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Załącznik nr 1 do Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego w 2020  roku”  

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

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku, 

 

 

Lp. 

Nazwa 

szkoły/placówki 

oświatowej Powiatu 

Kieleckiego 

Nazwa organizacji, z którymi 

współpracuje szkoła/placówka 

Forma współpracy/sposób realizacji zadań 

1.  Powiatowy Zespół 

Szkół  

w Bodzentynie 

Fundacja Promocji i Rozwoju 

Sportu PROLAND-SPORT 

 „III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych” – 

promujący region organizowany we współpracy z Samorządami Gminy: 

Bodzentyn i Wąchock, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Młodzież PZS  

w Bodzentynie wraz z nauczycielami odpowiadała za techniczną 

organizację wydarzenia oraz pomaganie zawodnikom; 

Organizacja i realizacja projektu „Plener malarski im. Józefa 

Szermentowskiego” – inicjatywa była promocją placówki poprzez 

odwołanie do patrona szkoły oraz rozwijanie artystycznych zainteresowań 

młodzieży PZS w Bodzentynie. Uczniowie PZS  w Bodzentynie wzięli 

udział w wykładzie absolwentki Akademii Sztuk Pięknych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na  temat twórczości patrona szkoły a także zasad rysunku, 

perspektywy i technik malarskich, a następnie uczestniczyli w plenerze 

malarskim; 

  Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „JODŁA" 

Bodzentyn 

„Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny” projekt finansowany                     

ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Celem projektu 

było rozwijanie uzdolnień sportowych młodzieży, wyrównywanie szans 

społecznych poprzez m.in. umożliwienie korzystania z obiektów 

sportowych oraz propagowanie sportów zimowych. W ramach projektu 
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Klub organizował zajęcia ze strzelectwa, gier zespołowych i zabaw 

ruchowych dla uczniów PZS w Bodzentynie oraz uczniów SP                      

w Bodzentynie; 

„Świętokrzyski Piknik Strzelecki” projekt finansowany ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Celem 

imprezy było upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim  

i małomiasteczkowym jako ważnego czynnika sprzyjającego kreowaniu 

postaw prospołecznych, promocja zdrowego stylu życia oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach pikniku ULKS    

„JODŁA” zorganizował zawody sportowe oparte na zdrowej rywalizacji dla 

młodzieży PZS w Bodzentynie. Uczniowie mieli okazję rywalizować  

w następujących konkurencjach: strzelectwo sportowe, bilard, bieg          

(Test Coopera); 

„ULKS Jodła Bodzentyn - pielęgnujemy tradycję sportową klubu                           

i biegniemy do przodu” finansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy 

Bodzentyn. Celem projektu było upowszechnianie sportu w środowisku 

wiejskim i małomiasteczkowym wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej związanej z prowadzeniem pracy szkoleniowej z dziećmi                      

i młodzieżą, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych                              

ze współzawodnictwem sportowym. W ramach projektu odbywały się 

zajęcia sportowe skierowane do uczniów PZS w Bodzentynie; 

  Zaciszny tymczas Zbiórka karmy dla zwierząt domu tymczasowego dla porzuconych psów 

zorganizowana przez młodzież Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie; 

Stowarzyszenie Sursum Corda Sprzedaż kartek świątecznych  przez młodzież szkolną przy wsparciu 

pracowników biblioteki szkolnej. Uzyskane środki zostały przekazane dla 

potrzebujących, będących pod opieką stowarzyszenia; 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć  

z pomocą" 

Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci 

przeprowadzona przez bibliotekę szkolną; 
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Towarzystwo Nasz Dom Ziórka drobnych pieniędzy w akcji „Góra Grosza" - na rzecz pomocy 

dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy 

rodzinach zastępczych; 

Wojewódzki Szkolny Związek 

Sportowy w Kielcach 

Udział w ogólnopolskim programie „Szkolny Klub Sportowy” oraz 

konferencjach szkoleniowych dla nauczycieli; 

2.  Powiatowy Zespół 

Szkół  

w Chęcinach 

Caritas Polska 

 

W szkole funkcjonuje szkolne koło Caritas oraz Szkolny Klub 

Wolontariatu. Działalność koła i klubu jest zgodna ze statutem, a jego 

wolontariusze świadczą pomoc materialną i niematerialną osobom 

potrzebującym z terenu Miasta i Gminy Chęciny.  

Hospicjum im. Matki Teresy  

z Kalkuty w Kielcach 

Zbiórka i przekazanie produktów żywnościowych, higienicznych oraz 

przedmiotów codziennego użytku, przygotowanie i przekazanie życzeń 

świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia- akcja  MEN „Razem Na 

Święta”; 

Fundacja BIT Masters Toruń Udział w ogólnopolskiej olimpiadzie  -  Szansa na bank; 

Klub Strzelecki „Snajper”  

w Kielcach 

Udział w Wojewódzkiej Lidze Strzeleckiej, zajęcia doskonalące 

umiejętności strzeleckie dla uczniów klas policyjno – prawnych; 

Fundacja Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości  

 

 Uczestnictwo w projekcie REVAS – gra symulacyjna;  

 Udział uczniów w konkursie online „Jak prowadzić własną 

działalność gospodarczą”; 

 Szkolenie dla nauczyciela; 

Wojewódzki Szkolny Związek 

Sportowy w Kielcach 

Udział w ogólnopolskim programie „Szkolny Klub Sportowy” oraz 

konferencjach szkoleniowych dla nauczycieli; 

Ochotnicza Straż Pożarna  

w Chęcinach 
Działalność uczniów w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej OSP Chęciny; 

Polski Czerwony Krzyż  Klub Honorowych Dawców Krwi; 
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  Udział w ogólnopolskiej akcji „Zbiórka pieniędzy dla głodujących 

PCK”; 

 Udział w Szkolnej Olimpiadzie o Zdrowiu PCK oraz Szkolnej 

Olimpiadzie Wiedzy o AIDS; 

Fundacja DKMS Warszawa Akcja informacyjno – edukacyjna nt. dawstwa szpiku kostnego  

i nowotworów krwi poprzez udział w spotkaniu on- line „Lekcja z życiem 

czyli co warto wiedzieć o dawstwie szpiku?” w ramach realizacji 

„Programu Szkoła Promująca Zdrowie” - udział wszystkich klas liceum, 

technikum i szkoły branżowej; 

Europejska Platforma 

Recyklingu 
Zbiórka zużytych baterii; 

Ośrodek Terapii Uzależnień  

„San Damiano” 

 Realizacja programu przeciwdziałania uzależnieniom: terapeuci  

i pensjonariusze ośrodka prowadzą zajęcia warsztatowe dla 

młodzieży; 

 uczniowie pomagają w pracy ośrodka na zasadzie wolontariatu; 

Stowarzyszenie Okręgu 

Winnickiego „Dom Polski”  

w Winnicy na Ukrainie 

Opieka i wsparcie uczniów z Ukrainy pobierającym naukę w naszej szkole; 

  Fundacja „Miśka Zdziśka” Zbiórka plastikowych nakrętek; 

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 

Pięknych w Kielcach 

Spotkania uczniów z członkami towarzystwa. Redagowanie utworów 

lirycznych podczas warsztatów literackich; 

Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 

 Przygotowanie programu artystycznego przez uczniów PZS             

w Chęcinach zaprezentowanych  na XXIX Finale Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w sztabie WOŚP w Chęcinach i Kielcach; 

 Zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji; 
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Stowarzyszenie „Razem 

Możemy Więcej” 

Nawiązanie współpracy z Agencją Narodową w Warszawie oraz placówką 

partnerską na Litwie, praca nad projektem „Historia jednej znajomości”; 

3.  Powiatowy Zespół 

Szkół w Chmielniku 

Fundacja – Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

 Występy wokalne uczniów podczas finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy;  

 Zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji; 

Klub sportowy „Zenit”  

w Chmielniku 

Udostępnianie obiektów sportowych, współpraca w zakresie szkolenia 

młodzieży i organizacja zawodów sportowych; 

Stowarzyszenie  MONAR  

w Kielcach 

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych, profilaktycznych dla młodzieży na 

temat przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi; 

Ochotnicza Straż Pożarna                      

w Chmielniku 

Udział młodzieży w Konkursie Wiedzy Pożarniczej. Ćwiczenia na wypadek 

zagrożenia pożarowego (ewakuacja młodzieży i personelu). Udział  

w zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych w poszczególnych 

miejscowościach gminy Chmielnik; 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Domu Pomocy Społecznej  

w Łagiewnikach ,,Otwarte 

Serca” 

Udział młodzieży w opiece nad osobami niepełnosprawnymi w ramach 

wolontariatu; 

4.  Powiatowy Zespół 

Szkół w Łopusznie 

Fundacja – Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

Organizowanie zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji; 

Stowarzyszenie Wiosna Udział w akcji Szlachetna Paczka. Rekrutacja, szkolenie wolontariuszy, 

współpraca z darczyńcami; ustalanie osób, rodzin potrzebujących pomocy; 

dokładne badanie sytuacji rodzin; włączenie potrzebujących do akcji; 

przygotowywanie i dowóz paczek; 

Fundacja Siepomaga Udział w akcji charytatywnej – zbieranie nakrętek; 
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Caritas  Działalność uczniów jako wolontariuszy w ramach  Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży w Łopusznie; 

Stowarzyszenie   Wspierania 

Inicjatyw Lokalnych „Skała” 

w Lasocinie 

 

 Projekt „Od wolontariatu do etatu” – szkolenia i warsztaty dla 

uczniów zainteresowanych wolontariatem (wzmacnianie 

kompetencji miękkich). 

 Projekt „wyGrajmy Łopuszno” w ramach programu „Równać 

szanse” – przygotowanie gry planszowej o ciekawych geograficznie, 

historycznie i kulturowo miejscach gminy Łopuszno. 

Wojewódzki Szkolny Związek 

Sportowy w Kielcach 

Udział w ogólnopolskim programie „Szkolny Klub Sportowy” oraz 

konferencjach szkoleniowych dla nauczycieli; 

5.  Powiatowy 

Młodzieżowy 

Ośrodek 

Wychowawczy  

w Podzamczu 

Fundacja - Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

Występy  zespołu muzycznego „Tacy nie inni” działającego w ośrodku 

podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

Kielecki Bank Żywności Zbiórka żywności  wolontariuszy z okazji świąt;  

Stowarzyszenie Akademia 

Sportu 

Udział wychowanków ośrodka w realizacji projektu współfinansowanego 

ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 

Minister Sprawiedliwości „Przez sport do praworządności”; 

Fundacja VIVE Serce 

Dzieciom 

Udział w warsztatach plastycznych – konkurs „Recykling na miarę. Alarm 

dla Ziemi”; 

Akademicki Związek 

Sportowy 

Udział wychowanków w Teście Coopera; 

Ochotnicza Straż Pożarna  

w Ostrowie i Kowali  

Prowadzenie szkoleń profilaktycznych z zakresu: pierwszej pomocy 

przedmedycznej, ratownictwa medycznego i sytuacji kryzysowych; 

Wojewódzki Szkolny Związek 

Sportowy w Kielcach 

Udział w ogólnopolskim programie „Szkolny Klub Sportowy” oraz 

konferencjach szkoleniowych dla nauczycieli; 



7 
 

6.  Powiatowy 

Młodzieżowy 

Ośrodek 

Wychowawczy  

w Rembowie 

Fundacja Państwo 

Obywatelskie 

Udział Ośrodka w Ogólnopolskich Konkursach:  

 Szkolny klub wolontariatu; 

 Szkoła sportowych talentów; 

 Zaczytana szkoła;  

Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 
Zbiórka pieniędzy na rzecz orkiestry na terenie Ośrodka; 

Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt w Dyminach 

Zajęcia grupowe dla wychowanków uwrażliwiające na zjawisko porzucania 

zwierząt. Rozbudzanie uczuciowości wyższej wśród wychowanków 

Ośrodka; 

Diecezjalne Centrum 

Wolontariatu 
Udział wychowanków w akcji społecznej „Życzę ci”; 

Hospicjum Caritas w Kielcach  

i w Michałowie. 

Przekazanie wykonanych przez wychowanków kart z życzeniami dla 

podopiecznych hospicjum w ramach akcji „Życzę ci”; 

Wojewódzki Szkolny Związek 

Sportowy w Kielcach 

Udział w ogólnopolskim „Programie SKS” oraz konferencjach 

szkoleniowych dla nauczycieli; 

7.  Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno –

Pedagogiczna  

w Chmielniku 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Szczecna; Fundacja 

,,Kazimierz’’ w Bilczy; 

Stowarzyszenie Wola 

Morawicka; Stowarzyszenie 

Kulturowo – Rozwojowe 

Obice; 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Ekorozwoju Brzechowa 

,,Kuźnia Talentów’’; 

Towarzystwo Przyjaciół Nidy; 

 Nawiązanie kontaktów przy okazji prowadzenia diagnozy, 

udzielania pomocy dzieciom, młodzieży, nauczycielom i rodzicom 

(dotyczy to szczególnie osób  z różnymi niepełnosprawnościami),  

 Zasięganie opinii o funkcjonowaniu klientów oraz informacji            

o formach udzielanej pomocy i wsparcia dla rodziców,  

 Prowadzenie warsztatów dla uczniów i rodziców; 
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Towarzystwo Przyjaciół 

Chmielowic;  Towarzystwo 

Przyjaciół Marzysza; 

Stowarzyszenie Ekorozwoju 

Lisowa;  

8.  Powiatowe Szkolne 

Schronisko 

Młodzieżowe             

w Chęcinach 

Polskie Towarzystwo 

Krajoznawczo Turystyczne – 

oddziały w: Przemyślu, Łodzi, 

Włocławku, Kielcach.  

Wynajem pokoi dla przedstawicieli  PTTK w Schroniskach w Chęcinach , 

Bodzentynie, Łagowie, Mąchocicach Scholasterii, Nowej Słupi; 

 

Polskie Towarzystwo  

Szkolnych Schronisk 

Młodzieżowych 

 Używania przez schronisko logo PTSM, 

 Możliwość uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie 

Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych,  

 Reklamy w Informatorach PTSM; 

  Stowarzyszenie Kulturalno – 

Turystyczne „Jagiellonia”           

z Puław, Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych ,,Sobótki” 

Skierniewice; Fundacją Na 

Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Pomóż       

i Ty; Stowarzyszenie 

Nauczycieli i Wychowawców 

Kielce, Regionalne Centrum 

Wolontariatu Kielce. 

Organizacja rajdów rowerowych, obozów. 

 

 

 


