuję”

W ramach realizacji zadania stowarzyszenie
zorganizowało olimpiadę wiedzy pod hasłem ,,Więcej
wiem, mniej ryzykuję”.
W konkursie wzięło udział
277 uczestników w wieku 13-15 lat
z 73 szkół
gimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego.
Podczas konferencji podsumowującej, młodzież odbyła
spotkanie z osobą uzależnioną, która swoim przykładem
ostrzegała młodych ludzi przed podejmowaniem
zachowań ryzykownych.

Wszystkie zakładane cele zostały zrealizowane poprzez
działania przygotowawcze cyklu zajęć edukacyjnych z
zakresu udzielania pierwszej pomocy w środowiskach
hufców
chorągwi
kieleckiej
ZHP,
a
także
zorganizowanie
Świętokrzyskich
Harcerskich
Manewrów Ratowniczych, których adresatami byli
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
liceów z terenu województwa zainteresowanych
edukacją z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Manewry zostały zorganizowane w Starachowicach na
terenie Harcerskiego Ośrodka Obozowego „Lubianka”.
Podczas zajęć członkowie spotkania mięli okazję
uczestniczyć w zajęciach z ewakuacji wysokościowej,
defibrylacji
automatycznej,
szpitalu
polowym,
symulowanych zdarzeń z wykorzystaniem sprzętu
ratowniczego.
Pod
koniec
przedsięwzięcia
zorganizowano symulację kilku zdarzeń z udziałem
dużej ilości poszkodowanych, podczas której uczestnicy
musieli wykazać się umiejętnościami zdobytymi podczas
warsztatów edukacyjnych. W projekcie wzięło udział
200 uczniów z terenu województwa. Udział w zajęciach
przygotowawczych z zakresu pierwszej pomocy wzięło
około 800 osób z 17 hufców powiatowych.
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21.

Stowarzyszenie
,,Nadzieja Rodzinie”
ul. Karczówkowska
36,
Kielce

Wspieranie działalności
punktów informacyjno
– konsultacyjnych dla
osób…..

Zadanie zostało zrealizowane poprzez zapewnienie
dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS osobom młodym oraz
przekazanie aktualnej i rzetelnej wiedzy
w ramach
programu „Żyj świadomie i odpowiedzialnie nie narażaj
siebie i innych na zakażenie wirusem HIV”
adresowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Zajęcia odbyły się w VII LO im. Piłsudskiego
w Kielcach, młodzieży akademickiej Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
oraz pacjentów Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień – San Damiano w Chęcinach.
Realizacja zadania odbywała się poprzez zajęcia
warsztatowe oraz możliwość skorzystania z bezpłatnej
konsultacji edukacyjnej i badania w kierunku zakażenia
HIV/AIDS w ramach działalności Punktu Konsultacyjno
– Diagnostycznego w Kielcach.
Z zajęć edukacyjno – profilaktycznych skorzystało –
45 uczniów VII LO im. Piłsudskiego, 12 uczestników
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz
24 pacjentów Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień San Damiano.
W czasie trwania zadania w PKD z poradnictwa
i bezpłatnych badań skorzystało – 268 osób.

2.2 W zakresie zwalczania narkomanii w 2015 roku – 45 000,00 PLN
2.1 W
2.2 narkomanii.
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Krótki opis realizacji zadania

1.

STOWARZYSZENIE
„NADZIEJA
RODZINIE”
ul. Karczówkowska
36,
Kielce

Dobre decyzje, dobre
nawyki – kształtowanie
postaw dzieci i
młodzieży

W ramach udzielonej dotacji przeprowadzono 190
godzin warsztatów nt. uzależnienia od substancji
psychoaktywnych,
cyberprzemocy,
uzależnień
behawioralnych
oraz
HIV/AIDS.
W
zadaniu
uczestniczyło 225 osób w wieku 7-19 lat (podopieczni
Klubów Wolna i Młode Strefa w Kielcach, Chmielniku,
Miedzianej Górze, Mniowie oraz Pierzchnicy).

2.

Stowarzyszenie ,,Pro
Civitas” w
Piekoszowie,
ul. Częstochowska
103, Piekoszów

Realizacja programów
profilaktycznych w
zakresie
przeciwdziałania
narkomanii poprzez
organizację Punktów
Poradnictwa
psychologicznego,
społeczno – prawnego
oraz ogólno –
informacyjnego dla
osób uzależnionych od
narkotyków,
współuzależnionych,

W ramach dotacji utworzono na terenie powiatu
kieleckiego ziemskiego i grodzkiego, ostrowieckiego,
skarżyskiego i starachowickiego punkty konsultacyjne
dla
osób
uzależnionych,
współuzależnionych
i zagrożonych uzależnieniem. Udzielono 120 porad
prawnych i ogólno – informacyjnych, 120 h – porad
psychologicznych oraz przeprowadzono 5 spotkań
edukacyjno – wspierających dla beneficjentów projektu.
Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia wyniosła 150
osób.
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zagrożonych
uzależnieniem …..
3.

Stowarzyszenie
Bezpieczny Powiat
Starachowice,
ul. Armii Krajowej
27,
Starachowice

Dbamy o jakość

Celem zadania było przeprowadzenie szkolenia dla 35
osób z terenu województwa świętokrzyskiego
(przedstawicieli policji i nauczyciele). Podczas szkolenia
poruszano tematykę cyberprzemocy, dopalaczy oraz
narkotyków. Został opracowany spot edukacyjny
wspierający działania z zakresu profilaktyki. Ponadto
podczas szkoleń pt. Dbamy o jakość” dokonano spotkań
z rodzicami i uczniami. Spotkania organizowano
w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych. W szkoleniach udział wzięło 23
000 osób.

4.

Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie
,,PRO”
ul. J.Kochanowskiego
Kielce

Uzależnienia XXI
wieku – narkotyki
hazard, Internet

W ramach dotacji zorganizowano 6 szkoleń (po 12
dydaktycznych godzin) podczas których przeszklono 86
osób (zajmujących się profilaktyką m.in. nauczycieli,
przedstawicieli
GKRPA)
z
zakresu
wiedzy
nt.
problemów
wynikających
ze
stosowania
i nadużywania: narkotyków, dopalaczy, hazardu
i Internetu. Uczestnicy nabywali umiejętności
samodzielnego
prowadzenia
warsztatów
profilaktycznych.

5.

Stowarzyszenie
,,Nadzieja Rodzinie”
ul. Karczówkowska
36, Kielce

Podniesienie
kompetencji terapeutów
zajęciowych

W ramach projektu przeprowadzono kurs z zakresu
terapii zajęciowej, który przeznaczony był dla kadry
Klubów
Wolna
i
Młoda
Strefa
–
15
osób(wychowawcy/kierownicy). Kurs obejmował 160 h.
Kadra nabyła następujących umiejętności: nawiązywania
i utrzymywania kontaktu psychoterapeutycznego
z
podopiecznymi,
planowania
indywidualnego
i grupowego programu terapii. Dodatkowo kadra nabyła
umiejętności wykonywania wraz z klubowiczami
podczas zajęć terapeutycznych prac rękodzielniczych np.
wikliniarskich, czy krawieckich.
W trakcie zajęć
uczestnicy poznali również podstawy języka migowego.

6.

Stowarzyszenie
MONAR Ośrodek
Leczenia, Terapii i
Rehabilitacji LUTA

Podniesienie
kompetencji
zawodowych grup
zajmujących się
profilaktyką,
leczeniem,
rehabilitacją bądź
wsparciem osób
uzależnionych……

Stowarzyszenie realizując zadanie wywiązało się
z zamierzonych celów. Misją zadania było zrealizowanie
superwizji dla zespołu Ośrodka Leczenia, Terapii
i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży Luta.
W
28
godzinach
superwizji
udział
wzięło
9 pracowników placówki (instruktorów i specjalistów
terapii uzależnień).
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3. Działania
podjęte
Departament
Promocji,
3.Działania
podjęte
przez przez
Departament
Promocji,
Edukacji,
Edukacji,
Kultury,
i Turystyki
Kultury,
SportuSportu
i Turystyki
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Departament Promocji,
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przekazał kwotę w wysokości 1 921 445,09 zł.
podpisując 199 umów na realizację zadań publicznych z następujących zakresów:

3.1.

3.Działania podjęte przez Departament Promocji, Edukacji,
Kultury,
Sportu
i Turystyki
W zakresie upowszechniania Kultury
Fizycznej
i Sportu
w 2015 roku 1 415 945,09 PLN
3.1. W zakresie upowszechniania Kultury
Lp.

1.

2.

Nazwa
Organizacji

Świętokrzyska
Federacja
Sportu w
Kielcach

Świętokrzyska
Federacja
Sportu w
Kielcach

Nazwa zadania

Szkolenie kadr
wojewódzkich młodzieży
uzdolnionej sportowo - na
poziomie województwa - w
kategorii młodzik ujętych w
limitach Polskich Związków
Sportowych.

Dofinansowanie udziału
dyscyplin sportowych w
wojewódzkim i krajowym
szkoleniu i
współzawodnictwie
sportowym w ramach
systemu organizowanego
przez Polskie Związki
Sportowe.

Krótki opis realizacji zadania
W ramach organizowanego szkolenia sportowego
uczestniczyła kadra wojewódzka młodzików –
młodzież szkolna wraz z kadrą instruktorsko –
trenerską w 33 sportach na 108 konsultacjach
szkoleniowych, w których wzięło udział 1043
zawodników realizując 707 dni szkolenia. Na terenie
Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzono 57
akcji
szkoleniowych.
Prowadzono
szkolenie
w: akrobatyce, badmintonie, bilardzie, boksie,,
jeździectwie, judo, kickboxingu, koszykówce, lekkiej
atletyce, łucznictwie, narciarstwie, piłce nożnej, piłce
ręcznej, piłce siatkowej, piłce wodnej, pływaniu,
podnoszeniu ciężarów, strzelectwie, sumo, szachach,
taekwondo olimpijskim, tenisie, tenisie stołowym,
triathlonie, zapasach oraz żeglarstwie.
Akcje szkoleniowe wojewódzkiej kadry młodzików
były organizowane zgodnie z zasadami organizacyjno
– finansowymi zatwierdzonymi przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki.
We
współzawodnictwie
sportowym
dzieci
i młodzieży uczestniczyło około 4500 młodzieży
zarejestrowanych w 28 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
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województwa,
systematyczne
podnoszenie
kwalifikacji poprzez szkolenie i doszkalanie
zawodników, instruktorów i trenerów.
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.

Zadanie to miało na celu poprawę sprawności
fizycznej dzieci i młodzieży, wyszukiwanie talentów
sportowych, budzenie i rozwijanie zainteresowań
różnymi dyscyplinami, zapewnienie aktywnego
wypoczynku, kształtowanie osobowości młodego
człowieka poprzez sportową rywalizację opartą
o zasadę fair play, wyłonienie reprezentantów
województwa na zawody ogólnopolskie i udział
w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
W programie imprez wojewódzkich w 2015 roku
uczestniczyło ponad ok. 10350 zawodników.
Tradycyjnie największym powodzeniem cieszyły się
imprezy w biegach przełajowych, piłce nożnej, piłce
siatkowej i lekkiej atletyce.

4.

Świętokrzyskie
Zrzeszenie
Ludowe Zespoły
Sportowe w
Kielcach

Upowszechnianie sportu w
środowisku wiejskim,
małomiasteczkowym na
poziomie województwa oraz
udział reprezentantów w
szkoleniu młodzieży
uzdolnionej sportowo i
imprezach ogólnopolskich.

Zadania obejmowały masową kulturę fizyczną,
organizację
imprez
sportowych
o
randze
wojewódzkiej oraz udział reprezentacji województwa
w imprezach sportowych o zasięgu ogólnopolskim
między innymi: Mistrzostwa Zrzeszenia LZS,
igrzyska oraz zawody sportowo rekreacyjne
wynikające
z
kalendarza
Świętokrzyskiego
Zrzeszenia LZS i Krajowego Zrzeszenia LZS.
W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano 32
wojewódzkie
imprezy sportowe w których
uczestniczyło ponad 2500 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,
Fundacja
IMAGO MARIS
w Warszawie,
Uczniowski Klub
Sportowy „FAR
Scyzory Kielce”
w Suchedniowie,
Akademia
Piłkarska SKS
Star w
Starachowicach,
Stowarzyszenie
Przyjaciół Domu
Pomocy
Społecznej w
Gnojnie,
Fundacja
Przystanek –
Dziecko w
Wójtowstwo,
Świętokrzyskie

Upowszechnianie sportu
wśród osób
niepełnosprawnych,
organizacja zawodów
wojewódzkich oraz udział
reprezentantów w zawodach
ogólnopolskich i
międzynarodowych

Główne działanie to organizacja różnych imprez oraz
szkolenie sportowe i przygotowanie zawodników
niepełnosprawnych do udziału w zawodach
sportowych wszystkich szczebli. Sport jest też formą
aktywnej rehabilitacji społecznej i ruchowej. Liczba
uczestników
to
około
800
zawodniczek
i zawodników.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2015r

50

Stowarzyszenie
Kultury
Fizycznej
„Sprawni
Razem” w
Kielcach,
Fundacja Tęcza
Marzeń w
Kielcach,
Oddział
Regionalny
Olimpiady
Specjalne Polska
– Świętokrzyskie
w Skarżysku –
Kamienna,
Polski Związek
Niewidomych
Okręg
Świętokrzyski w
Kielcach,
Fundacja La
Zebra w Krzcin,
Fundacja Szansa
dla Niewidomych
Tyflopunkt
w Kielcach.
6.

Świętokrzyski
Związek
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 3000
osób.

7.

Wojewódzkie
Wodne
Ochotnicze
Pogotowie
Ratunkowe w
Kielcach

Organizacja wojewódzkich
zawodów, konkursów w
obszarze ratownictwa
wodnego oraz udział w
zawodach ogólnopolskich.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano konkurs
rysunkowy pn. Bezpieczny wypoczynek nad wodą
w którym udział wzięło ok. 50 osób ze szkół
podstawowych, dokonano odbioru
kąpielisk
i wypożyczalni sprzętu pływającego, zorganizowano
akcje wraz z policją pn. „Już pływam” na akwenach
podczas której naukę pływania ukończyło wiele
młodych ludzi. W ramach szkolenia odbyły się kursy
na stopień ratownika młodszego WOPR, kursy
na stopień ratownika WOPR.

8.

Wojewódzki
Szkolny Związek
Sportowy w
Kielcach

Organizacja Świętokrzyskiej
Mini Olimpiady dla uczniów
szkół podstawowych –
Turniej Gier i Zabaw dla
uczniów klas, I, II, III szkół
podstawowych

W pilotażowym programie Świętokrzyskiej Mini
Olimpiady uczestniczyło około 5000 dzieci z 100
szkół podstawowych. Główną ideą tego zadania było
zachęcenie uczniów klas I – III szkół podstawowych
do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz
podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania
odpowiednich nawyków i postaw sportowych, w tym
zwłaszcza zdrowego stylu życia.
Dzieci
uczestniczące w Mini Olimpiadzie rywalizowały ze
sobą w czterech zestawach zabaw tj. zakładanie kółek
ringo na pachołki, bieg sztafetowy, rzut kółkami
ringo na materac, tor przeszkód.
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9.

Wojewódzki
Szkolny Związek
Sportowy w
Kielcach,
Świętokrzyskie
Zrzeszenie
Ludowe Zespoły
Sportowe w
Kielcach

Realizacja ogólnopolskich
programów sportowych
skierowanych dl dzieci i
młodzieży szkolnej
Województwa
Świętokrzyskiego „Umiem
pływać”, „Mały Mistrz”,
„MultiSport”

Grupą docelową w projekcie „Umiem pływać” byli
uczniowie klas I, II, III ze szkół podstawowych
Województwa Świętokrzyskiego łącznie 2010
uczniów /tj. 67 grup po 30 osób/. Priorytetowo
potraktowano te środowiska, które nie posiadają
na swoim terenie krytych pływalni. Głównym celem
tego programu było: upowszechnianie aktywności
fizycznej dzieci, nabycie podstawowych umiejętności
pływania, wyrównanie szans w dostępie do
infrastruktury sportowej, poprzez objęcie projektem
uczniów
zamieszkałych
w
miejscowościach,
w których brak krytych pływalni, wyrównanie szans
wszystkich dzieci bez selekcji na mniej lub bardziej
sprawnych, czy uzdolnionych ruchowo uczniów.
Systematyczność i powszechność udziału dzieci
w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych
w pływaniu stanowiły atrakcyjną propozycję
zagospodarowania czasu wolnego, w kontekście
profilaktyki zapobiegania patologiom społecznym.
W pilotażowym programie „Mały Mistrz” w naszym
Województwie uczestniczyło 615 uczniów klas
pierwszych z 30 szkół podstawowych z 17 gmin,
którzy zapoznawali się z nowoczesnym programem
zajęć wychowania fizycznego. Głównym założeniem
projektu było zachęcenie uczniów klas I –III szkół
podstawowych do zdobywania nowych umiejętności
ruchowych o raz podnoszenia sprawności fizycznej,
kształtowania odpowiednich nawyków i postaw
sportowych, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego
stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć,
wzmocnienie
roli
nauczyciela
edukacji
wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.
Program „Multisport” adresowany był do dzieci
ze szkół podstawowych klas IV – VI z Województwa
Świętokrzyskiego z 22 środowisk gminnych w liczbie
440 osób. Głównym założeniem programu było
nabycie zróżnicowanych umiejętności ruchowych
dzieci
i
kreowanie
wzorów
zachowań
prozdrowotnych.

Zadania opisane w tabeli powyżej w 9 blokach tematycznych zgodne z ogłoszonym
konkursem ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i z trybem
pozakonkursowym.
Na realizację powyższych zadań podpisano łącznie 41 umów z organizacjami
pozarządowymi.
Zadanie 1 – 1 umowa,
Zadanie 2 – 11 umów,
Zadanie 3 – 1 umowa,
Zadanie 4 – 3 umowy,
Zadanie 5 – 17 umów,
Zadanie 6 – 1 umowa,
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Zadanie 7 – 3 umowy,
Zadanie 8 1 umowa,
Zadanie 9 – 3 umowy.

3.2. W zakresie kultury w 2015 roku – 205 500,00 PLN

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Krótki opis realizacji zadania

Stowarzyszenie
Ochrony Dziedzictwa
Narodowego w
Kielcach

Opracowanie
wydawnictwa
monografii "4 wieki
Karczówki"

Opracowano i wydano monografię "4 wieki
Karczówki"

Związek Młodzieży
"Świętokrzyski Szok" Zorganizowano nieodpłatne warsztaty skierowane
Wiejskiej RP "WICI" - Świętokrzyska Szkoła do młodzieży z powiatu jędrzejowskiego w zakresie:
przedsiębiorczości, kreatywności, warsztaty filmowe,
Zarząd Województwa
Odkrywania
taneczne. Pokłosiem stał się spektakl teatralny ,
Świętokrzyskiego
Kreatywności
konkurs plastyczny. Przedstawienie obejrzało
ok. 3 500osób.
Stowarzyszenie
Rekonstrukcji
Historycznych
JODŁA

Marsz 'Bieliniaków"

Zorganizowano marsz, którego celem było
przypomnienie o Miejscach Pamięci Narodowej,
uczestniczyło w nim 15 osób – członków
stowarzyszenia.

Stowarzyszeniem
Promocji
Amatorskiego Ruchu
Artystycznego
„Między Wierszami”

Ludowe Mostki – VII
Wojewódzki Turniej
Recytatorski
Świętokrzyskiej
Literatury Ludowej

Zorganizowano VI Wojewódzki Turniej Recytatorski
Świętokrzyskiej Literatury Ludowej, w którym
uczestniczyło 50 osób.

Stowarzyszenie "W
Dolinie Czarnej"

Katolickie
Stowarzyszenie
"Civitas Christiana'
Oddział w SkarżyskuKamiennej
Stowarzyszenie
Rekonstrukcji
Historycznych
JODŁA

W
ramach
zadania
zorganizowano
seanse
Maleniecka Noc
Odkrywców; spotkania w mobilnym planetarium, połączone z wykładami,
pokazami popularno-naukowymi i koncert muzyki
z wynalazkami
elektronicznej. Uczestniczyło 300 osób.
VI Edycja Festiwalu
"SzantySkar"
Skarżysko Kamienna

W ramach VI edycji Festiwalu "SzantySkar” zagrały
zespoły - legendy polskiej sceny szantowej. Impreza
przyciągnęła
pasjonatów
muzyki
żeglarskiej
i nie tylko w ilości ok. 300 osób.

Odbyło się widowisko historyczne przybliżające
VIII Piknik
Historyczny II wojna mieszkańcom województwa historię 27 Pułku
światowa w Chęcinach Ułanów, który prowadził walkę z okupantami na
terenie ziemi świętokrzyskiej w latach 1939-1945.
Widowisko oglądało ok. 700 widzów.
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Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne
SOLEC ZDRÓJ

„W starym albumie
mojego dziadka’ –
organizacja cyklu
wystaw
fotograficznych
dotyczących SolcaZdroju i jego
mieszkańców

Przygotowano cykl wystaw pt. „Dawno temu w PRLu”,
„Solec-Zdrój
w
dawnej
pocztówce”
przybliżających życie codzienne ludności Solca
Zdroju

PTTK Oddział im.
Mieczysława
Radwana w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Ciebie jedną
kocham…" - czyli
historycznym szlakiem
przez Świętokrzyskie
(II edycja)

Zorganizowano cykl wykładów przybliżających
wybitne postacie regionu świętokrzyskiego, dzieje
i obiekty zabytkowe, miejsca pamięci narodowej.
Część wykładów wzbogacono o wycieczki i spacery
krajoznawcze po regionie. W imprezie uczestniczyło
ok. 450 osób

Parafia
Rzymskokatolicka
p.w. Narodzenia NMP
w Sulisławicach

Zorganizowanie
wystawy nowych
eksponatów w Izbie
pamięci Oddziału
Partyzanckiego
"Jędrusie' w
Sulisławicach

Zorganizowano wystawę nowych eksponatów w Izbie
pamięci
Oddziału
Partyzanckiego
"Jędrusie'
w Sulisławicach

Stowarzyszenie
Wspierania Dzieci i
Młodzieży
Uzdolnionej w
Kielcach

Udział w
Ogólnopolskich i
Międzynarodowych
Festiwalach Piosenki

Młodzi wokaliści uczestniczyli w 21 festiwalach
piosenki na terenie całego kraju. Doskonaląc swój
warsztat wokalny, zdobyli nagrody, wyróżnienia
i przyczynili się do promocji województwa
świętokrzyskiego. Liczbę uczestników i widzów
szacuje się w granicach 1 000 osób.

Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Niepełnosprawnych
Umysłowo i ich
Rodzinom „PRAXIS”

XXIV Festiwal
Piosenki

Odbył się XXIV Festiwal Piosenki , skierowany do
osób z niepełnosprawnością intelektualna z 25
placówek z terenu województwa świętokrzyskiego.
Uczestniczyło ok.158 osób

13.

Fundacja Sztuki
Filmowej TAKI
JESTEM

12. Festiwal Filmów spotkań Niezwykłych

W ramach Festiwalu odbyły się pokazy filmowe,
spotkania autorskie, warsztaty i koncerty. Wydano
katalog dokumentujący wydarzenie. Symboliczną
nagrodę Aktorki Niezwykłej w 2015 roku otrzymała
Maja Komorowska. W wydarzeniu wzięło udział ok.
6 700 osób.

14.

Fundacja
ZWROTNICA

8.

9.

10.

11.

12.

Fundacja Studio TM

15.

stacji kolejki
„Pociąg do…Ponidzia Impreza odbywająca się na
wąskotorowej w Pińczowie. Jej celem jest promocja
2015”
dziedzictwa po Pińczowskich Kolejach Dojazdowych
oraz dziedzictwa zabytków techniki. W imprezie
wzięło udział ok. 700 osób.
Promocja Regionu
poprzez Działania
Artystyczne, udział w
ogólnopolskich
Festiwalach i
Przeglądach
Teatralnych

W ramach zadania zaprezentowano spektakle
teatralne na festiwalach i przeglądach teatralnych
w całym kraju, promując w ten sposób region
świętokrzyski. Obejrzało je ponad 4 000 widzów

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2015r

54

SOFA Stowarzyszenie
Otwartych Form
Artystycznych
16.

17.

Stowarzyszenie na
Rzecz Odnowy Wsi
"Odnowica"

Wśród ponad 200 uczestników z całego świata na
XIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki dla Dzieci
i Młodzieży "Magia Italiana 2015 - Rimini
we Włoszech polskie wokalistki ze Starachowic
zdobyły zaszczytne I i II miejsce. Podczas występów
na Festiwalu obecnych było ponad 1 000 osób.

objazdowy
festiwal
filmów
Objazdowy Festiwal Zorganizowano
Filmowy Wach Docs w dokumentalnych w powiecie kieleckim. Imprezie
towarzyszyły debaty, spektakle, koncerty, Łącznie
powiecie kieleckim
zgromadziły 821 osób.

Biblioteka Diecezjalna
w Sandomierzu

Upowszechnianie,
digitalizacja,
udostępnianie i
konserwacja rękopisów
z zespołu Archiwum
Kapituły Kolegiackiej i
Katedralnej w
Sandomierzu

W ramach zadania zostało poddanych digitalizacji,
opracowaniu i udostępniono 12 283 stron rękopisów z
zespołu
Archiwum
Kapituły
Kolegiackiej
i Katedralnej w Sandomierzu.

Stowarzyszenie
Kultury Filmowej
"Kino mówi"

Festiwal Filmowy Przegląd Kieleckiego
Kina Niezależnego

Odbył się przegląd niezależnego kina młodych
twórców. Impreza zgromadziła ok.60 widzów

18.

19.

Promocja
Województwa
Świętokrzyskiego
poprzez udział
wokalistów studia
Piosenki SCK na XIV
Międzynarodowym
Festiwalu Sztuki dla
Dzieci i Młodzieży
"Magia Italiana 2015 Rimini we Włoszech

Związek Literatów
Polskich Oddział w
Kielcach

20.

Wybór, opracowanie Na portalu Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej WBP
opracowano i opublikowano cztery numery
redakcyjnokomputerowe tekstu, Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego
zdjęć, malarstwa,
grafiki i
opublikowanie na
portalu Świętokrzyskiej
Biblioteki Cyfrowej
WBP czterech
numerów
Świętokrzyskiego
Kwartalnika
Literackiego o obj. Po
100 stron formatu A4,
z kolorowymi
obustronnie okładkami
każdy

21.

Stowarzyszenie
Przyjaciół Teatru im.
S. Żeromskiego

Z butami do nieba.
Piotra Szczerskiego
teatr zycia i śmierci
(1953-2015)

Wydano książkę pt. „Z butami do nieba. Piotra
Szczerskiego teatr życia i śmierci (1953-2015)”

22.

Świętokrzyskie
Stowarzyszenie
Dziedzictwa
Przemysłowego

"Żelazne korzenie' przedsięwzięcie
kulturalno-edukacyjne
promujące starożytne
hutnictwo
świętokrzyskie ,

Zorganizowano cykl przedsięwzięć promujących
starożytne hutnictwo świętokrzyskie i archeologiczne
dziedzictwo kulturowe powiązane z regionem
świętokrzyskim. W imprezie wzięło udział ok. 1200
osób.
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archeologiczne
dziedzictwo kulturowe
powiązane z regionem
świętokrzyskim …

23.

PTTK Oddział
Międzyszkolny w
Starachowicach

Organizacja XI
Pikniku
Archeologicznego w
Rezerwacie Rydno

Zorganizowano Piknik Archeologiczny w Rezerwacie
"Rydno” w ramach którego prezentowano
zagadnienia
związane
z
Rezerwatem
Archeologicznym „Rydno” i życiem ludzi w epoce
kamienia. Uczestniczyło ok. 2000 osób.

24.

Fundacja Możesz
Więcej

Grupa Teatralna Bez
Drzwi

Zorganizowano warsztaty teatralne dla Grupy
Teatralnej Bez Drzwi. Spektakl obejrzało około 200
widzów.

OSP w Solcu-Zdroju
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Zorganizowano VII Ogólnopolski Festiwal Muzyki
VII Ogólnopolski
Akordeonowej "Harmonia Zdrowia i Muzyki"
Festiwal Muzyki
w którym uczestniczyło ok.500 osób.
Akordeonowej
"Harmonia Zdrowia i
Muzyki"

Stowarzyszenie Nasze
Dziedzictwo Ossolin

Wydanie książki
"Świętokrzyskim
szlakiem - miejsca,
ludzie, wydarzenia"

Wydano książkę "Świętokrzyskim szlakiem - miejsca,
ludzie, wydarzenia"

Stowarzyszenie
Rozwoju KulturalnoGospodarczego
Powiatu
Pińczowskiego

Wydanie Zeszytu
historycznego
podsumowującego 70
rocznicę Republiki
Pińczowskiej

Wydano Zeszyt historyczny podsumowujący 70
rocznicę Republiki Pińczowskiej

Świętokrzyskie
Stowarzyszenie
GOSPEL

Szlifujemy talenty

Przeprowadzono
warsztaty
muzyki
gospel.
Zwieńczeniem
były
koncerty
w
regionie
świętokrzyskim, szacowana liczba uczestników 400
osób.

Chmielnickie
Stowarzyszenie
Kulturalne

Organizacja konkursu
"Nasi sąsiedzi Żydzi"
oraz "Młodzieżowego
Konkursu Piosenki
Żydowskiej" podczas
Dni Kultur w
Chmielniku

Zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych
konkurs
plastyczny
"Nasi
sąsiedzi
Żydzi"
oraz
"Młodzieżowego Konkursu Piosenki Żydowskiej" dla
solistów w wieku 10-21 lat. Pokłosie konkursów
zostało zaprezentowane
podczas Dni Kultur
w Chmielniku. W imprezie wzięło udział ok. 170
osób.

Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
Chocimów

Festiwal Twórczości
Lokalnej

Zorganizowano Festiwal Twórczości
w którym wzięło udział ok. 400 osób

Fundacja Kultury
Regionalnej
RADOSTOWA

Wydanie czasopisma
społecznokulturalnego
'Radostowa" w 2015
roku

Wydano
czasopismo
„Radostowa"

Lokalnej,

społeczno-kulturalne

Odbył się XVIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr
Oddział Wojewódzki
XVIII Wojewódzki
Związku OSP RP Woj Przegląd Orkiestr OSP Ochotniczych Straży Pożarnych. Uczestniczyło
ok. 350 osób.
Świętokrzyskiego
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Żelazne dziedzictwo; w
kręgu dawnych
technologii i tradycji
lokalnych

Przy
wykorzystaniu
Zabytkowego
Zakładu
Hutniczego w Maleńcu zorganizowano pokazy
dawnych technologii i maszyn, wykorzystywanych w
produkcji łopat i gwoździ, otwarto wystawę
poświęconą tradycjom hutniczym Konecczyzny
pn. Szaleniec z Maleńca. W kręgu dawnych
technologii metalurgicznych i hydroenergetycznych”,
jak również zorganizowano warsztaty kulinarne,
wykłady. W imprezie wzięło udział około 300 osób.

Stowarzyszenie
Europejskie Dni
Działającym Na Rzecz
Dziedzictwa 2015:
Społeczności Parafii Utracone dziedzictwo Świętego Jacka w
w 70 rocznicę
Leszczynach
zakończenia II wojny
światowej

W 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej
Stowarzyszenie
zorganizowało
wycieczkę
do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie,
wzięło w niej udział 55 osób.

Stowarzyszenie „W
Dolinie Czarnej"
33.

34.

35.

Stowarzyszenie
Wystawa pt. „Miasta i Zorganizowano wystawę pt. „Miasta i miasteczka
Ziemi Kieleckiej 100 lat temu” . Wystawę obejrzało
Bibliotekarzy Polskich
miasteczka Ziemi
ok. 200 osób
Zarząd Okręgu w
Kieleckiej 100 lat
Kielcach
temu” organizowana w
ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa 2015

36.

Stowarzyszenie
"Nasze Dziedzictwo
Ossolin"

37.

Stowarzyszenie
Wizjoner

38.

III Gala
Kryształowego Berła i
Piknik Rycerski w
Ossolinie

Zorganizowano III Piknik Rycerski w Ossolinie
i Galę Kryształowego Berła, podczas której odbyła
się popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza
i jego związków z Ziemią Świętokrzyską. W imprezie
wzięło udział ok. 900 widzów.

"Świętokrzyska cisza" Zorganizowano warsztaty plastyczne, teatralne dla
osób z Polskiego Związku Głuchych. Uczestniczyło
w nich 25 osób.

Stowarzyszeniem
Wydanie publikacji pt. Wydano publikację pt. „LIROBRANIE” Andrzeja
Piskulaka
Bibliotekarzy Polskich
„LIROBRANIE”
Zarząd Okręgu w
Andrzeja Piskulaka
Kielcach

39.

Świętokrzyskie
Stowarzyszenie
„MUZYKA"

XIX Zamkowe
Spotkania z Muzyką

Zorganizowano koncerty w ramach cyklu XVIII
Zamkowe Spotkania z Muzyką. Szacunkowa liczba
słuchaczy około 730 osób.

40.

Świętokrzyski Klub
Tańca i Tańca
Sportowego "JUMP"

Festiwal Tańca. XI
Turniej Tańca o
Uśmiech Dziecka

Zorganizowano Festiwal Tańca. XI Turniej Tańca
o Uśmiech Dziecka. W festiwalu wzięło udział około
200 uczestników.

41.

ZHP Chorągiew
Kielecka

42 Międzynarodowy
Harcerski Festiwal
Kultury Młodzieży
Szkolnej 2015

Zorganizowano Międzynarodowy Harcerski Festiwal
Kultury Młodzieży Szkolnej w którym wzięło udział
ok. 1 500 dzieci i młodzieży z Polski i krajów
sąsiednich.

42.

Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Szydłowskiej

Międzynarodowy
Turniej Rycerski o
Miecz króla
Kazimierza Wielkiego

Odbył się 17.Międzynarodowy Turniej Rycerski
o Miecz króla Kazimierza Wielkiego.

43.

Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy Kije

II Konkurs Śpiewaczy W ramach zadania odbył się konkurs i przegląd pieśni
ludowych pt. „Ciżbą śpiwanie - nowa tradycja
"Ciżbą śpiwanie -
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nowa tradycja w pieśni
zaklęta"

w pieśni zaklęta". Uczestniczyło ok. 3000osób.

Świętokrzyski Konwent Odbył się Świętokrzyski Konwent Fantastyki
"JAGACON". Warsztaty, turnieje, gry i zabawy
Fantastyki
przeplatane
były
panelami
dyskusyjnymi
"JAGACON"
i spotkaniami autorskimi. W imprezie wzięło udział
ok. 1000 osób

44.

Suchedniowska
Korporacja
Samorządowa im.
Stanisława Staszica

45.

Towarzystwo
Przyjaciół Ponidzia

I Piknik Bluesowy
"Blues nad Nidą Pińczów 2015"

W ramach zadania odbył się Piknik Bluesowy "Blues
nad Nidą - Pińczów 2015", w którym wzięło udział
około 1 000 osób.

46.

Stowarzyszenie
Miłośników i
Przyjaciół Kurozwęk

Organizacja VIII
Festiwalu
Chopinowskiego

W ramach zadania odbyły się cztery koncerty
fortepianowe, podczas których zaprezentowano
najpiękniejsze utwory muzyczne Fryderyka Chopina.
Uczestniczyło ok. 300 osób.

47.

Stowarzyszenie
Wincentowianie

48.

Ośrodek Kulturalno Historyczny
BELDONEK – Pałac
Wielopolskich w
Chrobrzu

V Święto Pieśni i
Muzyki
Świętokrzyskiej im.
Kazika Krawczyka i
Stasia Muchy
w Niegosławicach

Zorganizowano
Święto
Pieśni
i
Muzyki
Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i Stasia
Muchy w Niegosławicach, w którym zaprezentowało
się 7 kapel z całego regionu świętokrzyskiego.
Widzów było około 1000 osób.

Stowarzyszenie
Twórczych Kobiet
"Talent i Pasja"

Organizacja konkursu
na najlepszą zalewajkę
powiatu kieleckiego
podczas "V Święta
Świętokrzyskiej
Zalewajki"

Zorganizowano konkurs na najlepszą zalewajkę,
wpisaną na listę produktów tradycyjnych regionu
świętokrzyskiego. W konkursie uczestniczyło
24 zespoły. Imprezie towarzyszył koncert muzyki
ludowej i pokaz rzemiosła, rękodzieła ludowego.

49.

Na ludowo - promocja Zadanie polegało na promocji kultury ludowej
Województwa Świętokrzyskiego poprzez udział
kultury ludowej
zespołu
„Wincentowianie”
w
przeglądach
Województwa
i festiwalach kultury ludowej.
Świętokrzyskiego

50.

Stowarzyszenie
Inicjatyw społecznych
i Kulturalnych "Pro
Persona'

Wagonowe tralala la Odbyły się spotkania z Piosenką Turystyczną
i Poetycką. Wzięło w nich udział 1200 osób.
Ciuchci Ekspres
Ponidzie. 4 Spotkania
z Piosenką
Turystyczną i Poetycką

51.

Stowarzyszenie
Wilków - Nasz Dom

Świętokrzyski Festiwal W ramach Świętokrzyskiego Festiwalu Zupy Rybnej
odbył się przegląd zespołów folklorystycznych oraz
Zupy Rybnej nad
zalewem w Wilkowie degustacja regionalnych potraw. Uczestniczyło 1200
osób.

Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Chmielnickiej

"Pisarze mojej ziemi" Wydano książkę pt. "Pisarze mojej ziemi" - Stanisława Rogali Stanisława Rogali

52.

53.

Świętokrzyski Klub
"Amazonki" przy
Świętokrzyskim
Centrum Onkologii w
Kielcach

Przygotowanie,
wydanie i promocja
tomiku poetyckiego
Czesławy Mareckiej Pytel pt. "Kolej
rzeczy"

Przygotowano i wydano tomik poetycki Czesławy
Mareckiej - Pytel pt. "Kolej rzeczy"
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54.

55.

Stowarzyszenie
Absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego
im. Stefana
Żeromskiego
" Żeromszczacy"

W kręgu szkolnych
kolegów Stefana
Żeromskiego

Wydano książkę pt. „W kręgu szkolnych kolegów
Stefana Żeromskiego”

Stowarzyszenie
Ziemia Świętokrzyska

Realizacja i wydanie
płyty cd pt. "Płacz i
śmiech" zespołu
muzyki country "U
ojca"

Zrealizowano i wydano płytę cd pt. "Płacz i śmiech"
zespołu muzyki country "U ojca"

Świętokrzyskie
Stowarzyszenie
Dziedzictwa
Przemysłowego

"XLIX Dymarki
Świętokrzyskie" przedsięwzięcie
kulturalno-edukacyjne
promujące starożytne
hutnictwo
świętokrzyskie i
archeologiczne
dziedzictwo kulturowe
powiązane z regionem
świętokrzyskim w
kraju i za granicą

Zorganizowano XLIX Dymarki Świętokrzyskie" przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne promujące
starożytne hutnictwo świętokrzyskie i archeologiczne
dziedzictwo kulturowe powiązane z regionem
świętokrzyskim
w
kraju
i
za
granicą.
Zaangażowanych w realizację zadania było ok. 230
edukatorów, liczbę uczestników szacuje się
na kilkanaście tysięcy.

Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Rakowskiej i Regionu
Świętokrzyskiego

Koncert muzyki
dawnej „Muzyczne
perły Dawnego
Rakowa”

Zorganizowano
Koncert
Muzyki
Dawnej:
„Muzyczne Perły Dawnego Rakowa”. Uczestniczyło
ok. 200 osób.

56.

57.

58.

Stowarzyszenie "Chór
Kameralny Fermata'

W ramach zadania Chór Fermata wziął udział
Udział w
w międzynarodowym Konkursie i Festiwalu
międzynarodowym
Konkursie i Festiwalu w Bratysławie
w Bratysławie

Jędrzejowskie
Towarzystwo
Muzyczne

60.

Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi nad
Kuźniczką

61.

Stowarzyszenie
Trzeciego Wieku
Aktywni

I Ogólnopolski
Festiwal Tańca UTW

Zorganizowano Ogólnopolski Festiwal Tańca UTW.
Uczestniczyło 50 osób.

Polski Związek
Niewidomych Okręg
Świętokrzyski w
Kielcach

Rainbow Art.Event
2015 - Program
artystyczny w stylu
fluxus dla osób
niewidomych i słabo
widzących Polskiego
Związku Niewidomych
województwa
świętokrzyskiego

W ramach zadania przygotowano program
artystyczny w stylu fluxus dla osób niewidomych
i słabo widzących Polskiego Związku Niewidomych
z 10 powiatów województwa świętokrzyskiego.
Uczestniczyło około 80 osób.

62.

IV Jędrzejowskie
Spotkania Chóralne

Odbyły się IV Jędrzejowskie Spotkania Chóralne,
w których uczestniczyło 150 chórzystów.

59.

Zorganizowano Jubileusz 15-lecia Zespołu Pieśni
Jubileusz 15-lecia
Zespołu Pieśni i Tańca i Tańca "Sorbin". Uczestniczyło około 150 osób.
"Sorbin"
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63.

64.

65.

67.

Dom Zakonny
Misjonarze Oblaci
M.N. Klasztor Święty
Krzyż

Wydano ”Kalendarz Świętokrzyski 2016"
Promocja imprez
kulturalnych
planowanych w
regionie
świętokrzyskim w roku
2016 poprzez
wydawnictwo pn.
'Kalendarz
Świętokrzyski 2016"

Towarzystwo im.
Stefana Żeromskiego

Stypendia im. Andrzeja Ufundowano stypendia dla zdolnej młodzieży z terenu
województwa świętokrzyskiego.
Radka

Świętokrzyskie
Stowarzyszenie
Muzyka

XXXIV
Międzynarodowy
Festiwal Jeunesses
Musicales

W ramach zadania został zaprezentowany bogaty
program koncertów muzyki, począwszy od baroku do
współczesności, odpowiadający potrzebom i gustom
różnych grup odbiorców. Uczestniczyło ok. 1 900
osób.

Zorganizowano Konkurs i Wystawę Współczesnej
Katolickie
XLII - konkurs i
Stowarzyszenie
Wystawa Współczesnej Ludowej Sztuki Religijnej pt. "Rodzina- na drogach
do świętości”. Wpłynęło 127 prac.
"Civitas Christiana'
Ludowej Sztuki
Oddział Okręgowy w
Religijnej
Kielcach
Stowarzyszenie
"Kużniczy Krąg"

XII Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski
Polskiej Literatury
Emigracyjnej im.
Gustawa Herlinga
Grudzińskiego

Zorganizowano
XII
Ogólnopolski
Konkurs
Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej
im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego.

Fundacja Regionalis

Festiwal Sztuki
Współczesnej
'Człowiek i jego
sztuka" - VII edycja

W ramach festiwalu zorganizowano pokaz mody,
wystawę fotografii i rysunków. Uczestniczyło ok. 100
osób.

Fundacja Kultury
Wici

Katalog "Kieleckie
Inaczej 2015"

Wydano Katalog "Kieleckie Inaczej 2015"

Stowarzyszenie
Ekologiczno
Kulturalne " EkoKult"

I Jarmark Cysterski

W ramach zadania odbyły się pokaz XVII wiecznego
ubioru, w szczególności uzbrojenia, młodzież
zwiedziła Klasztor Ojców Cystersów w Jędrzejowie.
Wzięło udział ponad 300 uczniów ze szkół powiatu
jędrzejowskiego.

Stowarzyszenie
Artystyczne Ecce
Homo

XV Przegląd Teatrów
Alternatywnych

Odbył się XV Przegląd Teatrów Alternatywnych,
w imprezie wzięło udział 50 wykonawców,
uczestniczyło 1000 widzów.

73.

Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
"UŚMIECH"

Warsztaty artystyczne
dla zespołu "Uśmiech"
skupiającego dzieci i
młodzież
niepełnosprawną

W ramach zadania zrealizowano warsztaty
artystyczne dla zespołu Uśmiech, skupiającego dzieci
i młodzież niepełnosprawną. Uczestniczyły w nich
25 osoby.

74.

Stowarzyszenie
"Przyjacielska Dłoń"

Warsztaty teatralne

68.

69.

70.

71.

72.

Zorganizowano warsztaty
młodzieży i dorosłych
Uczestniczyło 25 osób.
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75.

Stowarzyszenie
'Kieleckie
Towarzystwo
Naukowe"

Wydanie publikacji pn. Wydano publikacji pn. "Osadnictwo niemieckie
na ziemiach między Pilicą a Wisłą w latach 1815"Osadnictwo
1864' autorstwa Izabeli Bożyk.
niemieckie na
ziemiach między Pilicą
a Wisłą w latach 18151864' autorstwa I.B.

3.3 Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego
- ochrona
zabytków
w 2015 roku- 125 000,00 PLN
3.3 Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowegoochrona
zabytków

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Krótki opis realizacji zadania

1.

Parafia
Szczaworyż, techniczna
Rzymskokatolicka
i estetyczna
pw. Św. Jakuba
konserwacja obrazu
St. w Szczaworyżu "św. Anny Samotrzeć"
gm. Busko-Zdrój
z ołtarza bocznego w
kościele pw. św. Jakuba
St.

2.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Ap. i
Ew. w Pińczowie

Pińczów, prace
konserwatorskorestauratorskie XVII
wiecznej dekoracji
sztukatorskiej na
sklepieniu obejmujące
trzy przęsła nawy
północnej w kościele
parafialnym pw. św.
Jana Apostoła
Ewangelisty.

3.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. św. Katarzyny
Dziewicy i
Męczennicy w
Piasku Wielkim,
gm. Nowy
Korczyn, pow.
Buski

Prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym
Piasek Wielki,
wpisanym
do
rejestru
zabytków.
Ochrona
konserwacja
techniczna i estetyczna i zabezpieczenie przed niszczeniem i degradacją
obrazów "św. Tekla ", oryginalnych elementów zabytku.
"Koronacja Matki
Boskiej" z ołtarza
bocznego pw. św. Tekli
z kościoła parafialnego
pw. św. Katarzyny Dz. i
M.

4.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. św. Jana
Chrzciciela w
Skalbmierzu, pow.
kazimierski

Skalbmierz,
konserwacja
techniczna i estetyczna
narożnych elementów
boazerii z I poł. XVII
w. przy ścianie
wschodniej we wnętrzu
zakrystii kościoła
parafialnego.

Prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym
wpisanym
do
rejestru
zabytków.
Ochrona
i zabezpieczenie przed niszczeniem i degradacją
oryginalnych elementów zabytku.

Prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym
wpisanym
do
rejestru
zabytków.
Ochrona
i zabezpieczenie przed niszczeniem i degradacją
zabytkowych struktur.

Prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym
wpisanym
do
rejestru
zabytków.
Ochrona
i zabezpieczenie przed niszczeniem i degradacją
zabytkowych struktur.
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5.

Parafia
Piórków, wykonanie Prace budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym
Rzymskokatolicka prac zabezpieczających do rejestru zabytków. Ochrona i zabezpieczenie przed
pw. św. Stanisława prezbiterium kościoła niszczeniem i degradacją zabytkowych struktur.
B.M. w Piórkowie,
pw. św. Stanisława
gm. Baćkowice,
Biskupa i Męczennika.
pow. Opatowski

6.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Zesłania
Ducha Świętego i
Matki Boskiej
Bolesnej w
Młodzawach
Małych, gm.
Pińczów.

Młodzawy Małe, prace Prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym
wpisanym
do
rejestru
zabytków.
Ochrona
konserwatorskie i zabezpieczenie przed niszczeniem i degradacją
konserwacja ołtarza
bocznego św. Elżbiety, zabytkowych struktur.
nawa północna, I
przęsło od transeptu w
kościele parafialnym.

7.

Klasztor
Franciszkanów w
Chęcinach, pow.
kielecki

Chęciny, wykonanie i Prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy
obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
montaż stolarki
Ochrona i zabezpieczenie przed niszczeniem
dębowej okiennej i
drzwiowej w Klasztorze i degradacją zabytkowych struktur.
Franciszkanów.

8.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja
w Bejscach, pow.
Kazimierski

9.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja
Archanioła w
Sokolinie gm.
Czarnocin, pow.
kazimierski

10.

Dom Zakonny
Święty Krzyż, prace w Prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym
do
rejestru
zabytków.
Ochrona
Misjonarze Oblaci klasztorze - w kościele i wpisanym
i zabezpieczenie przed niszczeniem i degradacją
Maryi
przyległych
zabytkowych struktur.
Niepokalanej
pomieszczeniach.
Klasztor Święty
Krzyż, gm. Nowa
Słupia, pow.
Kielecki

11.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. św. Trójcy w
Zawichoście, pow.
sandomierski

Bejsce, konserwacja
ołtarza kamiennego z
1600 r. z kaplicy
Firlejów w kościele
parafialnym

Prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym
wpisanym
do
rejestru
zabytków.
Ochrona
i zabezpieczenie przed niszczeniem i degradacją
zabytkowych struktur.

Sokolina, kontynuacja Prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym
do
rejestru
zabytków.
Ochrona
prac konserwatorskich wpisanym
i zabezpieczenie przed niszczeniem i degradacją
ołtarza bocznego
zabytkowych struktur.
przytęczowego,
południowego (ok.
1720 r.) z obrazem
Michała Archanioła i
jego metalową
sukienką oraz obrazem
św. Józefa w kościele
parafialnym - etap II

Prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym
Zawichost,
wpisanym
do
rejestru
zabytków.
Ochrona
konserwacja
techniczna i estetyczna i zabezpieczenie przed niszczeniem i degradacją
oryginalnych elementów zabytku.
drewnianej,
marmoryzowanej i
złoconej dekoracji łuku
tęczowego z XVII w. w
kościele parafialnym
pw. św. Trójcy.
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3.4 W zakresie upowszechniania edukacji i nauki w 2015 roku - 95 000,00 PLN

Lp.

1.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Fundacja I Liceum
im. gen. W.
Sikorskiego we
Włoszczowie

IX Wojewódzki
Turniej Sprawności
Językowej.

Krótki opis realizacji zadania

Wsparcie finansowe realizacji zadania, wzmocniono
świadomość języka polskiego oraz umiejętność czytania
ze zrozumieniem. Ponadto uczestnicy zapoznali się
z funkcjami języka ojczystego i ogromną rolą literatów
w kształtowaniu języka. Ilość uczestników 260.

2.

Fundacja Centrum
Edukacji dla
Rozwoju we
Włoszczowie

Organizacja finału II Wsparcie finansowe realizacji zadania, wzmocniono
świadomość języka polskiego oraz umiejętność czytania
Świętokrzyskiego
Turnieju Językowego. ze zrozumieniem. Ilość uczestników 20.

3.

Stowarzyszenie
SpołecznoKulturalne
"RAZEM" w
Skorkowie

Wsparcie
finansowe
realizacji
zadania,
nowe
Udział w XXI
umiejętności
w
zakresie
tańca
nowoczesnego
Ogólnopolskich
i ludowego. Ilość uczestników 27.
Konfrontacjach
Zespołów Tanecznych
Małogoszcz 2015, X
Ogólnopolskim
Turnieju Formacji
Tanecznych
Suchedniów 2015.

4.

Stowarzyszenie
Trzeciego Wieku
"AKTYWNI" w
SkarżyskuKamiennej

Stereotypom Nie ekonto Seniora.

Wsparcie finansowe realizacji zadania, wzrost
aktywności osób starszych w środowisku lokalnym.
Organizacja warsztatów z zakresu informatyki i obsługi
bankowej dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Ilość uczestników 48.

Liga Ochrony
Przyrody w Kielcach

"Tropami
świętokrzyskiej
przyrody"zorganizowanie i
przeprowadzenie
wycieczek
przyrodniczych
promujących walory
przyrodniczokrajoznawcze woj..
Świętokrzyskiego.

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Odbyły się 20
wycieczki krajoznawcze. Działanie miało na celu
poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego,
zapewnienie
ich
uczestnikom
możliwie
najkorzystniejszych warunków aktywnego i radosnego
wypoczynku, poprawienie stanu zdrowia, wzmocnienie
sił fizycznych i psychicznych. Ilość uczestników 1000.

Stowarzyszenie
PsychoedukacyjnoPrzyrodnicze
M.O.S.T. w Kielcach

Organizacja i
patronat nad
urodzinową wystawą
fotograficzną pt.
Oblicza fotografii"
członków
Stowarzyszenia

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Organizacja
i patronat nad urodzinową wystawą fotograficzną
pt. "Oblicza Fotografii" członków Stowarzyszenia
Fotograficznego Ckfoto.pl oraz artystów Regionu
Świętokrzyskiego Fotoklubu RP z okazji obchodów 20lecia Fotoklubu RP w Polsce. Druk folderu
powystawowego. Ilość uczestników 500.

5.

6.
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Fotograficznego
Ckfoto.pl oraz
artystów Regionu
Świętokrzyskiego
Fotoklubu RP z
okazji obchodów 20 lecia Fotoklubu RP w
Polsce
Stowarzyszenie
"Nadzieja Rodzinie"
w Kielcach

Warsztaty
fotograficzne

Wsparcie finansowe realizacji zadania, uczestnicy
pozyskali podstawową wiedzę z zakresu fotografii,
cyfrowej obróbki zdjęć. Ilość uczestników 45.

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Gminy Strawczyn
XXI

50 lat minęło…
Historia szkoły w
Oblęgorku na
fotografiach

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Wydanie albumu
poprzedzone zajęciami fotograficznymi i redakcyjnymi
oraz wyjazdami, które miały na celu gromadzenie
i opracowanie materiałów do publikacji. Ilość osób 325.

9.

Klub Jagielloński w
Krakowie

Akademia
Nowoczesnego
Patriotyzmu

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Warsztaty miały
na celu poszerzenie wiedzy na temat spraw publicznych,
parlamentu samorządu konstruowania i zarzadzania
projektami społecznymi. (Parlament 2.0, "Moje Miasto"
"Od narzekań do działania") Ilość uczestników 300.

10.

Caritas Diecezji
Sandomierskiej

IX Wojewódzki
Konkurs Plastyczny i
Recytatorski dla
dzieci i młodzieży z
placówek kształcenia
specjalnego z terenu
województwa
świętokrzyskiego pn.:
"Prawdziwie wielki
jest ten człowiek co
chce się czegoś
uczyć"- Jan Paweł II

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Zorganizowano
IX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Recytatorski
dla dzieci i młodzieży z placówek kształcenia
specjalnego z terenu województwa świętokrzyskiego
pn.: "Prawdziwy wielki jest ten człowiek co chce się
czegoś nauczyć" - Jan Paweł II. Ilość uczestników – 200.

11.

ZHP Chorągiew
Kielecka im. S.
Żeromskiego w
Kielcach

Harcerskie warsztaty
regionalne,
obywatelskie i
patriotyczne dla
liderów
młodzieżowych

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Warsztaty
metodyczno-edukacyjne dla kadr hufców z edukacji
regionalnej, warsztat trenerski "Patriotyzm jutra", "Kurs
Podharcmistrzowski
Kurs
Młodego
Trenera
Kompetencji Społecznych. Ilość uczestników 75.

12.

Oddział Wojewódzki
Związku
Ochotniczych Straży
Pożarnych RP
Województwa
Świętokrzyskiego

Obóz szkoleniowy
członków
młodzieżowych
drużyn pożarniczych
województwa
świętokrzyskiego

Wsparcie finansowe realizacji zadania, poszerzenie
wiedzy w zakresie przepisów
przeciwpożarowych,
udzielania pierwszej pomocy, Liczba uczestników 223
osoby.

7.

8.
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13.

14.

15.

Instytut Historyczny
NN im. Andrzeja
Ostoja Owsianego w
Warszawie

IV Konferencja
Świętokrzyska

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Odbyła się
konferencja związana z ubiegłoroczną 100. rocznicą
wybuchu II wojny światowej i tegoroczną 70. rocznicą
zakończenia I wojny światowej. Referaty dotyczące
budowania
świadomości
patriotycznej
Polaków
w trudnych dla naszej ojczyzny momentach
historycznych oraz analizujące geopolityczne położenie
Polski i skutki decyzji mocarstw dla przyszłości Polski.
Wydano tom pokonferencyjny.

Stowarzyszenie
Miłośników
Kurozwęk w
Kurozwękach

Organizacja
otwartych
muzycznych
warsztatów
edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży
"Dzień Dziecka z
Fryderykiem- dzieci
grają dzieciom"

Wsparcie finansowe realizacji zadania, edukacja
i promocja kultury wśród dzieci i młodzieży, poznawanie
twórczości Fryderyka Chopina. W projekcie wzięło
udział 1200 dzieci.

Dom Zakonny
Zgromadzenia Sióstr
Najświętszego
Imienia
Jezus/Przedszkole
Imienia Jezus w
Klimontowie

Spartakiada radości

Wsparcie finansowe realizacji zadania.
zdrowego
stylu
życia,
aktywności
Ilość uczestników 110.

Promocja
fizycznej.

16.

Fundacja Studio TM Inspiracje Żeromskim Wsparcie finansowe realizacji zadania. Konkurs,
popularyzacja sylwetki Stefana Żeromskiego. Ilość
II edycja
uczestników 43.

17.

Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły w
Pokrzywnicy

Bezpieczny
wypoczynek
"Poznajemy swój
region"

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Zorganizowano
2 wycieczki. Ilość uczestników 40.

18.

Fundacja Młodzieży
Wiejskiej

"Gmina Rakówwczoraj i dziś"

Wsparcie finansowe realizacji zadania, pogłębienie
wiedzy na temat historii, patriotyzmu. Wydanie
książeczki zawierającej opowiadania napisane przez
mieszkańców gminy Raków. Zbiór prac konkursowych
z 2014. Wydano 100 sztuk książki.

19.

Stowarzyszenie na
rzecz Odnowy Wsi
"Odnowica" w
Dąbrowie Dolnej

20.

Caritas Diecezji
Kieleckiej

Warsztaty wrażliwości Wsparcie finansowe realizacji zadania. Rozwój działań
niedawno reaktywowanego "Teatru pod Lnianym
Niebem" i przygotowano dzieci na "Warsztatach
Wrażliwości" do występu w spektaklu oraz w filmie.
Interdyscyplinarne warsztaty artystyczne. Spektakl
"Zaklinanie Żab". Ilość uczestników 8.
" WY-GRAJ-my
życie"- turnusy
wakacyjne z
elementami
wychowania Jana
Pawła II dla dzieci i
młodzieży z terenu
województwa

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Kolonie
z elementami wychowania Jana Pawła II w miejscowości
Wisełka. Ilość uczestników 13.
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świętokrzyskiego

21.

Fundacja
Świętokrzyska
Społeczność

Organizacja
wypoczynku dla dzieci
i młodzieży z terenu
województwa
świętokrzyskiego
(kolonie, obozy itp..)

Wsparcie finansowe realizacji zadania, zorganizowano
półkolonie sportowo-rekreacyjne. Uczestnicy poprawili
swoja kondycje psychicznąi fizyczną. Ilość uczestników
15.

Świętokrzyska
Akademia Sportu w
Kielcach

Na wakacje po
uśmiech

Wsparcie finansowe realizacji zadania, zorganizowano
obóz sportowo-edukacyjny. Uczestnicy poprawili swoja
kondycje psychiczną i fizyczną. Ilość uczestników 50.

22.

23.

24.

Stowarzyszenie
Razem dla edukacji
powiatu
staszowskiego w
Staszowie

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Półkolonie.
Chwile bez stresuWzbogacenie wiedzy na temat regionu. Ilość
organizacja
wypoczynku dla dzieci uczestników 23.
i młodzieży
ukraińsko- polskiej

Fundacja Kultury
Żeromski dzisiaj. Idee Wsparcie finansowe realizacji zadania. Popularyzacja
Regionalnej
pisarza w zderzeniu ze sylwetki Stefana Żeromskiego. Konkurs literacki.
"RADOSTOWA" im.
współczesnością.
S. Żeromskiego w
Starachowicach
Obóz rekreacyjnosportowy w
Jarosławcu nad
morzem

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Zorganizowano
obóz rekreacyjno-sportowy w Jarosławcu. Ilość
uczestników – 45.

25.

Nauczycielskie
Stowarzyszenie
Sportu, Rekreacji i
Turystyki
"FANACTIVE" w
Sędziszowie

26.

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Oddział Końskie

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Zorganizowano
Organizacja
wypoczynku dla dzieci wypoczynek letni dla 42 uczestników.
i młodzieży z terenu
województwa
świętokrzyskiego

Miejski Uczniowski
Klub Pływacki
"KORONA-SWIM"
w Kielcach

Lato w Zakopanem z Wsparcie finansowe realizacji zadania Zorganizowano
"KORONĄ-SWIM" wypoczynek letni w Zakopanem. Ilość uczestników 35.
Kielce

Stowarzyszenie
OświatowoKulturalne przy
Szkole Podstawowej
im. J. Pawła II w
Mściowie

Półkolonie dla dzieci i Wsparcie finansowe realizacji zadania. Zorganizowano
młodzieży z Mściowa i półkolonie dla dzieci i młodzieży. Ilość uczestników 20.
Nowego Korczyna

27.

28.
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29.

Stowarzyszenie
Wiedza i Rozwój w
Lipowym Polu
Skarbowym

"Tropami ginących
zawodów"półkolonie dla dzieci
wiejskich

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Zorganizowano
półkolonie w formie zajęć artystyczno-kreatywnych.
Ilość uczestników 30.

30.

Stowarzyszenie
Rozwoju MłodzawNasza Przyszłość w
Młodzawach Dużych

Warsztaty
historycznoprzyrodnicze o
charakterze
regionalnym
"Poznajemy
Świętokrzyskie"

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Warsztaty
z historii regionu świętokrzyskiego, warsztaty z przyrody
oraz dwudniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie do
Sandomierza i Ujazdu. Ilość uczestników 47.

31.

Szydłowskie
Towarzystwo
Strzeleckie w
Szydłowie

Wakacje na obozie Wsparcie finansowe realizacji zadania. Zorganizowano
wędrownym, szlakiem obóz wędrowny, szlakiem miejsc upamiętniających
chwałę oręża polskiego.
miejsc
upamiętniających
chwałę oręża
polskiego.

32.

Spółdzielnia Socjalna
"Dziecięcy Świat" w
Nowym Kamieniu

Wakacje na wsitwórcze, aktywne i
kreatywne.

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Zajęcia
plastyczne, muzyczne, gry i zabawy. Ilość uczestników
20.

33.

Parafia
Rzymskokatolicka
N.M.P. Matki
Kościała w Kielcach

Letni obóz
integracyjny dla
dzieci z parafii
N.M.P. Matki
Kościoła

Wsparcie finansowe realizacji zadania, poszerzono
wiadomości na temat dobra wspólnego, doskonalenie gry
na instrumentach, rozwijanie sprawności ruchowej. Ilość
uczestników – 25.

34.

Stowarzyszenie
"Razem Dzieciom"
Busko- Zdrój

Lato Dzieciom

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Zorganizowano
kolonie dla dzieci. Ilość uczestników – 90.

35.

Fundacja
Aktywizacji i
Rozwoju Młodzieży
FARMA w Staszowie

Konkurs Nowa
Przestrzeń.

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Konkurs dla
organizacji pozarządowych, które podejmują inicjatywy
o charakterze lokalnym lub regionalnym służące
popularyzacji edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży.
Ilość uczestników 10 organizacji pozarządowych.

36.

37.

Stowarzyszenie
Państwowej Szkoły
Muzycznej I Stopnia
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Talenty i pasje drogą Wsparcie finansowe realizacji zadania. Warsztaty
rękodzieła, kuchni regionalnej, muzyczne, Czerwcowy
do sukcesu.
Salonik Dyskusyjny. Ilość uczestników – 15.

Gminne
Towarzystwo
Sportowe w Rakowie

Zakręceni fotografiąorganizacja
wakacyjnych
półkolonii
dochodzeniowych dla
dzieci i młodzieży o
tematyce
fotograficznej.

Wsparcie finansowe realizacji zadania, uczestnicy
pozyskali podstawową wiedzę z zakresu fotografii,
cyfrowej obróbki zdjęć. Półkolonie. Ilość uczestników
24.
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38.

Ludowy Uczniowski
Katolicki Klub
Sportowy LUKKS w
Kielcach

Wsparcie finansowe realizacji zadania.
"Cudze chwalicie
swego nie znacie…"- Zorganizowano obóz sportowo-edukacyjny z programem
letni obóz sportowo- profilaktycznym. Ilość uczestników 20.
edukacyjny w Sielpi
Wielkiej.

39.

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Oddział Busko- Zdrój

Wakacyjna wyprawa
po zdrowie- kolonia
wypoczynkowokrajoznawcza z
promocją zdrowia i
profilaktyką
zdrowotną.

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Kolonia
wypoczynkowo-krajoznawcza z promocją zdrowia
i profilaktyką zdrowotną. Ilość uczestników – 45.

40.

Oddział Ludowego
Uczniowskiego klubu
Sportowego LUKKS
w Miedzianej Górze

Letnia Szkółka
Szachowa.

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Doskonalenie
umiejętności gry w szachy. Ilość uczestników 15.

41.

Uczniowski Klub
Sportowy Junior
Niedźwice

Letni obóz sportowo- Wsparcie finansowe realizacji zadania. Letni obóz
rekreacyjny dla dzieci sportowo- rekreacyjny. Ilość uczestników 21.
ze środowiska
wiejskiego.

42.

Fundacja Możesz
Więcej w Morawicy

Wsparcie finansowe realizacji zadania, Zorganizowano
Organizacja
wypoczynku dla dzieci wypoczynek dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji
i młodzieży z terenu życiowej. Ilość uczestników – 15.
województwa
świętokrzyskiego.

43.

Świętokrzyskie
Stowarzyszenie
Dziedzictwa
Przemysłowego w
Kielcach

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Wyprodukowano
Produkcja filmu
"Żelazny Pielgrzym" film pt. Żelazny pielgrzym. 1000 egzemplarzy DVD oraz
blu-ray.

44. Fundacja Wspierania Ucz się dla ucznia! O
Inicjatyw Społecznomotywowaniu i
Edukacyjnych,
inspirowaniu do
Kultury oraz
nauki.
Ochrony Dziedzictwa
Narodowego "Dla
Pokoleń" w Lublinie

Wsparcie finansowe realizacji zadania. 14 nauczycieli
nabyło kompetencję w zakresie efektywnej promocji
edukacji wśród uczniów, podniesiono kompetencje
nauczycieli języków obcych w zakresie uatrakcyjnienia
procesu dydaktycznego.

Młodzi Naukowcy w
Kielcach

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Kampania
promująca młodego badacza. Rozesłano plakaty oraz
Vademecum młodego badacza do szkół.

45.

Fundacja
Zaawansowanych
Technologii w
Warszawie
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46.

Kieleckie
Towarzystwo
Naukowe w Kielcach

47. Małopolskie Centrum
Edukacji "MEC"

"Prasa samorządowa Wsparcie finansowe realizacji zadania. Wydano 150
w polskim systemie egzemplarzy książki.
medialnym"
autorstwa Jolanty
Kępy- Mętrak.
Upamiętnienie świąt
państwowych:
uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
(odzyskania
niepodległości przez
Polskę) w ramach
projektu "Młodzież
pamięta" na terenie
województwa
świętokrzyskiego

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Pogłębienie
wiedzy na temat jedności regionalnej i narodowej.
Wydano 840 śpiewników patriotycznych.

Festiwal
Globtroterów
TRAMPER

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Kilkudniowy
festiwal umożliwił nieodpłatnie poznać relacje z wypraw
z całego świata, wziąć udział w spotkaniach autorskich.
Celem imprezy była integracja środowiska oraz
pobudzenie
aktywności
lokalnej
mieszkańców
województwa świętokrzyskiego.

48.

Federacja "Forum
Wiedzy" w Kielcach

49.

Kielecki Ochotniczy
Szwadron Kawalerii
im. 13. Pułku Ułanów
Wileńskich w
Kielcach

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Wydano 20000
Opracowanie oraz
wydanie informatora egzemplarzy kuriera.
historycznego w
formie dodatku do
Echa Dnia- Kurier
Kielecki

50.

Stowarzyszenie
„Głowa do góry”

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Zorganizowano
„Daję słowo”
warsztaty emisji głosu warsztaty emisji głosu dla nauczycieli i instruktorów.
Ilość uczestników 24.
dla nauczycieli i
instruktorów

51.

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Ociesękach oraz
Fundacja Centrum
Europy w Kielcach

Obchody 70 rocznicy Wsparcie finansowe realizacji zadania. Odbył się piknik
zakończenia II wojny oraz widowisko plenerowe upamiętniające 70 rocznicę
zakończenia II wojny światowej.
światowej

52.

Wsparcie finansowe realizacji zadania. Targi odwiedziło
Stowarzyszenie
Udział w
Absolwentów,
Międzynarodowych 20000 osób. Udział w tragach wynalazców opaski
Nauczycieli i
Targach Wynalazków ratownika.
Sympatyków Zespołu SIIF 2015 w Seulu,
Szkół Hutniczych i
Korea PŁD, w
Zespołu Szkół nr 3 w
terminie 26Ostrowcu
29.11.2015 r.
Świętokrzyskim
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3.5 W zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku – 80 000,00 PLN

Lp.

1.

2.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Krótki opis realizacji zadania

Oddziały PTTK
działające w
województwie
świętokrzyskim

Wytyczanie,
znakowanie
i utrzymanie szlaków
turystycznych

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wspierał
finansowo wspomniane obok zadania, oraz promował w
swoich wydawnictwach i podczas imprez szlaki
turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe, samochodowe.
W wyniku wsparcia finansowego zostało odnowionych
ok. 420 km szlaków turystycznych

Stowarzyszenia
działające w
zakresie
upowszechniania
turystyki i
krajoznawstwa (w
większości oddziały
PTTK, LGD, LOTy
itp.)

Organizacja
ogólnodostępnych
konkursów
turystycznokrajoznawczych,
imprez turystyki
aktywnej i imprez
turystyki
kwalifikowanej
odbywających się na
terenie województwa
świętokrzyskiego,
szczególnie w
środowisku dzieci i
młodzieży

W ramach tego zadania współpraca podmiotów NGO’s z
Samorządem Województwa Świętokrzyskiego odbywała
się na kilku płaszczyznach zarówno finansowych jak i
pozafinansowych. Samorząd aktywnie promował imprezy
turystyczne (np. w wydawanych folderach, broszurach,
podczas targów turystycznych i imprez promocyjnych, na
stronie internetowej, udzielając honorowego patronatu
Marszałka nad imprezą itp.). Ponadto Samorząd
przekazywał wielokrotnie uczestnikom rajdów i
wycieczek materiały promocyjne oraz gadżety oraz
fundował nagrody i puchary. Dofinansowano 14 imprez
turystyki aktywnej w których wzięło udział łącznie kilka
tysięcy osób.

4. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
4. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Departament Rozwoju

Obszarów Wiejskich i Środowiska przekazał kwotę w wysokości 43 744,00 zł podpisując
6 umów na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
L.p.

1.

Nazwa
organizacji

Nazwa zadania

Krótki opis realizacji zadania

Liga Ochrony
Przyrody

Organizacja
Turniejów

Olimpiada przebiegała dwu – etapowo, I etap odbywał się
na terenach szkół, II etap wojewódzki odbył się

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2015r

70

2.

3.

ul. Sienkiewicza
68
Kielce

i Olimpiad
poszerzających
wiedzę przyrodniczą
dzieci
i młodzieży oraz
organizacja
konkursów dla
placówek
oświatowych
podejmujących
najwięcej działań
na rzecz ochrony
środowiska
przyrodniczego

w Kielcach.
 W VIII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej dla szkół
gimnazjalnych w etapie podstawowym uczestniczyło
565 uczniów, natomiast w etapie wojewódzkim
54 uczniów. Komisja Konkursowa przyznała nagrody
dla 8 laureatów Olimpiady.
 Ekoaktywni – jest to konkurs dla najbardziej aktywnych
nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji
ekologicznej w szkołach i przedszkolach z terenu
województwa świętokrzyskiego, w celu uhonorowania
zrealizowanych działań i rozpowszechniania dobrych
przykładów w tym zakresie. W konkursie udział wzięło
33 nauczycieli.
 „Zostań przyjacielem ziemi” – konkurs dla placówek
oświatowych podejmujących najwięcej działań na rzecz
ochrony przyrody.
Do udziału w konkursie przystąpiło 943 dzieci z 12
placówek oświatowych z terenu województwa
świętokrzyskiego.
Olimpiada i konkursy miały na celu poszerzenie wiedzy
z zakresu ochrony i kształtowania środowiska
przyrodniczego, w tym ochrony przyrody, zainspirowanie
młodzieży 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.

Liga Ochrony
Przyrody
ul. Sienkiewicza
68
Kielce

Opracowanie i
wydrukowanie
materiałów
dydaktycznych
w formie zakładek,
przyrodniczej gry
edukacyjnej oraz
pomponów
zwierzaczków na
sprężynkach
promujących
zagadnienia
związane
z ochroną
środowiska
przyrodniczego

Zadanie
polegało
na
opracowaniu
i
wydaniu
niskonakładowych materiałów wydawniczych dla dzieci
oraz nauczycieli związanych z przyrodą i jej ochroną.
W ramach realizacji w/w zadania zostały wydane
następujące pozycje:
- pomoc dydaktyczna pt. „Kto kogo zjada – łańcuchy
pokarmowe’,
- zakładka do książki pt. „Znam i chronię - Dekalog
Przyjaciela Przyrody”,
- zwierzaki leśne na sprężynkach z napisem „Przyjaciel
Przyrody”,

Konkurs wiedzy
ekologicznej „Gram
w Zielone”

Zadanie polegało na organizacji i przeprowadzeniu
konkursu
wiedzy
ekologicznej
„Gram
w zielone” dla uczestników 57 Harcerskiego Rajdu
Świętokrzyskiego.
Celem konkursu było pogłębianie wiedzy dotyczącej
ekologii i ochrony środowiska, propagowanie idei czystego
środowiska „Łysogóry – czyste góry”, popularyzacja
selektywnej zbiórki odpadów w domu, szkole i życiu

Związek
Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew
Kielecka, ul.
Pańska 1a, 25-811
Kielce

Głównym celem zadania było wzbudzenie i rozwinięcie
zainteresowań przyrodniczych, wyzwolenie aktywności
badawczej dzieci oraz inspirowanie ich do podejmowania
działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska,
krajobrazu oraz warunków życia ludzi.
Nakład wydawniczy:
Pomocy dydaktycznej „Kto kogo zjada – łańcuchy
pokarmowe” – 1 000 szt.
Zakładki pt. „Znam i chronię - Dekalog Przyjaciela
Przyrody” – 3 000 szt.
Zwierzaki na sprężynkach z napisem „Przyjaciel Przyrody”w ilości 4 000 szt.
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codziennym. W projekcie wzięło udział około 700 dzieci
i młodzieży w wieku 7-26 lat oraz instruktorzy ZHP.
4.

Stowarzyszenie
Psychoedukacyjn
o - Przyrodnicze
M.O.S.T., os. Na
Stoku 9/15, 25437 Kielce

Opracowanie
koncepcji czterech
ścieżek
przyrodniczych:
Zachełmie,
Kserotermy
Ponidzia (Chotel
Czerwony-PrzęślinGóry Wschodnie),
Kserotermy
Ponidzia (GackiSkotniki Górne),
Ostoja Wierzejska

W ramach projektu został opracowany przebieg 4 ścieżek
dydaktyczno-przyrodniczych, które zawierają szczegółowy
opis tras, walory przyrodniczo-kulturowe, zasady
korzystania ze ścieżek, oprawę graficzną (mapy, fotografie,
ryciny). Ponadto, zostały opracowane wzory tablic
edukacyjnych (20 tablic) dla 4 ścieżek przyrodniczych –
opracowano tekst i szatę graficzną tablic wraz z projektem
stelaży.

5.

Towarzystwo
Badań i Ochrony
Przyrody
ul. Sienkiewicza
68
Kielce

Opracowanie i
wydanie trzeciego
tomu czasopisma
przyrodniczego
„Naturalia”

W czasopiśmie opublikowane zostały wyniki badań
naukowych dotyczących szeroko pojętej ekologii
i sozologii. Prace zamieszczone w trzecim numerze
obejmują głównie materiały z terenu województwa
świętokrzyskiego. Celem zadania jest upowszechnienie
wiedzy przyrodniczej, poprzez stworzenie możliwości
publikowania wyników badań, poszerzenie grona odbiorców
rzetelnych danych przyrodniczych oraz propagowanie
działań zmierzających do poznania i ochrony walorów
przyrodniczych regionu. Czasopismo dostępne jest dla osób
zainteresowanych przyrodą, a także bibliotek, samorządów
i szkół.Nakład wydawnictwa wyniósł 510 egz.

6.

Świętokrzyskie
Centrum
Fundacji
Rozwoju
Demokracji
Lokalnej w
Kielcach, ul.
Żelazna 22

Organizacja
konferencji
„Forum Ochrony
Środowiska
Województwa
Świętokrzyskiego”

Celem projektu było zorganizowanie 2 seminariów, które
przyczyniły się do upowszechnienia wiedzy z zakresu
ekologii, ochrony środowiska przyrodniczego oraz
aktualnych regulacji prawnych. Tematy seminariów, były
dostosowane do założonej grupy odbiorców i dotyczyły
różnych kwestii związanych z ochroną środowiska
(np. zarządzanie wodami i obszarami zależnymi od wód,
opłaty za korzystanie ze środowiska, wydawanie decyzji
dla wytwarzających, zbierających i przetwarzających
odpady). W spotkaniach udział wzięło 80 osób
reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego
z terenu naszego województwa oraz przedstawiciele
instytucji i firm, które zajmują się ochroną środowiska.

5. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego nie prowadził działań
kierowanych tylko i wyłącznie do organizacji pozarządowych, realizował natomiast
przedsięwzięcia, w których mogły uczestniczyć między innymi NGO.
Do działań tych należały:
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1. Konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów. Zgodnie z założeniami
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 (RPOWŚ), większość naborów ogłaszanych przez DW EFS ma charakter
otwarty, co umożliwia niemal wszystkim podmiotom (bez względu na formę
prowadzonej działalności), w tym organizacjom pozarządowym, ubieganie się
o otrzymanie dofinansowania. W 2015 roku DW EFS ogłosił konkursy w ramach
następujących Działań/Poddziałań:
 Poddziałanie 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”
- konkurs ogłoszono 15 lipca 2015 r., alokacja na konkurs - 7 000 000 zł,
 Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz
wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” - konkurs ogłoszono 30 lipca
2015 r., alokacja na konkurs - 15 000 000 zł,
 Poddziałanie 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” konkurs ogłoszono 20 sierpnia 2015 r., alokacja na konkurs - 4 000 000 zł,
 Poddziałanie 9.3.1 „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” - konkurs
ogłoszono 24 września 2015 r., alokacja na konkurs – 10 750 000 zł,
 Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” - konkurs
ogłoszono 22 października 2015 r., alokacja na konkurs – 16 750 000 zł,
 Działanie 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” konkurs ogłoszono 19 listopada 2015 r., alokacja na konkurs - 11 000 000 zł,

Łącznie na ww. konkursy przeznaczono 64 mln zł.
2. Spotkania informacyjne i warsztaty opracowania projektów w Generatorze Wniosków
– na które byli zapraszani m.in. przedstawiciele NGO zainteresowani konkursami
ogłaszanymi przez DW EFS. W 2015 roku DW EFS zorganizował następujące
spotkania:


spotkanie informacje pt. „Możliwości wsparcia szkolnictwa zawodowego
i edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” (20.08.2015 r.),



spotkanie informacyjne pt. „Możliwości wsparcia osób wykluczonych
społecznie w konkursach ogłaszanych w 2015 roku w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2014-2020” (17.11.2015 r.),
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10 edycji warsztatów dotyczących pracy z Generatorem Wniosków
i omówienia szczegółowych

zasad

wynikających

w

regulaminów

konkursów. Warsztaty przeprowadzono w dniach: 26.08.2015 r.,
27.08.2015., 03.09.2015 r., 04.09.2015 r., 14.09.2015 r., 04.11.2015 r.,
30.11.2015 r., 01.12.2015 r., 03.12.2015 r., 04.12.2015 r.
W wymienionych spotkaniach łącznie wzięło udział 621 osób.

6. Wojewódzki Urząd Pracy
6. Wojewódzki Urząd Pracy
Od kilku lat Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi współpracę z Zakładami Aktywności
Zawodowej działającymi w ramach Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszenia
„Nadzieja Rodzinie” w Kielcach. W ramach nawiązanej współpracy poradnictwem
indywidualnym i grupowym objęto osoby z zaburzeniami psychicznymi zatrudnione
w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Efektem indywidualnego wsparcia zdiagnozowanie
oczekiwań, leków i obaw uczestników związanych z podjęciem zatrudnienia na otwartym
rynku pracy. Ponadto doradcy zawodowi przeprowadzili dla osób niepełnosprawnych
spotkanie informacyjne, dotyczące sytuacji na lokalnym rynku pracy. Zorganizowane zostały
także warsztaty, których celem było zbadanie szans oraz zagrożeń związanych z podjęciem
zatrudnienia.
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zawarł również porozumienie z AIESEC
Komitetem Lokalnym Kielce na rzecz wspólnego inicjowania i realizacji przedsięwzięć
w zakresie aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów.
Na przestrzeni roku 2015, we współpracy z powiatowymi Urzędami Pracy
województwa świętokrzyskiego, organizowane są cykliczne Regionalne Targi Pracy.
W 2015 r. odbyły się 3 tego typu przedsięwzięcia w Jędrzejowie, Staszowie i Starachowicach.
Do udziału w Targach zaproszone zostały różne instytucje, w tym organizacje pozarządowe,
m.in. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Regionalne Centrum
Wolontariatu w Kielcach oraz Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości
Rolnej w Sandomierzu, które na stanowiskach informacyjnych prezentują swoją ofertę
wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W ramach Regionalnych Targów odbywają
się również spotkania informacyjne m.in. poświęcone prowadzeniu działalności gospodarczej,
w trakcie których przedstawiciel Agencji Rozwoju Regionalnego występuje z tematyczną
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prezentacją oraz odpowiada na pytania osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej
działalności.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, działające w strukturze WUP
upowszechniało wśród organizacji pozarządowych informacje nt usług świadczonych przez
Europejskie Służby Zatrudnienia EURES (kadrę EURES) w trakcie targów i giełd pracy.
Wymiana informacji dotyczyła przeciwdziałania przeszkodom w mobilności na europejskim
rynku pracy. W ramach działań EURES w dniu 20 listopada 2015 r. zorganizowano szkolenie
pn.

„Holenderski Rynek pracy-warunki i zagrożenia”, w którym uczestniczyli

przedstawiciele organizacji pozarządowych, Publicznych Służb Zatrudnienia, Akademickich
Biur Karier oraz związków zawodowych. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele
Ambasady Królestwa Niderlandów oraz Fundacji La Strada zaproszeni przez Wojewódzki
Urząd Pracy w celu przedstawienia zjawiska migracji zarobkowych oraz zapoznania
uczestników szkolenia ze zjawiskiem handlu ludźmi.
Ponadto, że w konkursach na dofinasowanie projektów w ramach wdrażanych przez
WUP programach Unii Europejskiej: POWER oraz RPOWŚ aplikowały organizacje
pozarządowe działające w obszarze rynku pracy. W roku 2015 nie były podpisane żadne
umowy, stąd też informacja o organizacjach, z którymi WUP podpisał umowy na realizację
projektów będzie możliwa do przekazania w kolejnym okresie sprawozdawczym.

7. Departament Polityki Regionalnej

Oddział Programowania Strategicznego i Analiz
Oddział Programowania Strategicznego i Analiz w roku 2015 nie prowadził współpracy
finansowej z organizacjami pozarządowymi, natomiast prowadził współpracę pozafinansową
w zakresie monitorowania realizacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach obsługi sekretariatu Komitetu
monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020 z przedstawicielami poniższych organizacji
pozarządowych:
1. Fundacji PEStka,
2. Federacji Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych Horyzont,
3. Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Efektywne Wykorzystanie Energii,
4. Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.
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Przedstawiciele wymienionych organizacji powołani zostali jako stali członkowie i ich
zastępcy do prac Komitetu na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. 1146) i zgodnie z Regulaminem KM RPOWŚ na lata 2014-2020.
W roku 2015 obyły się cztery posiedzenia Komitetu monitującego RPOWŚ w pracach
którego uczestniczyli przedstawiciele powyższych organizacji. Współpraca z organizacjami
układała się poprawnie.
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
1)

Projekt pn. „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" realizowany był od
sierpnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji
i Transferu Technologii, we współpracy z Województwem Świętokrzyskim –
Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Fundacją
Centrum Europy Lokalnej – organizacją pozarządową oraz partnerem zagranicznym –
Europäische

Zentrum

für

erneuerbare

Energie

z

Güssing

w

Austrii.

Współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego. Był to pierwszy projekt międzynarodowy
w zakresie szkolnictwa zawodowego w regionie świętokrzyskim. Projekt skierowany
był do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z regionu świętokrzyskiego,
a jego głównym celem było kompleksowe przygotowanie 5 szkół zawodowych
z województwa do wzmocnienia oferty edukacyjnej o kierunek kształcenia z zakresu
tematycznego

odnawialnych

źródeł

energii

oraz

dostosowanie

umiejętności

i kwalifikacji uczniów do wymogów rynku pracy i potrzeb przedsiębiorców. Projekt
bogaty był w różnorodne działania – warsztaty zagraniczne dla nauczycieli w Güssing,
zagraniczne praktyki zawodowe uczniów w Austrii, warsztaty przedsiębiorczości, cykl
spotkań w powiatach, zachęcających szkoły i młodzież do nowych kierunków
nauczania, staże krajowe dla najlepszych uczniów, a także dodatkowy kurs języka
niemieckiego i zajęcia interaktywne E-VIDEO KLASA.
Staranny dobór Partnerów i ich wieloletnie doświadczenie zapewniło wysoki poziom
realizowanych działań i osiągnięcie wszystkich zamierzonych rezultatów.
2)

Zespół roboczy ds. strategii dla młodzieży województwa świętokrzyskiego pracuje
obecnie nad ostateczną wersją „Programu wspierania aktywności społecznej
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i obywatelskiej młodzieży województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2020”.
Dokument skupia się na jednym wąskim obszarze życia młodego człowieka –
aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży oraz na roli organizacji
pozarządowych. Dokument po uzupełnieniu i ostatnich poprawkach zostanie poddany
konsultacjom społecznym.
Oddział Zarządzania RPO
1) Oddział Zarządzania RPO kontynuuje współpracę z organizacjami pozarządowymi
w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Do zadań Komitetu Monitorującego należy
przede wszystkim nadzorowanie skuteczności jakości realizacji RPOWŚ na lata 2007
– 2013. W skład Komitetu Monitorującego wchodzi 28 stałych członków, w tym
czterech, reprezentujących organizacje pozarządowe. Członkowie Komitetu nie
otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach. Komitet zbiera się co najmniej
trzy razy w roku, w zależności od potrzeb.
2) Dla sprawnego monitorowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, powołany został Komitet Monitorujący
RPOWŚ 2014 – 2020. Sekretariat KM prowadzony jest przez Departament Polityki
Regionalnej – Oddział Programowania Strategicznego i Analiz.
3) W celu zapewnienia czynnego uczestnictwa Członków Komitetu Monitorującego,
w tym organizacji pozarządowych, w procesie wdrażania RPOWŚ 2014 – 2020 przed
każdym posiedzeniem KM, Oddział Zarządzania RPO organizuje spotkanie robocze
z Członkami KM, na którym szczegółowo omawiane i dyskutowane są proponowane
przez IZ/IP RPOWŚ 2014 – 2020 m.in. kryteria wyboru projektów oraz inne
dokumenty, które są przedmiotem obrad.
4) Dodatkowo, IZ RPOWŚ prowadzi konsultacje społeczne proponowanych kryteriów
wyboru projektów w ramach RPOWŚ 2014 – 2020.
5) Pracownicy Oddziału Zarządzania RPO wraz z dyrekcją DPR biorą udział
w posiedzeniach Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
6) W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 przewidziano działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej
w regionie. Działania te stanowią część Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem. W ramach priorytetu inwestycyjnego 9v RPOWŚ 2014-2020
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przewidziano wsparcie dotyczące m.in. realizacji kompleksowych usług wsparcia
na rzecz sektora ekonomii społecznej, wsparcia dotacyjnego związanego z tworzeniem
nowych miejsc pracy w sektorze ES, czy też tworzenia regionalnych i lokalnych
partnerstw na rzecz rozwoju ES i przedsiębiorczości społecznej w regionie.

Pozostała współpraca pozafinansowa
Pomiot realizujący: Departamenty Urzędu Marszałkowskiego

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
 Przedstawiciele Departamentu uczestniczyli w uroczystościach zakończenia imprez
sportowych, podczas których w imieniu Marszałka Województwa wręczano trofea
sportowe w postaci: pucharów, dyplomów, medali, statuetek, grawertonów.
 Pracownicy

Departamentu

reprezentowali

Samorząd

Województwa

podczas

uroczystości rozpoczęcia, czy też zakończenia organizowanych przez organizacje
pozarządowe imprez rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.
 Departament

prowadził

stałą

współpracę

ze

strategicznymi

partnerami,

tj. Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym, Świętokrzyskim Zrzeszeniem
Ludowe Zespoły Sportowe oraz Świętokrzyską Federacją Sportu w zakresie
planowania kierunków rozwoju sportu dzieci i młodzieży.
 Przedstawiciele Departamentu uczestniczyli w zebraniach okręgowych związków
sportowych oraz innych podmiotów działających na terenie województwa
świętokrzyskiego w obszarze kultury fizycznej.
 Departament udzielał wsparcia organizacjom pozarządowym w zakresie dostępu
do infrastruktury sportowej regionu oraz w zakresie organizowania przejazdów
zawodników reprezentujących nasze województwo w imprezach sportowych dużej
rangi.
 Pracownicy Departamentu udzielali pomocy podmiotom trzeciego sektora przy
pozyskiwaniu partnerów do realizacji planowanych przez nich przedsięwzięć.
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TURYSTYKA
 Przedstawiciele Departamentu brali udział w zebraniach podmiotów działających
w obszarze turystyki i krajoznawstwa.
 Przedstawiciele Departamentu brali udział w uroczystościach rozpoczęcia, czy też
zakończenia organizowanych przez organizacje pozarządowe imprez turystycznokrajoznawczych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.
 Prowadzono

stałą

bieżącą

współpracę

z

organizacjami

zajmującymi

się

upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa (wymiana informacji).
 Promowano dofinansowywane imprezy turystyczne (np. w wydawanych folderach,
broszurach, podczas targów turystycznych i imprez promocyjnych, na stronie
internetowej, honorowy patronat Marszałka Województwa nad imprezą itp.).
 Wspierano organizowane przez organizacje pozarządowe rajdy i wycieczki, poprzez
przekazywanie dla ich uczestników wydawnictw promujących region oraz gadżetów.
 Zamieszczano w wydawnictwach turystycznych informacje dotyczące działalności
organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju turystyki i krajoznawstwa, usług
oferowanych

przez

te

organizacje

(np.

usługi

przewodnickie,

noclegowe,

organizowanie wycieczek itp.).
 W celu zacieśnienia współpracy z organizacjami pozarządowymi ich przedstawiciele
są zapraszani na Inaugurację Sezonu Turystycznego oraz wojewódzkie obchody
Światowego Dnia Turystyki. Podczas obchodów wyróżniające się organizacje oraz
osoby

są

nagradzane

statuetką

Marszałka

Województwa

Świętokrzyskiego

„Wędrowiec Świętokrzyski”.
 Z myślą o organizacjach pozarządowych, działających szczególnie w zakresie rozwoju
turystyki wiejskiej i agroturystyki, co roku w czerwcu organizowany jest
Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w Parku Etnograficznym w Tokarni, w
którym ww. organizacje mogą bezpłatnie prezentować swoją działalność i ofertę,
organizować pokazy w ramach kultywowania tradycji ludowych i zachowania
dziedzictwa kulturowego wsi.
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KULTURA
 Pracownicy Departamentu na bieżąco udzielali organizacjom pozarządowym
informacji nt. możliwości aplikowania o środki finansowe na realizację zadań
z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zarówno
z budżetu województwa i budżetu państwa, jak i programów unijnych.
 Działalność organizacji pozarządowych została uhonorowana Świętokrzyską Nagrodą
Kultury

podczas

Inauguracji

Roku

Kulturalnego

i

Sezonu

Artystycznego

w Województwie Świętokrzyskim.
 Prowadzono współpracę z organizacjami pozarządowymi przy organizacji na terenie
województwa świętokrzyskiego Europejskich Dni Dziedzictwa.

EDUKACJA
 Pracownicy

Departamentu

na

bieżąco

udzielali

informacji

organizacjom

pozarządowym nt. możliwości aplikowania o środki finansowe na realizację zadań
z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, zarówno z budżetu województwa
i budżetu państwa, jak i programów unijnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


Pracownicy Departamentu na bieżąco udzielali informacji organizacjom pozarządowym
nt. możliwości aplikowania o środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
przemocy, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,



Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych zapraszani byli do udziału
w komisjach konkursowych, których zadaniem była ocena wniosków złożonych w trybie
otwartego konkursu ofert i przedstawienie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
propozycji wyboru ofert i propozycji kwoty dofinansowania,



Przedstawiciele NGO’s zapraszani byli do udziału w konferencjach i seminariach
organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
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IV. Zestawienie tabel
Tabela nr 1.Obszary współpracy oraz wysokość środków finansowych udzielonych z budżetu
Samorządu Województwa w 2015 r.,
Tabela nr 2. Zestawienie ważniejszych wskaźników oceny Programu w latach 2013-2015
Tabela nr 3. Ilość beneficjentów objętych działaniami w 2015 r. w poszczególnych obszarach.
Tabela nr 4. Wykaz przeprowadzonych kontroli w ramach departamentów Urzędu
Marszałkowskiego.

V. Zestawienie wykresów
Wykres nr 1. Zestawienie kwot dofinansowania PLN w latach 2013-2015– środki UMWŚ,
Wykres nr 2. Zestawienie ilości zawartych umów i złożonych ofert współpracy w latach
2013-2015 – środki UMWŚ,
Wykres nr 3. Zestawienie liczby beneficjentów uczestniczących w przedsięwzięciach
finansowanych ze środków UMWŚ,
Wykres nr 4. Ilość beneficjentów objętych działaniami projektowymi oraz kwoty
dofinansowania działań podejmowanych przez Departamenty UMWŚ .
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