
Działalność Stowarzyszenia Odnowy  
i Rozwoju Gminy Orońsko 

w roku 2019 

Orońsko, 19 stycznia 2020 r. 

VIII Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych 



Plan prezentacji 

1. Kontynuowane działania 

2. Wyścig kolarski i Memoriał S. Chełmińskiego 

3. III Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury 

4. Szkolenia komputerowe 

5. Nowy obszar działania – ekonomia społeczna 

6. Odniesienie do ubiegłorocznego planu zadaniowego 

7. Planowane przedsięwzięcia na rok 2020 

8. Podsumowanie 



Działania kontynuowane 

• Sport (nauka pływania, treningi kolarskie, siatkówka) 

• Seniorzy (wycieczki, zajęcia ruchowe, szkolenia, 

spotkania integracyjne) 

• Kultura (nagrania słuchowisk, wyjazdy do teatru, 

seminaria i wizyty studyjne) 

• Spotkania z ciekawymi ludźmi (Przemysław Ziemba) 

• Osoby niepełnosprawne (wyjazd na Galę Integracji) 



Wyścig kolarski i Memoriał 

• Projekt dofinansowany ze środków Starosty 

Szydłowieckiego oraz objęty Honorowym           

Patronatem Wójta i Starosty 

• Zapewniono liczne atrakcje towarzyszące 

• Uczestniczyło ponad 100 kolarzy z całej Polski 

• Wyścig objęty patronatem zawodowej grupy          

kolarskiej CCC Sprandi Polkowice oraz objęty       

punktacją Sekcji Masters Polskiego Związku Kolarskiego 

• Wyścig stanowił jednocześnie Memoriał Stanisława 

Chełmińskiego – kolarza z naszej Gminy, który zginął 

tragicznie podczas wyścigu w 1970 roku (złożono kwiaty 

na grobie, wydrukowano folder informacyjny dla każdego 

uczestnika oraz wykonano medal okolicznościowy) 

• Impreza zorganizowana we współpracy z GKS Oronka, 

OSP Dobrut, Orońsko i Chronów oraz KGW w Zaborowiu 



Konwent Animatorów Kultury 

• Seminarium i wizytę studyjną uczestników III Mazowieckiego Konwentu Animatorów 

Kultury, zorganizowano w Pałacu Brandta, przy współpracy CRP, Muzeum Sztuki 

Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Zespołu Guzowianki i Zespołu Radosne Nutki        

z Mirowa. 

• Zaprezentowano potencjał merytoryczny i organizacyjny SOiRGO, a spotkanie 

uzupełniono występami zespołów folkowych oraz koncertem fortepianowym, na 

zakończenie spotkania zorganizowano akcję ekologiczną „Posadź swoje drzewo”, 

podczas której uczestnicy posadzili 10 jarzębin na terenie centrum rekreacji w Orońsku 



Szkolenia komputerowe 

1. Rodzic w internecie 

2. Tworzę własną stronę internetową/blog 

3. Działam w sieciach społecznościowych 

4. Kultura w sieci 
Przeszkolono łącznie 120 osób w ramach projektu Unii Europejskiej, realizatorzy 

konsorcjum Gmina Orońsko oraz Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko 

 

Grant pt.: „Podwyższenie 

kompetencji cyfrowych 

mieszkańców Gminy Orońsko” 



Ekonomia społeczna 

 Liderowanie partnerstwu w powiecie 

 Robocze spotkania, zidentyfikowanie nisz dla 

rozwoju PES 

 Szkolenia przedstawicieli instytucji partnerskich 

 Wizyty studyjne w aktywnych spółdzielniach 

socjalnych 

 Propagowanie wiedzy o ekonomii społecznej     

i PES 

 Zachęcanie organizacji pozarządowych do 

zaangażowania się w ekonomię społeczną 

(wsparcie przygotowania mikrograntów na 

działania promocyjne oraz rozwój działalności) 



Odniesienie do ubiegłorocznego 
planu zadaniowego 

1. Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży 

2. Zajęcia ruchowe na pływalni dla seniorów 

3. Sekcja piłki siatkowej mężczyzn  

4. Młodzieżowa sekcja kolarska  

5. Wyścig rowerowy „O konar Dębu Czwartaka”  wraz    
z Memoriałem Stanisława Chełmińskiego 

6. Spotkania z ciekawymi ludźmi uczniów szkół gminy 

7. Dzień Godności (koncert zespołu, w skład którego 
wchodzą osoby niepełnosprawne, spotkanie autorskie 
z niepełnosprawną autorką książki) 

8. Warsztaty artystycznej obróbki szkła 

 



Planowane przedsięwzięcia  
na rok 2020 

1. Organizowanie pełnopłatnych zajęć nauki pływania 
(jeśli będzie utrzymane aktualne zainteresowanie) 

2. Organizowanie bezpłatnych treningów kolarskich        
i siatkarskich 

3. Organizacja VIII Ogólnopolskiego Wyścigu 
Kolarskiego „O Konar Dębu Czwartaka” 

4. Zintensyfikowanie działań w zakresie rozwoju 
ekonomii społecznej w powiecie szydłowieckim            
i tworzenia PES 

 



Podsumowanie 

1. Zrealizowano większość zaplanowanych działań, a także wiele projektów poza 

przyjętym planem, brak realizacji warsztatów z artystycznej obróbki szkła wynika     

z braku dofinansowania złożonego projektu,  

2. Stowarzyszenia podczas realizacji działań prowadziło szeroką współpracę z JST 

oraz NGO’s z regionu a także innych miast Polski 

3. Przygotowano 6 projektów na konkursy ogłaszane przez instytucje zewnętrzne (np. 

w ramach programów FIO, ASOS, PROO), z czego 3 uzyskały dofinansowanie. 

Ponadto, zrealizowano 1 projekt w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Obywatelskich 

z Warszawy oraz 1 z Gminą Orońsko 

4. Uruchomiono nowy obszar funkcjonowania stowarzyszenia, tj. działania w zakresie 

ekonomii społecznej 

5. Zrealizowano szereg projektów z funduszy własnych stowarzyszenia, w tym 

bezpłatne zajęcia sekcji kolarskiej, które zaczęły się cieszyć wzrastającym 

zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży 

6. Dziękujemy Sponsorom za ich pomoc w realizacji działań stowarzyszenia 


