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Cel Forum Dyskusyjnego

Celem forum jest zwiększenie poziomu 
zaangażowania mieszkańców w życie społeczności 

lokalnej poprzez podwyższenie efektywności 
działania organizacji sektora ekonomii społecznej 

na terenie Gminy Orońsko, a w konsekwencji 
uruchomienie sieciowych, atrakcyjnych 

przedsięwzięć społeczno– gospodarczych



Charakterystyka sektora NGO’s

Razem 22 organizacje formalne z siedzibą w Gminie Orońsko, kilka 
oddziałów organizacji ogólnopolskich (np. ZHP, Caritas) i kilka 
nieformalnych (np. OTS lub nowo powołane KGW w Orońsku)



Charakterystyka sektora NGO’s

Zarejestrowano w KRS 
dwa nowe 
stowarzyszenia 
- Stow. Pszczelarzy 

Leśników
- Stow. Polski Instytut 

Partnerstwa 
Leśnego

Zarejestrowano 
u starosty jedno 
stowarzyszenie zwykłe
- Kapela Bursów

W trakcie rejestracji 
KGW w Orońsku



Przykłady zrealizowanych działań
Stowarzyszenie Eko Orońsko

28 sierpnia 2021r. stowarzyszenie wzięło 
udział w Festiwalu Ogrodów pod hasłem: 
“Bądź eko to logiczne”

Współpraca ze stowarzyszeniem 
Zielona Akcja z Radomia

W marcu 2020 roku zrealizowano projekt ekologiczny 
montażu budek lęgowych, którego celem było 
zwiększenie populacji jerzyka zwyczajnego
Współpraca z SOiRGO oraz Państwową Strażą 
Pożarną w Szydłowcu

Od 2019 r. Eko Orońsko włącza się w trwającą do dziś 
zbiórkę surowców wtórnych organizowaną charytatywnie na 
rzecz chorego Krzysia Czupryna 
Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Orońsku



Przykłady zrealizowanych działań
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko

Organizacja w roku 2021 Dnia Seniora w Orońsku
Współpraca z: OSP w Orońsku i Dobrucie, KGW 
w Guzowie, Zaborowiu, Tomaszowie i Orońsku, 
Środowiskowo-Lekarskim WOPR w Radomiu, Kapelą 
Bursów, Kapelą Zbyszka Ciechowicza, 
Stowarzyszeniem „Wspólna Sprawa”

Realizacja w roku 2020 i 2021 projektów w zakresie 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów 
(wycieczki autokarowe, warsztaty ceramiczne i florystyczne, 
prelekcje, zajęcia na pływalni, wyjazdy do teatru)
Współpraca z: OSP w Orońsku oraz „Wspólną Sprawą”

Organizacja w roku 2020 koncertu 
organowego z okazji 100-lecia Bitwy 
Warszawskiej (wykonawcy: Piotr Dziewiecki 
oraz Marika Jurkiewicz)
Współpraca z: Parafią w Orońsku



Przykłady zrealizowanych działań
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie

OSP w Dobrucie realizowała typową działalność 
związaną z funkcjonowaniem w ramach 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Poza tym przeprowadzono rozbudowę remizy 
OSP oraz wykończenie garażu, a także  remont 
świetlicy.
Współpraca: nie wykazano współpracy 
z innymi organizacjami pozarządowymi



Przykłady zrealizowanych działań
Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszowie

Organizacja w roku 2021 festynu rodzinnego w Tomaszowie
Współpraca z: OSP w Tomaszowie

Promocja folkloru podczas zwiedzania w 2021 roku wystawy 
Ursuli von Rydingsvard „Tylko Sztuka” w Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku
Współpraca z: CRP w Orońsku oraz SOiRGO

14-15 sierpnia 2021 roku organizacja i uczestnictwo
w pikniku pod nazwą Dni Orońska
Współpraca: LGD „Razem na Piaskowcu”  oraz 
Gmina Orońsko



Przykłady zrealizowanych działań
Koło Gospodyń Wiejskich w Guzowie

Udział w pielgrzymce Kół Gospodyń Wiejskiech i sołtysów 
do Sanktuarium w Skarżysku Kamiennej
Współpraca: nie wykazano współpracy

Udział w organizacji Dnia Seniora w Orońsku 
(przygotowanie stoiska promocyjnego z potrawami 
regionalnymi)
Współpraca z: SOiRGO, Wspólną Sprawą, KGW 
Zaborowie, Tomaszów i Orońsko



Przykłady zrealizowanych działań
Koło Gospodyń Wiejskich w Orońsku – organizacja na etapie rejestracji

Włączenie się w organizację obchodów Dnia Seniora 
w Orońsku w roku 2021 (przygotowanie potraw)
Współpraca ze Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju 
Gminy Orońsko

Włączenie się w przygotowanie obchodów Święta 
Niepodległości, szczególnie drugiej  części uroczystości pn.
„ 100 Orlików na następne stulecie Niepodległości - śladami 
wielkich sportowców”,  zebrani uczestniczyli w spotkaniu 
integracyjnym połączonym z poczęstunkiem, który 
przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich „Aniołki Floriana” 
z Orońska.
Współpraca: nie wykazano współpracy z NGO’s



Przykłady zrealizowanych działań
Gminny Klub Sportowy „Oronka”

Drużyna seniorów w sezonie 2019/2020 awansowała do 
Tymex ligi okręgowej i na koniec rundy zajęła 9 miejsce na 
18 drużyn. Obecnie, tj. w połowie sezonu 2020/2021 
zajmuje 14 miejsce na 16 drużyn .
W klubie trenują także trzy drużyny młodzieżowe roczniki 
2010-2011, 2012 oraz 2013 i młodsi. Drużyny zajmują 
czołowe miejsca w swoich rocznikach.
Jak co roku zarówno w 2020 jak i w 2021 roku odbyły się 
memoriały Krzysztofa Gumulaka (w rozgrywkach biorą 
udział piłkarze GKS Oronki oraz rodzina i przyjaciele)

Współpraca: nie wykazano współpracy z innymi 
organizacjami pozarządowymi



Przykłady zrealizowanych działań
Ludowy Klub Sportowy „Postęp Łaziska”

Klub awansował w sezonie 2020/2021 do A klasy
Klub brał udział w największym amatorskim turnieju 
w Polsce. Play Arena edycja w Radomiu: miejsce 3 
i zaproszenie na ogólnopolski turniej, na który jadą 3 
najlepsze drużyny z regionu. Ponadto drużyny dziecięce 
wzięły udział w czterech turniejach. Uczestniczył 
w Mistrzostwach Europy Drużyn Polonijnych
Łącznie w klubie gra 42 zawodników, z czego 60% wywodzi 
się z terenu Gminy Orońsko.
Kadra trenerska obejmuje: dwóch trenerów z licencją UEFA 
klasy A oraz dwóch z licencją UEFAS klasy C.

W roku 2020 klub obchodził jubileusz 35-lecia istnienia.

Współpraca z: CRP w Orońsku, Klubem Radomiak 
Radom, nie wykazano współpracy z innymi lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi



Przykłady zrealizowanych działań
Orońskie Towarzystwo Sportowe – organizacja nieformalna

OTS w Orońsku organizuje rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej, w których również bierze czynny udział. Drużyna 
OTS Orońsko w roku 2020 obroniła mistrzostwo 
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Drużyna w ramach ALPS 
nie przegrała żadnego meczu w ciągu 2 lat. W sezonie 2020 
rywalizowała z ekipami z Przytka, Radomia, Chlewisk, 
Wolanowa. 1 marca 2020 wystąpiła w turnieju 
organizowanym przez UKS Hubal Chlewiska, gdzie zajęła 3 
miejsce. Był to turniej o puchar Wójta Gminy Chlewiska. Po 
przerwie Covidowej 11 kwietnia 2021 drużyna wygrała 
Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty 
Radomskiego, pokonując ekipy z  Gozdu, Zwolenia oraz 
Jastrzębi. 13 czerwca 2021 wzięła udział w turnieju Enea 
Family Cup, gdzie zajęła 2 miejsce. 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju 
Gminy Orońsko



Ocena współpracy lokalnych NGO’s

1.Nie współpracują między sobą, są rejestrowane dla realizacji jednego 
konkretnego celu, np. reprezentują interes społeczny przed organami administracji 
publicznej (np. Ciepła Przyjazna Mieszkańcom) lub jako klub sportowy (GKS 
„Oronka”, LKS „Postęp”), 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 regionalnych kulinariów, 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 



Modele współpracy sieciowej

Lider

NGO 1

NGO 2

NGO 3

NGO 4

NGO 5

NGO 6

NGO 7

NGO 8

Model aktualny



Modele współpracy sieciowej

NGO 1 NGO 2 NGO 3

NGO 4
NGO 5
Lider

NGO 6

NGO 7 NGO 8 NGO 9

Model docelowy



Potencjał sieciowy NGO’s

W celu zbudowania systemu sieciowej współpracy organizacji 
pozarządowych na terenie Gminy Orońsko konieczne jest zidentyfikowanie 
potencjału organizacyjnego, technicznego i wykonawczego poszczególnych 
NGO’s (tzw. mocne strony) oraz zbudowanie bazy wiedzy, z której mogłyby 

korzystać organizacje pozarządowe podczas planowania projektów.

Nazwa 
NGO

Potencjał
organizacyjny

Potencjał 
techniczny

Potencjał 
wykonawczy

SOiRGO • Umiejętności kreowania 
pomysłów,

• Wiedza w zakresie przepisów 
prawnych, związanych z 
funkcjonowaniem NGO’s

• Umiejętności planowania 
dużych przedsięwzięć

• Wiedza o źródłach finansowania 
projektów

• Kontakty robocze z firmami 
reklamowymi, szkoleniowymi, 
drukarniami.

• Posiadanie
mobilnego 
zestawu 
nagłaśniającego

• Posiadanie 
zestawu do 
prezentacji 
multimedialnych

• Posiadanie 
pneumatycznej 
bramy startowej

• Możliwość 
przygotowania i/lub
weryfikacji projektów

• Możliwość obróbki 
językowej i edycyjnej 
tekstów

• Współpraca z grafikami 
komputerowymi, 
ratownikami wodnymi 
oraz instruktorami 
sportu



Sieciowe projekty na 2022 rok

1. Współorganizacja obchodów Jubileuszu 65-lecia 
istnienia Parafii Wniebowzięcia NMP

2. Organizacja Dnia Seniora w Orońsku

3. Organizacja wyścigu kolarskiego „O konar Dębu 
Czwartaka” 



Obszary komercyjnych projektów 
społeczno-gospodarczych

Bazujące na mocnych stronach powiatu

- oferta wsparcia organizacji imprez 
specjalistycznych (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

Bazujące na zidentyfikowanych niszach

- oferta tanich usług noclegowych w 
standardzie schroniska młodzieżowego

- oferta wytwarzania rękodzieła 
artystycznego i pamiątek 
regionalnych

- oferta wsparcia usług turystycznych, 
(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 
(wsparcie grup turystycznych z osobami 
niepełnosprawnymi, transport osób z 
trudnościami ruchowymi itp.)



Podsumowanie

1. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost ilości organizacji pozarządowych 
funkcjonujących na terenie Gminy Orońsko.

2. Identyfikuje  się stosunkowo małą aktywność wielu organizacji, co obserwuje się 
jako brak zaangażowania w konsultacje społeczne ważnych aktów prawa 
miejscowego, czy też brak czynnego udziału lub wręcz nieobecność w forum 
dyskusyjny, stanowiącego głównie miejsce wymiany doświadczeń i rozwoju 
potencjału ekonomii społecznej.

3. Współpraca pomiędzy organizacjami jest realizowana według modelu lider-
doprasza konsorcjantów do określonego działania (najczęściej z najbliższego 
otoczenia).

4. Model sieciowy w ujęciu każdy pracuje z każdym wymaga wdrożenia programu 
pozwalającego na opracowanie systemu współpracy, opartego na zaangażowaniu 
w kreowanie i realizowanie działań każdego uczestnika takiej sieci.

5. Konieczne jest opracowanie bazy wiedzy o potencjale wykonawczym, 
technicznym i organizacyjnym każdej z organizacji pozarządowej działającej w 
gminie.


