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Cel prezentacji 

Podsumowanie działań sektora 
pozarządowego z terenu Gminy 

Orońsko wraz z dyskusją propozycji 
projektowych na rok 2020 oraz 
przygotowanie materiałów do 

opracowania harmonogramu imprez 
w bieżącym roku na terenie gminy 
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Plan prezentacji 

 Ujęcie ilościowe sektora pozarządowego 

 Obszary działania i współpraca 

 Przykłady zrealizowanych działań 

 Aktywność nowych stowarzyszeń 

 Identyfikacja priorytetowych działań 

 Podsumowanie 
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Ile jest NGO’s w Gminie? 

5 stowarzyszeń 
5 jednostek OSP 
1 fundacja 

58% 26% 

16% 

NGO's zarejestrowane w KRS Stowarzyszenia zwykłe Koła Gospodyń Wiejskich 

1. Ciepła przyjazna 
mieszkańcom 

2. Stow. na Rzecz Rozwoju i 
Edukacji Zespołu Guzowianki 

3. Stow. Emerytów 
„Wspólna Sprawa” 

4. Stowarzyszenie Ekolog. 
„Eko Orońsko” 

5. Mazowieckie Stow. na 
Rzecz Zwierząt „Kłębek 
Nadziei” w Wałsnowie 

1. KGW w Zaborowiu 
2. KGW w Orońsku 
3. KGW w Tomaszowie 

Razem 19 organizacji formalnych z siedzibą w Gminie Orońsko, kilka oddziałów 
organizacji ogólnopolskich (np. ZHP, Caritas) i kilka nieformalnych 4 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia


Co robią gminne NGO’sy? 

Organizacje funkcjonują zgodnie z Ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) 

1. Działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

2. Działanie na rzecz osób w 
wieku emerytalnym 

3. Działanie w zakresie nauki, 
edukacji, oświaty i 
wychowania 

4. Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 

5. Działanie w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego 

6. Turystyki i rekreacji 

7. Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

8. Ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego 

9. Ratownictwo i ochrona 
ludności 

10.Działalność charytatywna 
11.Wspomaganie rozwoju 

wspólnot i społeczności 
lokalnych 

12.Integracja i reintegracja 
zawodowa 
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Jak współpracują NGO’sy? 

1. Nie współpracują między sobą, są rejestrowane dla realizacji jednego 
konkretnego celu, np. reprezentują interes społeczny przed organami 
administracji publicznej (np. Stowarzyszenie Eko Orońsko, Ciepła przyjazna 
mieszkańcom) lub w celu prowadzenia szkoły (Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Krogulcza Mokra i Krogulcza Sucha), ale mają potencjał do 
dalszego rozwoju partnerstw 

2. Współpracują incydentalnie realizując wspólne jednostkowe działania 
non-profit szczególnie na początkowym etapie funkcjonowania – 
wartościowe przekazywanie doświadczenia i dobrych praktyk 

3. Współpracują na zasadzie świadczenia sobie odpłatnych usług 
(np. udostępnianie pomieszczeń, sprzedaż produktów żywnościowych, 
zabezpieczenie medyczne, itp.) – ważne jest aby każda z organizacji dbała 
o pozyskanie środków i odwzajemniała wsparcie ze strony innej organizacji 

4. Współpracują w szerokim zakresie realizując duże projekty 
finansowane ze źródeł zewnętrznych (JST, Ministerstwa, Unia Europejska) 
– rzadko spotykana forma współpracy 
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Przykładowy model współpracy 
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Przykładowa współpraca 

Instytucje zaangażowane w organizację: 
 
- Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy 

Orońsko - koordynator 
- Fundacja Inicjatyw Edukacyjnych z Warszawy 
- Stowarzyszenie Emerytów „Wspólna Sprawa” 
- Stowarzyszenie „Spokojna Jesień Życia” z Szydłowca 
- Fundacja im. J. Brandta wraz z Centrum Rzeźby Polskiej 

w Orońsku 
- Młodzieżowy Zespół Ludowy „Guzowianki” 
- Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folkowy „Radosne Nutki” 

z Mirowa 
- Kapela Bursów 
- Koła Gospodyń Wiejskich z Zaborowia, Bieszkowa, 

Tomaszowa, Załawy ? 
- Powiat Szydłowiecki, Gmina Orońsko, Gmina Mirów, 

Gmina Szydłowiec 

Dzień Seniora w Orońsku 
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Przykładowe działania 

Aktywność SOiRGO 
Działania dofinansowane w ramach projektów zewnętrznych 
1. Szkolenia komputerowe dla mieszkańców Orońska – współpraca z Gminą 

w projekcie UE 
2. Wyścig kolarski „O Konar Dębu Czwartaka” – projekt z Powiatu 

Szydłowieckiego 
3. Powszechna nauka pływania – projekt z Gminy Orońsko 
4. Działania szkoleniowe, turystyczne i rekreacyjne dla seniorów – 

współpraca w projekcie ASOS 
5. Organizacja staży dla osób młodych – projekt UE „Młodzi gotowi do 

działania” 
Działania własne 
1. Treningi i turnieje piłki siatkowej mężczyzn 
2. Treningi kolarskie dla uczniów 
3. Spotkanie z ciekawym człowiekiem (Przemysław Ziemba – prezes PTN) 
4. Akcie wolontariatu młodzieżowego – „Książka za sprzątanie” 
5. Nagranie i publikacja cyklu słuchowisk (bajki dla dzieci i wiersze Henryka 

Defińskiego) 
6. Współorganizacja III Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury 
7. Współorganizacja wyjazdu osób niepełnosprawnych na Galę Integracji 
8. Szkolenie przewodników turystyki 
9. Liderowanie partnerstwu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie 
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Przykładowe działania 

Aktywność OSP w Dobrucie 

1. Działania operacyjne – 112 
wyjazdów (gaszenie pożarów, 
zabezpieczanie imprez, zagrożenia 
miejscowe, pokazy i ćwiczenia) 

2. Działania inwestycyjne (remont 
strażnicy, zakup sprzętu, zakup 
ubrań specjalnych i mundurów 
galowych) 

3. Podwyższanie sprawności bojowej 
(warsztaty ratownictwa 
technicznego i wodnego) 

4. Zawody sportowo-pożarnicze 
(gminne i powiatowe) 
 

 

Zadania na 2020 rok: 
• organizacja jubileuszu 55-lecia 
• dokończenie remontów i zakup samochodu, 
• pozyskanie nowych członków, 
• warsztaty ratownicze, 
• współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi 
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Przykładowe działania 

Aktywność OSP w Orońsku 

1. Działania operacyjne – 126 wyjazdów 
2. Działania inwestycyjne (remont remizy, 

zakup sprzętu, modernizacja otoczenia 
strażnicy) 

3. Działalność Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej (28 osób bierze udział w 
systematycznych szkoleniach, 
zawodach i uroczystościach) 

4. Zawody sportowo-pożarnicze (gminne 
i powiatowe) 

5. Zabezpieczenie imprez (wyścig 
kolarski, festyny, Dzień Sportu) 

6. Spotkania integracyjne i akcje 
charytatywne 
 

 

Zadania na 2020 rok: 
• kontynuacja remontów i zakup nowego sprzętu, 
• przygotowanie MDP do zawodów wojewódzkich, 
• doskonalenie umiejętności strażaków, 
• szkolenia p.poż i pierwszej pomocy w szkołach 
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Przykładowe działania 

Aktywność KGW w Zaborowiu 

1) Warsztaty wielkanocne w przedszkolu pn. „Palmy i 

palemki” 

2) Udział w programie TVP Info w Twoim Mieście 

3) Udział w Wolanów Food Festiwal 

4) Udział w pikniku Samorządu Województwa 

Mazowieckiego „Serdeczne Mazowsze” 

5) Udział w audycji Radia dla Ciebie pt. „Łosiowisko – Boże 

Narodzenie na Ziemi Radomskiej” 

6) Współorganizacja Wojewódzkiego Przeglądu Obrzędów 

7) Współpraca przy organizacji imprez regionalnych (Dzień 

Seniora, Kolędowanie Guzowianek, Wyścig Kolarski) 
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Przykładowe działania 

Aktywność DH „Płomień” 

Harcerze w 2019 roku brali udział w: 

1) akcjach społecznych i charytatywnych, 

2) uroczystościach patriotycznych, 

3) przeglądach artystycznych, 

4) szkoleniach (kurs zastępowych, warsztaty 

wiedzy harcerskiej). 

Drużyna harcerska działa przy Szkole Podstawowej w Guzowie i funkcjonuje 
w strukturze Hufca Radom-Powiat. Drużyna składa się z 8 harcerek  
i 4 harcerzy, opiekunami jest dh. Elżbieta Białas i Agnieszka Patyna 

O wyzwaniach jakie stoją przed harcerzami w roku 
2020 można dowiedzieć się z prezentacji indywidualnej 
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Aktywność nowych NGO’s 

Działalność Stowarzyszenia „Wspólna Sprawa” 
1. Działania we współpracy z SOiRGO: 

wyjazd na Mazury i do Krakowa, zajęcia 
ruchowe (pływanie, fitnes), szkolenia 
(komputery, wizaż, lider), udział w 
spektaklach teatralnych, Dzień Seniora 

2. Działania we współpracy z Powiatem: 
udział w 6 seansach filmowych i w 1 
spektaklu teatralnym 

3. Działania we współpracy ze 
stowarzyszeniem „Spokojna Jesień 
Życia”: wczasy w Łazach, piknik 
sportowy, wyjazd na Podlasie, wyjazd 
do Wilna, zabawa karnawałowa, 
Andrzejki, Dzień Kobiet 

4. Działania we współpracy z Gminą i 
SOiRGO: projekt cyfrowy obywatel 
województwa mazowieckiego 

5. Działania własne: szkolenia np. senior 
w ruchu drogowym, prewencja 
antywyłudzeniowa, spotkanie autorskie 
z Henrykiem Defińskim, wigilia, 
spotkanie sylwestrowe 

 

Stowarzyszenie bardzo aktywne działające 
głównie  na rzecz seniorów – zapraszamy do 
zapoznania się z indywidualną prezentacją 14 



Aktywność nowych NGO’s 

Działalność Stowarzyszenia „Eko Orońsko” 

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ  
DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ MIESZKAŃCÓW 

 GMINY OROŃSKO 

CELE DZIAŁANIA 

 ochrona środowiska naturalnego 

 przeciwdziałanie dewastacji przyrody, 
środowiska naturalnego 

 poprawa stanu zdrowia i jakości życia 
mieszkańców gminy  

 edukacja lokalnej społeczności, 
zwiększenie świadomości ekologicznej  

 działania zgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju 

 działalność informacyjna, promująca 
ekologiczny styl życia 

 promocja walorów turystycznych  i 
przyrodniczych gminy 

Stowarzyszenie występuje także jako strona społeczna w postępowaniach 
administracyjnych – zapraszamy do zapoznania się z indywidualną prezentacją  15 



Priorytetowe działania 

1.Profesjonalizacja NGO’s 
2.Rozwój ekonomii społecznej 
3. Intensyfikacja działalności w obszarze ekologii, 

turystyki, rekreacji 
4.Zacieśnianie współpracy międzyorganizacyjnej 
5.Podwyższenie skuteczności pozyskiwania przez 

NGO’s projektów zewnętrznych 
6.Dalszy rozwój nowo powstałych organizacji 
7.Zwiększenie zaangażowania w konsultacje 

społeczne 
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Podsumowanie 

 Obserwuje się aktywność mieszkańców Orońska w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego – tworzenie nowych NGO’s 

 Obserwuje się incydentalne zaangażowanie w kształtowanie zasad 
funkcjonowania Gminy, aktualnie odnotowuje się zbyt mały udział lokalnych 
NGO’s m.in. w konsultacjach społecznych dokumentów strategicznych 

 Obserwuje się dobrą współpracę międzyinstytucjonalną, jednak inicjatorem 
przedsięwzięć o szerokim zakresie działań jest zwykle jedno stowarzyszenie, 
tym samym konieczne jest zaktywizowanie się innych regionalnych NGO’s w 
realizacji dużych projektów 

 Obserwuje się trend profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych, 
szczególnie poprzez komercjalizację niektórych usług 

 Obserwuje się brak działań regionalnych NGO’s w obszarze ekonomii 
społecznej, a więc niezbędna jest aktywizacja tej sfery funkcjonowania 
organizacji pozarządowych 
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Dziękuję za uwagę 

Zapraszamy do dyskusji i zgłaszania 
propozycji działań do harmonogramu 

ogólnodostępnych imprez 
organizowanych w bieżącym roku 
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