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Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora
Pozarządowego”, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój
potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2. „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, na podstawie umowy podpisanej z Instytucją

Pośredniczącą II stopnia – Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie a Stowarzyszeniem
Integracja i Rozwój w Kielcach.

Projekt jest skierowany do:

∙ NGO (non-govermental organization) mających siedzibę na terenie następujących powiatów wo-
jewództwa świętokrzyskiego: jędrzejowski, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki,
włoszczowski i m. Kielce oraz osób je reprezentujących, zamieszkałych na terenie w/w powiatów.

W ramach projektu mają Państwo możliwość:

1. Uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie obejmujące zagadnienia: planowanie strategiczne,
prowadzenie NGO, księgowość, zagadnienia prawne, pozyskiwanie środków, zarządzanie,
współpraca regionalna, monitoring, ewaluacja, marketing, promocja, pozyskiwanie
nowych członków i ich aktywizacja. Szkolenia są organizowane na terenie dogodnym dla
uczestników.

2. Uczestnictwa w seminariach tematycznych, które będą miały formę konferencyjno-warsztatową
i będą poświęcone zagadnieniom ważnym z punktu widzenia działalności pożytku publicznego.

3. Użytkowania darmowego lokalu zlokalizowanego w: Bielinach, Jędrzejowie, Końskich lub we
Włoszczowie.

4. Skorzystania z darmowego dostępu do komputerów, Internetu, telefonu, faksu i ksera.

5. Przechowywania dokumentów, prowadzenia korespondencji oraz korzystania z adresów w/w
biur do prowadzenia korespondencji.

∙ Osób fizycznych zamieszkałych na terenie następujących powiatów województwa świętokrzyskiego:
jędrzejowski, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski i m. Kielce, nie
będących przedstawicielami NGO. Osoby te muszą być zainteresowane założeniem działalności
w sektorze NGO.

W aktualnym biuletynie znajdą Państwo następujące informacje:

1. Zsieciowane świętokrzyskie

2. Młodzi plusują inicjatywami

3. Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw
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„Świętokrzyskie organizacje
pozarządowe w sieci współpracy”

Projekt „Świętokrzyskie organizacje poza-
rządowe w sieci współpracy” jest realizowany
w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 roku.
Realizatorem projektu są 3 organizacje poza-
rządowe, które od wielu lat działają na rzecz
rozwoju sektora pozarządowego w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Są to: Stowarzyszenie In-
tegracja i Rozwój z Kielc, Ośrodek Promowania
i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krze-
mienny Krąg” w Bałtowie.

Celem projektu jest utworzenie w woje-
wództwie świętokrzyskim organizacji (związku
stowarzyszeń) sieciującej sektor pozarządowy.
Związek ten ma zrzeszać organizacje pozarzą-
dowe z terenu wszystkich powiatów woje-
wództwa świętokrzyskiego. Realizatorzy projektu
planują, że do końca czerwca 2015 roku do
utworzonego związku stowarzyszeń przystąpi
co najmniej 40 organizacji pozarządowych.

Dzięki realizacji projektu udało się zawiązać
federacje, która w tej chwili zrzesza 21 orga-
nizacji pozarządowych. Federacja Świętokrzy-
skich Organizacji Pozarządowych „Horyzont”,
działająca z formie związku stowarzyszeń, po-
wstała w dniu 18.10.2014 roku w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Założycielami Federacji „Ho-
ryzont” jest sześć organizacji pozarządowych,
które prowadzą działalność społeczną na terenie
województwa świętokrzyskiego. Trzech zało-
życieli Federacji „Horyzont” to podmioty, które
od wielu lat prowadzą działalność na rzecz
sektora pozarządowego i podmiotów ekonomii
społecznej. Organizacje te wspólnie podjęły
się realizacji projektu „Świętokrzyskie organizacje
pozarządowe w sieci współpracy”, w ramach
których Federacja „Horyzont” została utwo-
rzona.

Obecnie prowadzona jest procedura rejes-
tracji Federacji Świętokrzyskich Organizacji Po-
zarządowych „Horyzont” w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Dokumenty zostały złożone do
Sądu Rejonowego w Kielcach na przełomie
października i listopada 2014 roku.

Wszelkie informacje o aktualnych działaniach,
procedurach przystąpienia do Federacji znaleźć
można na stronie: 

http://www.federacjahoryzont.pl.

Zsieciowane świętokrzyskie
Najlepszym sposobem na osiąganie coraz ambitniejszych celów, realizacje

trudnych zadań i rozwiązywanie problemów jest WSPÓŁPRACA. Łącząc siły
możemy więcej, stajemy się silniejsi i skuteczniejsi. Nie bez przyczyny więc, w
ostatnim czasie tematem przewodnim w świętokrzyskim sektorze pozarządowym
jest właśnie współpraca. W tej chwili, ogółem realizowane są 4 projekty, których
głównym celem jest stworzenie sieci współpracy między organizacjami pozarządowymi.
Realizatorem dwóch tych projektów jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój.



Świętokrzyska Sieć Organizacji
Pozarządowych prowadzących Placówki
Oświatowe

Kolejny projekt, realizowany przez SIR skie-
rowany jest do organizacji, które prowadzą
szkoły, przedszkola, punkty przedszkolne na
terenie województwa świętokrzyskiego. Naszymi
partnerami w realizacji projektu jest Federacja
Inicjatyw Oświatowych z Warszawy oraz Sto-
warzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka.
Projekt ten realizowany jest pod Patronatem
Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Podobnie jak w przypadku Federacji Hory-
zont, obecnie trwa procedura rejestracji Świę-
tokrzyskiej Federacji Oświatowej „SZANSA”
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Celem federacji jest wspólna reprezentacja
środowiska organizacji wobec administracji
rządowej i samorządowej, wsparcie w prowa-
dzeniu działalności stowarzyszeń i fundacji,
działania integrujące sieci współpracy oraz in-
tegrujące środowiska lokalne wokół placówek
oświatowych.

W dniu 20.12.2014 odbyło
się spotkanie założycielskie,

w którym wzięło udział
16 przedstawicieli 9

organizacji tworzą-
cych zręby nowej
federacji. Podczas
spotkania jedno-
głośnie uchwalo-
no powołanie fe-
deracji. Dyskuto-

wano także nad sta-
tutem. Wybrani zos-

tali członkowie Komi-
tetu Założycielskiego oraz

władze Federacji.

W ramach projektu zaplanowano szereg
działań mających na celu podniesienie poziomu
wiedzy członków organizacji prowadzących
placówki oświatowe z zakresu m.in. zarządzania
organizacją pozarządową, mechanizmów
współpracy w ramach sieci, współpracy z ad-
ministracją publiczną. Ze względu na rodzaj
realizowanego zadania oferowane będą na-
stępujące formy wsparcia:

1. Wypracowanie i wdrożenie mechanizmów
współpracy w ramach sieci:

∙ Sieciujące spotkania tematyczne 

∙ Spotkania panelowe 

2. Podniesienie jakości działań sieci NGO prowa-
dzących placówki oświatowe:

∙ Szkolenia oraz doradztwo

∙ Staże 1 i 2-dniowe 

3. Animacja i aktywizacja organizacji objętych
siecią współpracy:

∙ Akademia Inicjatyw Społecznych

∙ Coaching 

4. Działania wspierające członków sieci we współ-
pracy z JST:

∙ Seminaria konsultacyjne

∙ Mobilna Kawiarenka Społeczna

Wszelkie informacje o aktualnych działaniach,
procedurach przystąpienia do Federacji znaleźć
można na stronie: http://federacjaszansa.pl.



„Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom
uczniów klas licealnych. Dotychczas realizowane
były projekty umożliwiające praktyki za granicą
dla uczniów klas zawodowych. Mamy nadzieję,
że to spotkanie zachęci młodzież do działania”
– mówi pani dyrektor.

O tym, że tak się stanie jest przekonany
prowadzący spotkanie. „Młodzież bardzo żywo
reagowała na możliwość wdrożenia swoich
pomysłów w życie w ramach projektu. Mieli
bardzo ciekawe pomysły, które warto zreali-
zować” – mówi Krzysztof Kieszkowski. 

Uczniowie podczas spotkania nie tylko usły-
szeli o możliwościach programu, ale przede
wszystkim mieli za zadanie sami stworzyć szkic
własnego projektu. Taka forma aktywizacji
uświadomiła młodym, że są niezwykle kreatywni
i udowodniła im, że wystarczy dobry pomysł,
zgrany zespół i realizacja pomysłu jest możliwa.
Zadowoleni uczestnicy podsumowali spotkanie
słowami:

„Było to bardzo kształcące spotkanie. Wcześ-
niej nie wiedziałam, że młodzież może tworzyć
projekty – mówiła Magdalena Chrabąszcz,
uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Ze-
spole Szkół nr 2 w Chęcinach.

„Poznałyśmy nowe możliwości wykorzystania
naszych pasji. Mając pomysł możemy przygo-
tować wniosek, który umożliwi nam poznawanie
innych krajów” – dodały licealistki Kinga Różalska
z Chęcin i Klaudia Wesołowska z Zespołu Szkół
nr 3 w Chmielniku. 

Program Erasmus+ skierowany jest do mło-
dzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji
działających na jej rzecz, a także do firm i in-
stytucji mogących mieć wpływ na rozwój edu-
kacji pozaformalnej. Kontynuuje tradycje pro-
gramu „Młodzież w działaniu” realizowanego
w latach 2007-2013. Podstawą działań po-
dejmowanych w ramach tego sektora jest edu-
kacja pozaformalna, czyli to czego uczy się
młody człowiek w czasie wolnym od obo-
wiązkowej nauki. Program dzieli się na 5 sek-
torów – Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkol-
nictwo Zawodowe, Szkolnictwo Wyższe, Edu-
kacja Dorosłych oraz Młodzież.

„Młodzi plusują inicjatywami” 
– tymi słowy Krzysztof Kieszkowski podsumowuje swoje spotkania z młodzieżą ponadgimnazjalną
nt. programu Erasmus+.

W ramach popularyzacji informacji na temat działań w programie Erasmus+ specjalista Stowarzyszenia
Integracja i Rozwój, Krzysztof Kieszkowski, spotkał się z uczniami z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych
w Chęcinach. Zachęcał on młodzież do pisania projektów, gdyż stwarza to wiele możliwości, z których
młodzi nie zawsze zdają sobie sprawę. Działania w ramach wymiany międzynarodowej są niezwykle
kształcące – uczniowie nie tylko podnoszą umiejętności w zakresie języka obcego, ale również
poznają inne kultury, stają się świadomymi obywatelami świata. Spotkanie zostało zaplanowane przy
współpracy dyrektor ZS nr 2 w Chęcinach, panią Halinę Kołodziejczyk.



Świętokrzyski
Fundusz 
Młodych Inicjatyw

Druga połowa ubiegłego roku upłynęła pod znakiem najnowszego
projektu Stowarzyszenia Integracja i Rozwój pod nazwą: „Świętokrzyski
Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych
poprzez animację oraz udzielanie małych grantów”. W sumie udzielono
dofinansowania na łączną kwotę ponad 300 tys. zł. Z dotacji skorzystało
19 młodych organizacji pozarządowych i 45 grup nieformalnych. 

W roku 2015 Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaplanowało przyznanie minimum 65 dotacji
na łączną kwotę 325 tys. zł. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej
projektu: www.fio.sir.com.pl. Znajdą tam Państwo wszystkie informacje dotyczące terminów oraz
wyników naborów.

Poniżej przedstawiamy Państwu zaledwie ułamek bardzo ciekawych inicjatyw realizowanych
przez mieszkańców naszego województwa. W razie jakichkolwiek pytań – pracownicy Stowarzyszenie
Integracja i Rozwój służą pomocą.

Zwierzęta są naszymi przyjaciółmi. Bardzo
często traktujemy psy czy koty jak pełnopraw-
nych członków rodziny. Niestety nie wszystkie
zwierzaki mają szczęście mieć właściciela, który
o nie zadba. Na swojej drodze bardzo często
możemy spotkać porzucone i zaniedbane
psy i koty. Smutne jest to, że nie
zawsze jesteśmy w stanie im
pomóc. Pomocy często nie
może udzielić również pań-
stwo, ze względu na
ogromny koszt umiesz-
czenia psa czy kota
w schronisku. 

Z problemem bez-
domności zwierząt bo-
ryka się od kilku już lat
grupa nieformalna „Przy-
jaciele zwierząt” z Masłowa
I w powiecie kieleckim. Do
niedawna nakładem własnych
środków finansowych i pracy obejmo-
wała opieką bezdomne psy i koty, które znaj-

dowała w najbliższej okolicy. Nierzadko zwie-
rzęta te stanowiły zagrożenie dla ludzi. Tym
bardziej konieczne wydają się działania podej-
mowane przez „Przyjaciół zwierząt”. 

W ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz
Młodych Inicjatyw”, realizowanego przez Sto-

warzyszenie Integracja i Rozwój, „Przy-
jaciele zwierząt” otrzymali 5 000
zł na realizację działań związa-

nych ze stworzeniem dla bez-
domnych zwierząt domu
adopcyjnego. W ramach
działalności zaplanowano
budowę kojców, bud, zakup
misek, karmy, gryzaków dla
szczeniąt, a także profesjo-

nalną opiekę weterynaryjną.
W działania grupy nieformalnej

włączyli się również wolontariu-
sze. 

Dzięki inicjatywnie lokalnej spo-
łeczności problem bezdomnych zwierząt może

zostać znacznie zminimalizowany. 

Przyjaciele zwierz t

Grupa nieformalna: „Przyjaciele zwierząt”



Grupa nieformalna „Avangarda”
Grupę nieformalną „Avangarda” tworzą

nauczyciele, pracujący na co dzień z mło-
dzieżą Gimnazjum i Liceum w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Sędziszowie. Niewielka
miejscowość, jaką jest Sędziszów, nie może za-
pewnić społeczności lokalnej dostępu do kultury
wyższej. Przeprowadzone przez grupę niefor-
malną ankiety pokazały, że młodzież nigdy nie
uczestniczyła w przedstawieniu baletowym, nie
była w operze a tylko nieliczni mają za sobą
udział w spektaklu teatralnym. Na taką sytuację
wpływa także wychowanie – rodzice nie kształtują
w swoich dzieciach potrzeby doświadczania
sztuki.

W ramach inicjatywy ze środków projektu
„Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw” za-
planowano udział 41 osób w wieku 15-19 lat
z Gminy Sędziszów w przedstawieniu teatralnym,
koncercie, warsztatach artystycznych. Działania
skierowane były przede wszystkim do osób,
które nigdy nie uczestniczyły w tego typu wy-
darzeniach. Inicjatywa już na etapie rekrutacji
zyskała bardzo szeroki rozgłos, a zainteresowanie
udziałem przerosło możliwości finansowe or-
ganizatorów. Działania spotkały się z przychyl-
nością Burmistrza Sędziszowa, który ufundował
bilety osobom, które nie zdołały się zakwalifi-
kować. Dzięki temu finalnie udział mogło wziąć
więcej osób niż zakładano. Uczestnicy wzięli
udział w dwóch spektaklach w Teatrze im.
Stefana Żeromskiego w Kielcach, odwiedzili
żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie.

Działania rozbudziły w młodych uczestnikach
zainteresowanie sztuką. Zgodnie przyznali, że
swój wolny czas będą potrafili wykorzystać w
bardziej ambitny sposób. Z niecierpliwością
czekają też na kolejne inicjatywy grupy „Avan-
garda”, ale obiecali, że sami we własnym za-
kresie postarają się rozszerzać swoje nowe za-
interesowania. 

Grupa nieformalna „Mieszkańcy
Podlesia”

Nie od dziś wszyscy wiemy, że wspólnymi si-
łami można osiągnąć dużo więcej niż działając
w pojedynkę. Inicjatywa grupy nieformalnej
„Mieszkańcy Podlesia” pokazuje, że dobry pomysł
potrafi zjednoczyć niemal całą miejscowość.

Celem zaplanowanych w projekcie działań
była integracja mieszkańców poprzez wspólną
pracę na rzecz lokalnego środowiska. Projek-
todawcy zaproponowali zagospodarowanie
nieużytków pod kątem placu rekreacyjno-spor-
towego. Pomysł spodobał się mieszkańcom
Podlesia, którzy bardzo aktywnie włączyli się
w działania na wszystkich etapach budowy. 

Środki przekazane przez SIR w ramach pro-
jektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”
pozwoliły na zakup materiałów, które uczestnicy
wykorzystali do budowy altany, wyposażenia
boiska do piłki nożnej i siatkowej, piaskownicy,
miejsca na ognisko wraz z ławkami a także
przenośnego grilla. 

Wraz z postępem budowy coraz więcej miesz-
kańców angażowało się w działania. Dla każdej
pary rąk znalazło się zadanie do wykonania. 

W efekcie możemy podziwiać w Podlesiu
wspaniały plac rekreacyjno-sportowy, który po-
wstał nakładem pracy mieszkańców tej miejs-
cowości. Zapowiadają oni jednak, że jest on
otwarty dla każdego, kto zechce spędzić tam
swój wolny czas. 

Grupa nieformalna Młodzi Aktywni
Kreatywni „MAKi”

Stare, polskie przysłowie mówi, że „waż-
niejszy sąsiad za miedzą niż brat za górą”.
Wydaje się, że właśnie ta myśl przyświecała
grupie nieformalnej Młodzi Aktywni Kreatywni
„MAKi”, która zaplanowała działania integrujące
nowych i starych mieszkańców trzech sąsia-
dujących ulic w Kielcach. Wcześniejsze próby
nie przyniosły rezultatów, a lokalna społeczność
nadal nie potrafiła obdarzyć się zaufaniem.
Jest ono niezbędne, jeśli chcemy podejmować
wspólne inicjatywy. 

Integracja mieszkańców poprzez wspólne
spędzenie wolnego czasu okazała się strzałem
w dziesiątkę. Turniej gry w kręgle stanowił
znakomitą rozrywkę i pozwolił przełamać lody. 

Trzymamy kciuki, aby integracja okazała się
trwała i pozwoliła uczestnikom utworzyć sto-
warzyszenie.



Biuro projektu

ul. Śniadeckich 30/5
25-366 Kielce
tel.: 41 361 04 92
fax: 41 361 11 61
www.centra.ngo.sir.com.pl

O projekcie 
„Świętokrzyskie Centra Rozwoju 
Sektora Pozarządowego”

Projekt „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego” współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest od 1.08.2012 r.
do 31 stycznia 2015 roku.
W ramach projektu realizowane będą bezpłatne usługi wspierające organizacje pozarządowe oraz
dorosłych osób fizycznych, zainteresowanych działalnością sektora NGO’s (non-govermental orga-

nization).

Główne Biuro Projektu zlokalizowane jest w siedzibie SIR w Kielcach, przy ul. Śniadeckich 30/5.
Działalność Biura Projektu wspomagać będą terenowe punkty informacyjne zlokalizowane w:
Bielinach, Jędrzejowie, Końskich i Włoszczowie.

Punkt Informacyjny – Bieliny  

ul. Partyzantów 17 
26-004 Bieliny

(budynek Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach) 
tel. 41 242 47 17

Punkt Informacyjny – Włoszczowa

Plac Wolności 32 
29-100 Włoszczowa 

tel. 41 386 66 27

Punkt Informacyjny – Jędrzejów

ul. 11-go Listopada 42, 28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 80 28

Punkt Informacyjny – Końskie

ul. Spółdzielcza 16A, 26-200 Końskie 
(I piętro nad Rossmanem) 

tel. 41 372 41 05


