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Charakterystyka partnerstwa 

 

Powierzchnia powiatu: ok. 452 km2 
Liczba ludności: ok.40200 mieszkańców 
 
Członkowie partnerstwa: 
- UM w Szydłowcu, 
- SOiRGO 
- LGD Razem na Piaskowcu 
- Stowarzyszenie „Rodzina Razem 2015” 
- Szydłowieckie Forum Gospodarcze 
- PUP w Szydłowcu 
- Gmina Mirów 
- Gmina Jastrząb 
- Gmina Orońsko 
 



Sposoby działania 

 Systematyczne robocze spotkania 

 Szkolenia przedstawicieli instytucji partnerskich 

 Wizyty studyjne w aktywnych spółdzielniach socjalnych 

 Propagowanie wiedzy o ekonomii społecznej i PES (prezentacje 
na Forum Dyskusyjnym Lokalnych Organizacji Pozarządowych, 
prezentacje na sesjach Rady Gminy) 

 Zachęcanie organizacji pozarządowych do zaangażowania się w 
ekonomię społeczną (wsparcie przygotowania mikrograntów na 
działania promocyjne oraz rozwój działalności) 



Sposoby działania 

 Spotkania robocze i szkolenia  



Sposoby działania 

 Wizyty studyjne w prężnych spółdzielniach socjalnych 

Np. Spółdzielnia: „Tropem Przygody” w Kielcach oraz Osada 
Średniowieczna – Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór 
Świętokrzyskich w Bielinach 



Specjalizacje powiatu 

1. Turystyka i rekreacja (tereny leśne, zbiorniki wodne, bogata 
historia, cenne zabytki) 

2. Sport i kultura fizyczna (ogólnopolskie wyścigi kolarskie – 
Wyścig o Konar Dębu Czwartaka, biegi uliczne i przełajowe – Bieg 
w Sadku i w Mirowie, imprezy motorowe – autodrom Jastrząb, 
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Szydłowcu) 

3. Kultura i sztuka (festiwale folklorystyczne – Zaborowie, Mirów, 
wystawy w CRP Orońsko, festiwale muzyczne w Orońsku, warsztaty 
artystyczne w Szydłowcu i Orońsku) 

4. Rozrywka (kino plenerowe w Szydłowcu i Orońsku, koncerty 
disco-polo i muzyki pop w Szydłowcu, imprezy plenerowe w 
Orońsku, Jastrzębiu, Mirowie, Chlewiskach, imprezy na zamku w 
Szydłowcu) 



Oferta działania spółdzielni 

Bazująca na mocnych stronach powiatu 

- oferta wsparcia organizacji imprez 
specjalistycznych (dostarczanie Toy-Toy, 
rozkładanie scen, utrzymanie porządku i 
czystości, grupy rekonstrukcyjne) 

- oferta organizacji wycieczek pieszych i 
rowerowych dla różnych grup odbiorców 
(uczniowie seniorzy)  

- oferta usług przewodnickich 

- oferta usług regionalnej gastronomii 

- oferta utrzymania obszarów zielonych, w 
tym atrakcyjnych turystycznie 

Bazująca na zidentyfikowanych niszach 

- oferta tanich usług noclegowych w 
standardzie schroniska młodzieżowego 

- oferta wytwarzania rękodzieła artystycznego i 
pamiątek regionalnych 

- oferta wsparcia usług turystycznych, (w tym 
informacja i sprzedaż pamiątek, serwis 
rowerowy, wynajem dorożek oraz rowerów, 
organizacja i obsługa parkingów 
samochodowych)  

- oferta usług odnowy biologicznej (masaże, 
rehabilitacja, tężnia solankowa lub grota 
solna) 

- oferta wsparcia osób niepełnosprawnych 
(asystent w codziennym funkcjonowaniu oraz 
wsparcie grup turystycznych z osobami 
niepełnosprawnymi, transport osób z 
trudnościami ruchowymi itp.) 

 



Podsumowanie 

 Partnerstwo w powiecie szydłowieckim złożone jest z kilku 
najbardziej aktywnych instytucji, dołączenie do partnerstwa gmin 
wymagało zabiegów ze strony partnerstwa 

 Niektóre samorządy nie widzą potrzeby angażowania się w 
partnerstwo pomimo zachęt z UE w nowej perspektywie 
finansowej (bardziej atrakcyjne jest pobieranie środków na 
pracowników interwencyjnych niż tworzenie np. spółdzielni 
socjalnych) 

 Gminy nie chcą aktywnie angażować się w tworzenie PES 

 Skutecznym sposobem tworzenia PES jest profesjonalizacja NGO 

 NGO, wykazujące chęć działania w obszarze ekonomii społecznej 
wymagają szybkiego wsparcia grantowego 
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