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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 2021  roku”  

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

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. 

 

 

L.p. 

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 

Współpraca w obszarze pozyskiwania środków ze źródeł publicznych oraz realizacji 

następujących działań i projektów: „Świętokrzyski Piknik Strzelecki” – Wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; „ULKS Jodła Bodzentyn – od pokoleń 

dbamy o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży” –Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu; ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursu fotograficznego              

z I Zimowego Rajdu na Wykus. 

Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy "JODŁA" 

Bodzentyn 

Współpraca przy organizacji „Świętokrzyskiego Piknik Strzelecki”. Impreza  

o charakterze rekreacyjno – sportowym organizowana w Bodzentynie  

z ogólnodostępnymi rozgrywkami w dyscyplinach takich jak: strzelectwo, bilard, biegi. 

W związku z ograniczeniami związanymi z covid-19 impreza została przeprowadzona 

dla społeczności szkolnej oraz ościennych Szkół Podstawowych. 

Współpraca przy organizacji  projektu „ULKS Jodła Bodzentyn – od pokoleń dbamy  

o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży”. Celem tego projektu było tworzenie 

odpowiednich warunków dla dzieci i młodzieży posiadającej predyspozycje do 
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uprawniania różnych dyscyplin sportowych. Kontynuowanie długoletniej tradycji 

sportowej Klubu ULKS „Jodła” Bodzentyn. 

  Fundacja Dzieciom 

"Zdążyć  

z pomocą" 

Współpraca przy zbiórce plastikowych nakrętek na rzecz chorych i niepełnosprawnych 

dzieci przeprowadzona przez bibliotekę szkolną. 

Fundacja Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej 

Pomocy 

W ramach finału WOŚP młodzież PZS w Bodzentynie zaangażowała się w zbiórkę 

pieniędzy oraz pomoc w przeprowadzeniu licytacji. 

Stowarzyszenie 

WIOSNA, akcja: 

Szlachetna paczka 

W ramach współpracy z organizacją uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły 

stworzyli paczki dla biednych rodzin zgłoszonych do programu  

z terenu gminy Bodzentyn. 

Towarzystwo Nasz Dom Współpraca polegała na zbiórce drobnych pieniędzy na rzecz pomocy dzieciom, które 

wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. 

Uczniowie PZS w Bodzentynie aktywnie włączyli się w przeprowadzenie zbiórki  

w szkole. 

2.  Powiatowy 

Zespół Szkół  

w Chęcinach 

Caritas Polska 

 

W szkole funkcjonuje szkolne koło Caritas oraz Szkolny Klub Wolontariatu. 

Wolontariusze świadczą pomoc materialną i niematerialną osobom potrzebującym            

z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Koło Caritas wspiera akcje organizowane przez 

Caritas Diecezji Kieleckiej. 

Hospicjum im. Matki 

Teresy z Kalkuty  

w Kielcach 

Współpraca przy zbiórce  i przekazanie produktów żywnościowych, higienicznych oraz 

przedmiotów codziennego użytku, udział w akcji „ Kartka dla hospicjum”. 

Kielecki Bank Żywności 
Współporaca przy zbiórce produktów spożywczych. 

Schronisko  dla zwierząt  

w Nowinach Współporaca przy zbiórce karmy i kocy dla zwirząt. 

Regionalne Centrum 

Wolontariatu Udział w szkoleniach i akcjach organizowanych przez centrum. 
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Fundacja Instytut 

Rozwoju Rynku w 

Kielcach 

Udział w konkursie plastycznym „Armia aniołów”. Współporaca przy zbiórce środków 

na leczenie chorego dziecka. 

Fundacja 

„MamMarzenia” 
Udział uczniów w akcji „Dzień Pluszowego Misia”- zbiórka maskotek i materiałów 

plastycznych, które trafiają do dzieci w oddziałach szpitalnych. 

Stowarzyszenie Okręgu 

Winnickiego „ Dom 

Polski” w Winnicy na 

Ukrainie 

Pomoc uczniom z Ukrainy pobierającym naukę w naszej szkole. 

Klub Strzelecki „Snajper”  

w Kielcach 

Udział uczniów w Wojewódzkiej Lidze Strzeleckiej.  

Udział w zajęciach doskonalących umiejętności strzeleckie dla uczniów klas policyjno 

– prawnych. 

Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy 

Udział uczniów w ogólnopolskim „Programie SKS” oraz konferencjach szkoleniowych 

dla nauczycieli. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

 

Udział młodzieży w pracach i działalności jednostki straży jako ochotnicy. 

Polski Czerwony Krzyż 

 

Udział uczniów w Klubie Honorowych Dawców Krwi.  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 

Udział uczniów w akcji informacyjno – edukacyjnej  nt. dawstwa szpiku kostnego  

i nowotworów krwi poprzez udział w spotkaniu online „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.  

Ośrodek Terapii 

Uzależnień „San 

Damiano” 

Współpraca  przy realizacji  programu przeciwdziałania uzależnieniom: terapeuci  

i pensjonariusze ośrodka prowadzili zajęcia warsztatowe dla młodzieży.  
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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. 

Stowarzyszenie „Razem 

Możemy Więcej” Nawiązanie współpracy z Agencją Narodową w Warszawie oraz placówką partnerską 

na Litwie , realizacja projektu „Historia jednej znajomości”. 

Fundacja BIT Masters 

Toruń 

Udział uczniów  w ogólnopolskiej olimpiadzie  - turniej -  „Szansa na bank”- online. 

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. 

Caritas Diecezji 

Kieleckiej 

Współpraca w działaniach na rzecz osób potrzebujących, udział uczniów w ramach 

wolontariatu w zbiórkach żywności. 

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.  Zespół Szkół nr 

8 w Nowej Słupi 

Świętokrzyska Akademia 

Sportu 

Współpraca przy realizacji „Testu Coopera” oraz „Biegów pariotycznych”,  

w której uczestniczyli uczniowie szkoły. 

Akademicki Związek 

Sportowy 

Współpraca przy realizacji „Testu Coopera”, w której uczestniczyli uczniowie szkoły. 

Staowarzyszenie na rzecz 

osób Niepełnosprawnych 

„Nadzieja” 

Współpraca przy realizacji „Biegów pariotycznych”, w której uczestniczyli uczniowie 

szkoły. 
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5.  Powiatowy 

Zespół Szkół 

w Łopusznie 

Fundacja z uśmiechem Centrum Wspierania Rodziny „Z Uśmiechem" w Józefinie - realizacja dobrych praktyk 

(współpraca uczniów technikum fryzjerskiego, integracja z niepełnosprawnymi, udział 

młodzieży w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez podopiecznych 

Centrum). 

 

Stowarzyszenie Wiosna 

akcja: Szlachetna Paczka 

Współpraca w ramach działalności wolontaryjnej młodzieży, której głównym celem 

była materialna i mentalna pomoc rodzinom oraz osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej. 

Fundacja Siepomaga Współpraca w akcji „Wielkie serce" - zbieranie nakrętek na cel charytatywny. 

Fundacja Miśka Zdziśka 

„Błękitny Promyk 

Nadziei" 

Współpraca w akcjach charetatywnych pomagających  w finansowaniu leczenia         

i rehabilitacji podopiecznych. 

 

Fundacja Wielka 

Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 

Współpraca w zorganizowaniu i udział w zbiórce publicznej na rzecz fundacji. 

 

Stowarzyszenie   

Wspierania Inicjatyw 

Lokalnych „Skała” 

 w Lasocinie 

Współpraca w realizacji projektów, praktyk uczniowskich, udział w warsztatach. 

Stowarzyszenie „Dom 

Polski" na Ukrainie 

Współpraca dotycząca kształcenia uczniów z Ukrainy, współpraca z Polonią, 

promowanie polskiej kultury na Ukrainie. 

 

Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki. 


