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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Informator o zasobach środowiska” 
 

Zgromadzone w Informatorze dane pozwoliły na wsparcie rodzin uczestniczących  

w pilotażu projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku 

pracy”,  ale sam Informator może stać się istotnym elementem przełamywania barier we współpracy 

między różnymi instytucjami, co w rezultacie powinno bezpośrednio i trwale przełożyć się na 

jakość usług świadczonych mieszkańcom gmin. 

Liderem niniejszego projektu jest Powiat Kielecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kielcach  wraz partnerami Powiat Kieleckie/ Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, Gmina 

Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach oraz Gmina Masłów/ Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Masłowie. 

Głównym celem projektu było utworzenie skoordynowanego systemu współpracy 

instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia  

lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu 

świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wprowadzenie nowych instrumentów rodzinnej 

aktywizacji i integracji społecznej. Ponadto praca z rodzinami wyłonionymi w pilotażu  

miała na celu wypracowanie i realizację „Rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy  

i integracji społecznej”.  W ramach realizowanego pilotażu na terenie powiatu kieleckiego powstały 

dwa zespoły z Gminy Masłów i Gminy Bieliny: Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę 

(PZKW) oraz Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI) Zadaniem PZKW było m.in. 

przygotowanie szczegółowych zasad współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej  

i instytucji rynku pracy w ramach testowania modeli oraz opracowania tzw. Lokalnego Programu 

Interdyscyplinarnego Współpracy (wspólnego lokalnego katalogu działań) integrującego 

pracowników instytucji obu obszarów we wspólnych działaniach na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i bezrobociem. MGI natomiast był odpowiedzialny za opracowanie  

i wdrażanie rodzinnych programów dla 10 wybranych wielodzietnych rodzin objętych pilotażem  

tj. po 5 rodzin z Gminy Masłów i Gminy Bieliny.  

W ramach projektu były realizowane 4 moduły skierowane do rodziny: 

 1. Moduł prozatrudnieniowy 

2. Moduł społeczny i integracyjny 
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3. Moduł rodzinny 

4. Moduł sport i kultura 

Program skierowany był do rodzin: 

1. wielodzietnych: 3 i więcej dzieci. W składzie rodziny mogą wchodzić dzieci w wieku do 26 

roku życia pod warunkiem kontynuowania przez nie nauki;  

2. bezrobotnych (przynajmniej jeden z rodziców) będących w wieku aktywności zawodowej 

w tym długotrwale bezrobotnych;  

3. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;  

4. kryteria dodatkowe: niskie kompetencje rodzicielskie, uzależnienia, struktura rodziny, 

niepełnosprawność. 

 

Przedstawiony „Informator o zasobach środowiska” stanowi karty usług jednostek 

organizacyjnych gminy Bieliny i Masłów oraz Powiatu kieleckiego, organizacji pozarządowych, 

instytucji kościelnych działających na rzecz rodziny, młodzieży oraz osób dorosłych. 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

1. Instytucje pomocy społecznej 

Karta 1:  

Nazwa instytucji: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Masłowie  
 
skrócona nazwa: „GOPS Masłów” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o świadczenia pieniężne 
o świadczenia niepieniężne 
o poradnictwo psychologiczna 
o poradnictwo prawne 
o wsparcie asystenta rodziny 
o aktywizacja osób bezrobotnych 
o działania profilaktyczne 

Przedstawiciel instytucji: 
Kierownik-  
mgr Monika Dolezińska-Włodarczyk  
 
Adres: 
Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5 
26-001 Masłów 

telefon, fax: 
41-311-08-70, 41-311-08-70 w. 136 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: 
gops@maslow.pl 
www. 
www.gops-maslow.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
-poniedziałek 9:00-17:00 
-wtorek-piątek 7:20- 15:20 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj wsparcia/ 
świadczone usługi: 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 
Osoba do kontaktu 

(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

świadczenia rodzinne 
(na wniosek rodzica 
lub opiekuna) w tym: 
-zasiłek rodzinny 
wraz z dodatkami, 
-jednorazowa 
zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 

Dziecko 0-21 pod 
warunkiem kontynuacji 
nauki, lub do 24 r. życia 
jeżeli kontynuuje naukę i 
posiada orzeczenie o 
niepełnosprawności 

 
siedziba GOPS 

 
cały rok 

 
 
Aneta Kułak 
tel.41-311-08-70 w.129 
e-mail: 
aneta.kulak@maslow.pl 

świadczenia rodzinne 
(na wniosek) w tym: 
-zasiłek pielęgnacyjny, 
-świadczenie 
pielęgnacyjne 

dziecko posiadające 
orzeczenie o 
niepełnosprawności lub 
stopniu 
niepełnosprawności 

Świadczenia z 
funduszu 
alimentacyjnego (na 
wniosek, egzekucja 
bezskuteczna) 

-dzieci do 18r. życia lub 
-do 25r. życia w 
przypadku 
kontynuowania nauki w 
szkole lub szkole wyższej 

 
siedziba GOPS 

 
cały rok 

Agnieszka Zych 
tel.41-311-08-70 w.130 
e-mail: 
agnieszka.zych@maslow.pl 
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Usługi asystenta 
rodziny 

Rodzina  niewydolna 
wychowawczo, rodziny 
wieloproblemowe  
z dziećmi 

teren Gminy 
Masłów 

cały rok Marta Wojtasik 
tel.41-311-08-70  
e-mail: 
marta.wojtasik@maslow.pl 

a) Świadczenia 
finansowe zgodnie 
z ustawą o pomocy 
społecznej (na 
wniosek): 
-zasiłek celowy 
-specjalny zasiłek 
celowy 
-zasiłek okresowy 
-świadczenie 
pieniężne 
-zasiłek stały 
 
b) Świadczenie 
niepieniężne 
zgodnie z ustawą o 
pomocy społecznej 
(na wniosek): 
-posiłki dla dzieci w 
stołówkach 
szkolnych 
-usługi opiekuńcze 
-kierowanie do 
domów pomocy 
społecznej 

 
a,b) osoba/ rodzina 
znajdująca się w 
trudnej sytuacji 
życiowej z powodu: 
-sieroctwa 
-bezdomności 
-bezrobocia 
-niepełnosprawności 
-długotrwałej choroby 
-przemoc w rodzinie 
-potrzeby ochrony 
macierzyństwa lub 
wielodzietności 
-trudności w 
przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 
-alkoholizmu lub 
narkomanii 
-zdarzenia losowego  
i sytuacji kryzysowej 
-klęski żywiołowej lub 
ekologicznej 
 

siedziba GOPS 
w tym rejon: 
Wiśniówka, 
Dąbrowa 

cały rok Sabina Gierczak (rejon 1) 
tel.41-311-08-70 w.126 
e-mail: 
sabina.gierczak@maslow.pl 

Mąchcoice-
Scholasteria,  
Wola Kopcowa 

cały rok Elżbieta Moskal (rejon 2) 
tel.41-311-08-70 w.127 
e-mail: 
elzbieta.moskal@maslow.pl 

Masłów 
Pierwszy,  
Brzezinki 

cały rok Aneta Dudzik (rejon 3) 
tel.41-311-08-70 w.125 
e-mail: 
aneta.dudzik@maslow.pl 

Masłów Drugi 
ul.Ks.J.Marszałka, 
Mąchocice 
Kapitulne 

cały rok Elżbieta Radomska (rejon 4) 
tel.41-311-08-70 w.123 
e-mail: 
elzbieta.radomska@maslow.pl 

Dolina 
Marczakowa, 
Ciekoty 

cały rok Agata Ogonowska (rejon 5) 
tel.41-311-08-70 w.122 
e-mail: 
agata.ogonowska@maslow.pl 

Barcza, 
Domaszowice,   
Masłów Drugi 
ul. Krajobrazowa 

cały rok Urszula Bracha (rejon 6) 
tel.41-311-08-70 w.124 
e-mail: 
urszula.bracha@maslow.pl 

Dodatek 
mieszkaniowy (na 
wniosek osoby 
potwierdzony przez 
zarządcę) 
 

osoba/rodzina  
posiadająca umowę 
najmu lokalu i 
ponosząca koszty 
utrzymania lokalu 

 
siedziba GOPS  

cały rok Sabina Gierczak 
tel.41-311-08-70 w.126 
e-mail: 
sabina.gierczak@maslow.pl 

Projekt systemowy 
dla osób 
bezrobotnych 

osoba pełnoletnia 
korzystająca ze 
świadczeń OPS, 
bezrobotna, 
nieaktywna zawodowo 

 
siedziba GOPS 

 
nabór w trakcie 
roku 

Pracownicy socjalni wg. rejonu 

e-Centrum osoby 
niepełnosprawne, 
bezrobotne ze 
sprężoną 
niepełnosprawności 

 
siedziba GOPS 

 
2014 

Agata Ogonowska (rejon 5) 
tel.41-311-08-70 w.122 
e-mail: 
agata.ogonowska@maslow.pl 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

-Pomoc 
osobom/rodzinom 
uwikłanym w przemoc 

 
siedziba GOPS 

-cały rok 
 
 

 
Pracownicy socjalni wg. rejonu 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

-pomoc 
psychoterapeuty 

-drugi i czwarty 
piątek miesiąca w 
godz. 15:00-17:00 

Kierowanie do 
Centrum Integracji 
Społecznej 

Osoby bezrobotne siedziba GOPS cały rok Pracownicy socjalni wg. rejonu 

Usługi 
rehabilitacyjne 

Osoby 
niepełnosprawne 

CUM Kielce  
ul. Żelazna 

nabór w trakcie 
roku 

Sabina Gierczak  
tel.41-311-08-70 w.126 
e-mail: 
sabina.gierczak@maslow.pl 

Prowadzenie 
postępowania  
w zakresie 
ubezpieczenia 
zdrowotnego  
(na wniosek) 

Osoby dorosłe, 
wyrejestrowane z PUP 
i nie posiadające innego 
tytułu ubezpieczenia 
(decyzja wójta) 

 
siedziba GOPS 

 
cały rok 

 
Pracownicy socjalni wg. rejonu 

 

Karta 2:  

Nazwa instytucji: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Bielinach  
 
skrócona nazwa: „GOPS Bieliny” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o świadczenia pieniężne 
o świadczenia niepieniężne 
o poradnictwo psychologiczna 
o wsparcie asystenta rodziny 
o aktywizacja osób bezrobotnych 
o działania profilaktyczne 

Przedstawiciel instytucji: 
Kierownik-  
Małgorzata Sarnecka  
Adres: 
Bieliny ul. Partyzantów 17 
26-004 Bieliny 

telefon, fax: 
41-3025012 fax 3026107 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: 
gops@bieliny.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
teren gminy Bieliny 
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
-poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  
 7:30 – 15:00 
-środa: 7:30 – 17:30 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj wsparcia/ 
świadczone 

usługi: 
Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do kontaktu 
(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

świadczenia 
rodzinne (na 

Dziecko 0-21 pod 
warunkiem kontynuacji 
nauki, lub do 24 r. 

 
siedziba GOPS 

 
cały rok 

 
Anna Frąk 
Halina Meducka 
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wniosek rodzica lub 
opiekuna) w tym: 
-zasiłek rodzinny 
wraz z dodatkami, 
-jednorazowa 
zapomoga z tytułu 
urodzenia się 
dziecka 

życia jeżeli kontynuuje 
naukę i posiada 
orzeczenie o 
niepełnosprawności 

tel.41 302 50 12 w. 238 
 

świadczenia 
rodzinne (na 
wniosek) w tym: 
-zasiłek 
pielęgnacyjny, 
-świadczenie 
pielęgnacyjne 

dziecko posiadające 
orzeczenie o 
niepełnosprawności 
lub stopniu 
niepełnosprawności 

Świadczenia z 
funduszu 
alimentacyjnego (na 
wniosek, egzekucja 
bezskuteczna) 

-dzieci do 18r. życia lub 
-do 25r. życia w 
przypadku 
kontynuowania nauki 
w szkole lub szkole 
wyższej 

 
siedziba GOPS 

 
cały rok 

 
Anna Frąk 
tel.41 302 50 12 w. 238 
 

Usługi asystenta 
rodziny 

Rodzina  niewydolna 
wychowawczo, rodziny 
wieloproblemowe  
z dziećmi 

teren gminy 
Bieliny 

cały rok Szczykutowicz Magdalena 
tel. 41 302 50 12 w. 219 lub 
205 

a) Świadczenia 
finansowe zgodnie 
z ustawą o pomocy 
społecznej (na 
wniosek): 
-zasiłek celowy 
-specjalny zasiłek 
celowy 
-zasiłek okresowy 
-świadczenie 
pieniężne 
-zasiłek stały 
 
b) Świadczenie 
niepieniężne 
zgodnie z ustawą o 
pomocy społecznej 
(na wniosek): 
-posiłki dla dzieci w 
stołówkach 
szkolnych 
-usługi opiekuńcze 

 
a,b) osoba/ rodzina 
znajdująca się w 
trudnej sytuacji 
życiowej z powodu: 
-sieroctwa 
-bezdomności 
-bezrobocia 
-niepełnosprawności 
-długotrwałej choroby 
-przemoc w rodzinie 
-potrzeby ochrony 
macierzyństwa lub 
wielodzietności 
-trudności w 
przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 
-alkoholizmu lub 
narkomanii 
-zdarzenia losowego  
i sytuacji kryzysowej 
-klęski żywiołowej lub 
ekologicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
teren gminy 
Bieliny 
 
teren gminy  
Bieliny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
cały rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracownicy socjalni wg rejonu 
Pracownicy socjalni wg rejonu 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

-kierowanie do 
domów pomocy 
społecznej 

 

Dodatek 
mieszkaniowy (na 
wniosek osoby 
potwierdzony przez 
zarządcę) 
 

osoba/rodzina  
posiadająca umowę 
najmu lokalu i 
ponosząca koszty 
utrzymania lokalu 

siedziba GOPS  cały rok Pracownicy socjalni wg rejonu 

Projekt systemowy 
dla osób 
bezrobotnych 

osoba pełnoletnia 
korzystająca ze 
świadczeń OPS, 
bezrobotna, 
nieaktywna zawodowo 

siedziba GOPS nabór w trakcie 
roku 

Pracownicy socjalni wg. rejonu 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

-Pomoc 
osobom/rodzinom 
uwikłanym w przemoc  

siedziba GOPS cały rok 
 
 
 

Pracownicy socjalni wg. rejonu 

Kierowanie do 
Centrum Integracji 
Społecznej 
 

Osoby długotrwale 
bezrobotne  

siedziba GOPS cały rok Pracownicy socjalni wg. rejonu 

Usługi 
rehabilitacyjne 

Osoby 
niepełnosprawne 

CUM Kielce  
ul. Żelazna 

nabór w trakcie 
roku 

Pracownicy socjalni wg rejonu 

Prowadzenie 
postępowania  
w zakresie 
ubezpieczenia 
zdrowotnego  
(na wniosek) 

Osoby dorosłe, 
wyrejestrowane z PUP 
i nie posiadające innego 
tytułu ubezpieczenia 
(decyzja wójta) 

 
siedziba GOPS 

 
cały rok 

 
Pracownicy socjalni wg. rejonu 

 

Karta 3:  

Nazwa instytucji: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kielcach 
 
skrócona nazwa: „PCPR Kielce” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o świadczenia pieniężne i świadczenia 
niepieniężne na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

o świadczenia pieniężne i świadczenia 
niepieniężne na rzecz rodzin zastępczych  

             i rodzinnych domów dziecka 
o świadczenia pieniężne i świadczenia 

niepieniężne na rzecz osób 
usamodzielnianych opuszczających placówki 
opiekuńczo -wychowawcze 

              i domy dziecka 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  
mgr Anna Bielna 
 
Adres: 
ul.Wrzosowa 44 
25-211 Kielce 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

o poradnictwo specjalistyczne, w tym 
psychologiczne, prawne i interwencja 
kryzysowa 

o wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej 

o rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych 

o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
o pomoc cudzoziemcom 

 

telefon, fax: 
41-200-17-01 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

 

e-mail: 
pcpr@powiat.kielce.pl 
www. 
www.pcpr.powiat.kielce.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Powiatu Kieleckiego w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
-poniedziałek-piątek 7.15-15.15 
 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna pomocy społecznej Powiatu 
Kieleckiego 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

 

Rodzaj wsparcia/ 
świadczone usługi: 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 
Osoba do kontaktu 

(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

świadczenia 
finansowe na rzecz 
osób 
usamodzielniających 
się: 
-jednorazowa pomoc 
pieniężna na 
usamodzielnienie 
- pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki 
 

Osoby 
usamodzielniane, tj. 
osoby, które 
osiągnęły 
pełnoletność w 
rodzinie zastępczej i 
opuszczające rodziny 
zastępcze i placówki 
opiekuńczo -
wychowawcze 

Siedziba PCPR 
Kielce 

Cały rok Sylwia Piotrowska 
 tel. 41 200 17 06 
 

Świadczenia 
niepieniężne na rzecz 
osób 
usamodzielnianych: 
pomoc rzeczowa na 
zagospodarowanie 
pomoc w uzyskaniu 
odpowiednich 
warunków 
mieszkaniowych  

Osoby 
usamodzielniane, tj. 
osoby, które 
osiągnęły 
pełnoletność w 
rodzinie zastępczej i 
opuszczające rodziny 
zastępcze i placówki 
opiekuńczo -
wychowawcze 

Siedziba PCPR 
Kielce 

Cały rok Teresa Śnioch  
tel. 41 200 17 13 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

( w tym w mieszkaniu 
chronionym) 
pomoc w zdobyciu 
pracy 

Świadczenia 
finansowe: 
- na pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka 
- na pokrycie 
niezbędnych 
wydatków związanych 
z potrzebami 
przyjmowanego 
dziecka 
(jednorazowo) 
- dofinansowanie do 
wypoczynku  
utrzymanie lokalu 
mieszkalnego  
- na pokrycie kosztów 
związanych z 
przeprowadzeniem 
niezbędnego remontu 
mieszkalnego (raz w 
roku) 
- na pokrycie kosztów 
związanych z 
wystąpieniem 
zdarzenia losowego  
lub innych zdarzeń 
mających wpływ na 
jakość sprawowanej 
opieki 
 

 rodziny zastępcze  
i rodzinne domy 
dziecka 

Teren Powiatu 
Kieleckiego 
 

cały rok Sylwia Piotrowska 
 tel. 41 200 17 06 
 

Świadczenie 
niepieniężne: 
-organizowanie 
szkoleń dla 
kandydatów 
organizowanie 
szkoleń dla rodzin 
zastępczych 
zapewnienie pomocy i 
wsparcia 
specjalistycznego 
współpraca z 
koordynatorami 
rodzinnej pieczy 
zastępczej 

 rodziny zastępcze  
i rodzinne domy 
dziecka 

Teren Powiatu 
Kieleckiego 
 

cały rok Teresa Śnioch  
tel. 41 200 17 13 
koordynatorzy rodzinnej 
pieczy zastępczej 
tel. 41 200 17 13, 41 200 17 
16 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Świadczenia pieniężne 
(na wniosek) 
- dofinansowanie do 
turnusów 
rehabilitacyjnych 
dofinansowanie do 
likwidacji barier 
architektonicznych, 
komunikowaniu się i 
technicznych 
zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, 
przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze 
- dofinansowanie 
usługi tłumacza 
języka migowego lub 
tłumacza - 
przewodnika 
-refundacja stanowisk 
pracy, zwrot kosztów 
organizacji stanowisk 
pracy, wynagrodzeń  
świadczenia 
niepieniężne 
 uprawnień,  

Osoby 
niepełnosprawne 

siedziba PCPR 
Kielce 

Cały rok Kierownik Łukasz Barwinek 
tel. 41 200 17 02 

- prowadzenie 
poradnictwa dla osób 
niepełnosprawnych 
na temat ulg, 
przepisów prawnych, 
itp. 

Osoby 
niepełnosprawne 

siedziba PCPR 
Kielce/ Punkt 
Konsultacyjno -
Doradczy 

Cały rok Kierownik Łukasz Barwinek 
tel. 41 200 17 02 
Michał Fijałkowski 
tel.41 314 49 87 

Projekt systemowy dla 
osób 
niepełnosprawnych, 
osoby 
usamodzielniające się, 
dzieci i młodzież z 
placówek 
opiekuńczo-
wychowaczych i 
rodzin zastępczych 
pn.”Równi lecz 
różni” 

osoba 
niepełnosprawna 
posiadająca aktualne 
orzeczenie o 
niepełnosprawności 
oraz osoby z ich 
otoczenia, osoby 
usamodzielniające 
się, dzieci i młodzież 
z placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych i 
rodzin zastępczych 

Punkt 
Konsultacyjna – 
doradczy dla 
osób 
niepełnosprawn
ych 
Kielce,  
ul. Okrzei 18  

 
nabór w 
trakcie roku 

Pracownicy Punktu 
Konsultacyjno -doradczego 
   
Michał Fijałkowski 
Małgorzata Gruszka 
 tel. 41 314 49 87 
pcpr.1.kielce@gmail.com 

Dofinansowanie 
kosztów tworzenia i 

Uczestnicy 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej 

WTZ Belno 
Belno 143, 25-
060 Zgórsko 

Cały rok Kierownik WTZ Belno 
Malwina Kowalska 
tel. 41 300 19 51 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

działania warsztatów 
terapii zajęciowej 

 
WTZ 
Fanisławice 
Fanisławice 22, 
26-070 
Łopuszno 
 
WTZ Osiny 
Osiny 30, 25-015 
Pierzchnica 
 
WTZ Zgórsko 
Zgórsko, 
ul.Szewska 28, 
25-052 Nowiny 

wtzbelno@gmail.com 
 
 Kierownik WTZ 
Fanisławice Franciszka 
Piotrowska  
tel. 41 391 60 23 
wtzfanislawice@wp.pl 
 
Kierownik WTZ Osiny 
Paulina Maciąg 
tel. 41 358 82 39 
wtzosiny@wp.pl 
 
Kierownik WTZ Zgórsko 
Piotr Tworogowski 
tel. 41 345 93 76 
wtz.zgorsko@interia.pl 

Współuczestnictwo w 
Zespole 
Interdyscyplinarnym/
”Niebieska Karta” 

Pomoc 
osobom/rodzinom 
uwikłanym w 
przemoc  

siedziby GOPS 
siedziba PCPR  

Cały rok 
 
 
 

Teresa Jakubowska 
tel. 41 200 17 10 

Kierowanie osób do 
Domów Pomocy 
Społecznej, nadzór ad 
usługami 
świadczonymi przez 
DPS 

Osoby 
niepełnosprawne 
intelektualnie, 
przewlekle 
psychicznie chore  

Dom Pomocy 
Społecznej w 
Zgórsku, 
ul.Szewska 28 
25-052 Sitkówka 
 
filia Ruda 
Strawczyńska 
80a, 26-067 
Strawczyn 
 
Dom Pomocy 
Społecznej w 
Łagiewnikach 
Łagiewniki 73 
26-020  
Chmielnik 

Cały rok Dyrektor  DPS Zgórsko 
Zbigniew Szybalski 
tel. 41 346 50 52 
dps.zgorsko@pro.onet.pl 
 
Kierownik filii w Rudzie 
Strawczyńskiej Marcin Król 
tel. 41 303 90 73 
 
Dyrektor DPS Łagiewniki  
Jerzy Kulpiński 
tel. 41 354 20 50, 41 354 20 
76 
DPSLagiewniki@poczta.neo
strada.pl 

Współpraca z 
Centrum Interwencji 
Kryzysowej 
(świadczenie usług 
socjalnych, 
psychologicznych,  
i hotelowych 
dostępnych całą 
dobę) 
 

Osoby i rodziny 
znajdujące się w 
trudnej sytuacji 
życiowej z terenu 
powiatu kieleckiego 

Centrum 
Interwencji 
Kryzysowej 
25 -729 Kielce, 
ul. Urzędnicza 
7B 

Cały rok Koordynator Edyta 
Domagała 
te. 41 366 48 47 
cik.kielce@op.pl 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Pomoc 
cudzoziemcom w 
zakresie integracji, 
interwencji 
kryzysowej, opłacanie 
składek zdrowotnych  

Osoby mające status 
uchodźcy lub 
ochronę 
uzupełniającą 

Siedziba PCPR Cały rok Tel.41 200 17 01 

 
Karta 4:  

Nazwa instytucji: 
Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek 
 
skrócona nazwa: „Promyczek” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

 organizacja czasu wolnego, rozwój 
zainteresowań 

 pomoc w opiece i wychowaniu 
 pomoc w nauce 
 praca z rodziną dziecka, poradnictwo 

(konsultacje psychologiczno-
pedagogiczne) 

 pomoc w sytuacjach kryzysowych, 
trudnościach szkolnych rodzinnych i 
rówieśniczych 

o  

Przedstawiciel instytucji: 
Kierownik-  
mgr Michał Kumór 
 
Adres: 
Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 86 
26-001 Masłów 

telefon, fax: 
532-442-393 
 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież z terenu Gminy Masłów 

oraz ich rodziny 
 

e-mail: 
promyczek@maslow.pl 
www: 
www.promyczek.maslow.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki – 14:00-
18:00 
piątki – 13:00-18:00 
okres wakacji i ferii:  
od poniedziałku do piątku – 10:00-14:00 
(godziny pracy ulegają okresowym zmianom, 
bieżące informację znajdują się na stronie 
internetowej Placówki 

Forma organizacyjna: 
gminna samorządowa jednostka organizacyjna  
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj wsparcia/ 
usługa 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 

Zajęcia I zabawy 
ruchowe 

Dzieci w wieku 6-
18 lat z terenu 
Gminy Masłów 

Promyczek Każdy 
poniedziałek w 
godzinach 14:30-
15:00 

Michał Kumór 

532-442-393 

Zajęcia plastyczne Dzieci w wieku 6-
18 lat z terenu 
Gminy Masłów 

Promyczek Każdy wtorek w 
godzinach 14:30-
15:00 

Michał Kumór 

532-442-393 

Zajęcia grupowe I 
socojoterapeutyczne 

Dzieci w wieku 6-
18 lat z terenu 
Gminy Masłów 

Promyczek Każda środa w 
godzinach 14:30-
15:00 

Michał Kumór 

532-442-393 

Zajęcia mające na celu 
rozwój zainteresowań, 
zajęcia tematyczne 

Dzieci w wieku 6-
18 lat z terenu 
Gminy Masłów 

Promyczek Każdy czwartek 
w godzinach 
14:30-15:00 

Michał Kumór 

532-442-393 

Zabawy dowolne Dzieci w wieku 6-
18 lat z terenu 
Gminy Masłów 

Promyczek Każdy piątek w 
godzinach 13:00-
15:00 

Michał Kumór 

532-442-393 
Ping pong, piłkażyki, 
Xbox, 3 komputery z 
podłączeniem do 
internetu 

Dzieci w wieku 6-
18 lat z terenu 
Gminy Masłów 

Promyczek Możliwość 
korzystania w 
godzinach 
otwarcia 
jednostki. 

Michał Kumór 

532-442-393 

W trakcie ferii zimowych oraz wakacji Placówka organizuje oddzielne zajęcia (w tym wyjazdy i wycieczki). 
Szczegółowych informacji należy szukać na stronie internetowej lub na profilu Promyczka na facebook'u 
(informacje są widoczne bez konieczności logowania się w serwisie) 

2. Instytucje kościelne 

Karta 5:  

Nazwa instytucji: 
Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej 
Królowej Świata 
skrócona nazwa: „Parafia Brzezinki” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o zajęcia 

Przedstawiciel instytucji: 
Proboszcz- ks. Mirosław Nowak 
Adres: 
Brzezinki 41 
26-001 Masłów 

telefon, fax: 
41-3111100 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

o dorośli 

e-mail: brak 
 
www: brak 
 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: wg godzin otwarcia kancelarii 
parafialnej 

Forma organizacyjna: 
Instytucja kościelna 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj wsparcia/ 
świadczone usługi: 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 
Osoba do kontaktu 

(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

Ministranci chłopcy od kl. III teren parafii wg potrzeb ks. Mirosław Nowak 

Koła Różańcowe dorośli teren parafii wg potrzeb ks. Mirosław Nowak 

Apostolat Maryjny dorośli teren parafii wg potrzeb ks. Mirosław Nowak 

 

Karta 6:  

Nazwa instytucji: 
Parafia Rzymsko-Katolicka Bł . Wincentego 
Kadłubka 
skrócona nazwa: „ParafiaDomaszowice” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o zajęcia 

Przedstawiciel instytucji: 
Proboszcz- ks. Dariusz Sieradzy 
 
Adres: 
Domaszowice 106C 
25-900 Kielce 

telefon, fax: 
41-3144714 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: brak 
 
www: kadłubek.com.pl 
 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: wg godzin otwarcia kancelarii 
parafialnej 
 

Forma organizacyjna: 
Instytucja kościelna 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

 

Rodzaj wsparcia/ 
świadczone usługi: 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 
Osoba do kontaktu 

(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

Koła Różańcowe dorośli teren parafii wg potrzeb ks. Dariusz Sieradzy 

Ministranci chłopcy od kl. III teren parafii wg potrzeb ks. Dariusz Sieradzy 

Rycerze Kolumba dorośli mężczyźni teren parafii wg potrzeb ks. Dariusz Sieradzy 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Kościół Domowy rodziny, dorośli teren parafii wg potrzeb ks. Dariusz Sieradzy 

Schola dziecięco - 
młodzieżowa 

dzieci i młodzież teren parafii wg potrzeb ks. Dariusz Sieradzy 

Stowarzyszenie 
Pomocni w drodze 
„RAFAEL” 

dzieci, młodzież, 
dorośli, rodziny 

ul. Cedro 
Mazur 19 
25-252 Kielce 

Pn -. pt. 
 godz 11 - 19 

Agata Czyszczon 
41 3022493  
501521558 

 

Karta 7:  

Nazwa instytucji: 
Parafia Rzymsko-Katolicka Przemienienia 
Pańskiego w Masłowie 
skrócona nazwa: „Parafia Masłów” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o zajęcia 

Przedstawiciel instytucji: 
Proboszcz- ks. Piotr Motyka 
 
Adres: Masłów Pierwszy 
ul. Ks. Józefa Marszałka 23 
26-001 Masłów 

telefon, fax: 
41-3110884 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: brak 
 
www: brak 
 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: wg godzin otwarcia kancelarii 
parafialnej 
 

Forma organizacyjna: 
Instytucja kościelna 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

 

Rodzaj wsparcia/ 
świadczone usługi: 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 
Osoba do kontaktu 

(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

Koło charytatywne rodziny teren parafii wg potrzeb ks. Piotr Motyka 

Ministranci chłopcy od kl. III teren parafii wg potrzeb ks. Piotr Motyka 

Koła Różańcowe dorośli teren parafii wg potrzeb ks. Piotr Motyka 

Zespół muzyczny młodzież i dzieci teren parafii wg potrzeb ks. Piotr Motyka 

Poradnia Rodzinna rodziny teren parafii I i III niedziela 
miesiąca po Mszy 
Św. o godz 10,00 

ks. Piotr Motyka 

Dziecięce koła 
Różańcowe 

dzieci teren parafii wg potrzeb ks. Piotr Motyka 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Karta 8:  

Nazwa instytucji: 
Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jacka 
Odrowąża w Leszczynach 
skrócona nazwa: „Parafia Leszczyny” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o zajęcia 

Przedstawiciel instytucji: 
Proboszcz- ks. Ryszard Zaborek 
Adres: 
Leszczyny 80 
26-008  Górno 

telefon, fax: 
41-302-19-17 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: tomaszkubicki@poczta.onet.pl 
 
www.swiety-jacek.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: wg godzin otwarcia kancelarii 
parafialnej 
 

Forma organizacyjna: 
Instytucja kościelna 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj wsparcia/ 
świadczone usługi: 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 
Osoba do kontaktu 

(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

Katolickie 
Stowarzyszenie 
Młodzieży 

Młodzież gimnazjalna i 
licealna 

Sala na plebanii Każdy piątek Ks. Tomasz Kubicki 
Tel: 698-644-033 

Schola Dziecięca Dzieci od klasy „0” do 
klasy „6” szkoły 
podstawowej 

Sala na plebanii, 
kościół 

Czwartek Ks. Tomasz Kubicki 
Tel: 698-644-033 

Schola 
Młodzieżowa 

Młodzież gimnazjalna, 
licealna i starsza 

Sala na plebanii, 
kościół 

poniedziałek Tomasz Liszka – organista  
Tel. 663-673-523 

Chór Parafialny Dorośli parafianie Sala na plebanii, 
kościół 

wtorek Tomasz Liszka – organista  
Tel. 663-673-523 

Ministranci Dzieci i młodzież 
męska od 8 do 25 roku 
życia 

Kościół, sala na 
plenbanii 

Czwartek, piątek  Ks. Tomasz Kubicki 
Tel: 698-644-033 

Różańcowe Dzieci Dzieci ze szkół 
podstawowych na 
terenie parafii 

Szkoła, kościół Termin ustalony 
przez katechetów 

Dorota Tokarska  
Tel. 697-721-616 
Janina Kraj 
Tel. 793-404-301 

Koło Przyjaciół 
Radia Maryja 

Dorośli Sala na plebanii, Trzecia niedziela 
miesiąca 

Teresa Kania 
Tel. 660044245  

Koła Różańcowe Dorośli, emeryci Kościół, sala na 
plebanii  

Pierwsza sobota 
miesiąca  

Ks. Tomasz Kubicki 
Tel: 698-644-033 

Stowarzyszenie Św. 
Jacek 

dorośli Kościół, sala na 
plebanii  

Według ustalonego 
grafiku 

Ks. Ryszard Zaborek  
Tel. 601898096 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Karta 9:  

Nazwa instytucji: 
Parafia Rzymsko-Katolicka matki Bożej 
Częstochowskiej Wiśniówce 
skrócona nazwa: „Parafia Wiśniówka” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o zajęcia 

Przedstawiciel instytucji: 
Proboszcz- ks. Leszek Struzik 
 
Adres: 
Kajetanów 126A 
26-050 Zagnańsk 

telefon, fax: 
41-3011594 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: brak 
 
www: brak 
 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: : wg godzin otwarcia 
kancelarii parafialnej 
 
 

Forma organizacyjna: 
Instytucja kościelna 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

 

Rodzaj wsparcia/ 
świadczone usługi: 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 
Osoba do kontaktu 

(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

Ministranci  chłopcy od kl. I teren parafii wg potrzeb ks. Leszek Struzik 

Kółka Różańcowe dorośli teren parafii wg potrzeb ks. Leszek Struzik 

Apostolstwo Dobrej 
Śmierci 

dorośli teren parafii wg potrzeb ks. Leszek Struzik 

Rycerstwo 
Niepokalanej 

dorośli teren parafii wg potrzeb ks. Leszek Struzik 

Duszpasterstwo 
Młodych Rodzin 

rodziny teren parafii 1 x w miesiącu ks. Leszek Struzik 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

3. Instytucje kultury 
Karta 10:  

Nazwa instytucji: 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Masłowie  
 
skrócona nazwa: „GOKiS Masłów” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o działania profilaktyczne 
o zajęcia dodatkowe (muzyczne, taneczne, 

językowe, sportowe, teatralne, manualne, 
plastyczne) 
 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  
mgr Agnieszka Pietrzyk 
 
Adres: 
Masłów Pierwszy ul. Ks. J. Marszałka 30   
26-001 Masłów 

telefon, fax: 
41-311-08-13 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: 
gokis@maslow.pl 
www: 
www.gokis.maslow.pl  

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
poniedziałek-piątek 
8.00 – 19.00 

Forma organizacyjna: 
samorządowa instytucja kultury 

 

Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  
 

Rodzaj 
wsparcia/ 

świadczone 
usługi 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 

ZUMBA 
 

Młodzież i dorośli GOKiS Masłów Poniedziałek, 
środa i piątek 
18.00- 19.00 

Marta Włodarczyk  
516 820 768 

 
Język angielski 

Dzieci w wieku od 5- 
12 lat 

GOKiS Masłów Wtorek  16.00 – 
19.00, czwartek 
16.00 – 19.00 

Justyna Cedro  
663 836 503 

Orkiestra dęta Dzieci i młodzież w 
wieku 12- 18 lat 

GOKiS Masłów Sobota 11.00 – 
14.00 

Marcin Stojek 
793 086 767 

Próby Chóru 
Masłowianie  

Dorośli  GOKiS Masłów Czwartek 19.00- 
21.00 

Michał Kopeć 
888 589 352 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Spotkania Klubu 
Seniora  
 

Dorośli GOKiS Masłów Ponieniałek 16.00 
– 18.00 

Marzena 
Biskupska 
41 311 08 13 

Zajęcia gitarowe  
 
 

Dzieci i młodzież w 
wieku od 7 do 21 lat 

GOKiS Masłów 

 

Piątek 16.00 – 
20.00 

Andrzej Wilkos  
41 311 08 13 

Warsztaty 
decoupage 

 
 

Dzieci w wieku od 6- 
12 oraz dorośli 

Świetlica w Ciekotach, 

Ciekoty 21 
Piątek 16.00 – 
18.00 

Wioletta 
Domagała  

728 206 300 

Wiklina papierowa 
 

Dzieci od 10 roku 
życia i dorośli 

Świetlica w Ciekotach, 

Ciekoty 21 
Czwartki 16.00 – 
19.00 

Wioletta 
Domagała  
728 206 300 

Próby Zespołu 
Pieśni i Tańca 
Ciekoty oraz 
kapeli Ciekoty 

Dorośli Świetlica w Ciekotach, 

Ciekoty 21 
Wtorek 19.00.-
21.00 

Grzegorz Michta  
692 277 069 

Gry i zabawy 
świetlicowe 
 

Dzieci i młodzież w 
wieku od 6 do 18 lat 

Świetlica w Ciekotach, 

Ciekoty 21 
Wrotek, środa, 
czwartek, piątek 
15.00 – 19.00 

Wioletta 
Domagała  
728 206 300 

Warsztaty 
makramy 

 

Dzieci w wieku od 7 
do 15 lat 

Świetlica w Ciekotach, 
Ciekoty 21 

Środy od 16.00- 
19.00 

Wioletta 
Domagała  
728 206 300 

Warsztaty 
plastyczne 

 

Dzieci i młodzież w 
wieku od 6 do 18 lat 

Świetlica w Ciekotach, 
Ciekoty 21 

Wtorek, Piątek 
18.00 – 19.00 

Wioletta 
Domagała  
728 206 300 

Warsztaty 
bibułkarskie 

 

Dzieci i młodzież w 
wieku od 6 do 18 lat 

Świetlica w Barczy, 
Barcza 37 

Środa 15.00 – 
17.00 

Anna Karyś  
605 084 024 

Warsztaty 
plastyczne  

 

Dzieci i młodzież w 
wieku od 6 do 18 lat 

Świetlica w Barczy, 
Barcza 37 

Poniedziałek, 
czwartek – 15.00 – 
17.00 

Anna Karyś  
605 084 024 

Próby zespołu 
śpiewaczego 
Barczanki 

Dorośli  Świetlica w Barczy, 
Barcza 37 

Czwartek 18.30 – 
20.00 

Wojciech 
Mazurczak 
695 769 202 

Papieroplastyka 
 
 

Dzieci i młodzież w 
wieku od 6 do 18 lat 

Świetlica w Barczy, 
Barcza 37 

Piątek 17.00 – 
19.00 

Anna Karyś  
605 084 024 

Grupa teatralna 
 
 

Młodzież 
gimnazjalna 

Centrum Edukacyjne 
– Szklany Dom w 
Ciekotach, Ciekoty 76 

Soboty 10.30 – 
13.00 

Alicja Rozborska 

 
Grupa taneczna 

 

Dzieci w wieku od 6 
do 15 lat 

Centrum Edukacyjne 

– Szklany Dom w 

Ciekotach, Ciekoty 76 

Wtorek 14.45- 
15.45 

Beata Wiktor 

KAPITAŁ lUDZKI
HAIłOOOW"S11t...,J((;łA~' 'C... <....~~

... :::::~=... ..~ ..... ,
••

~
~

KAPITAŁ lUDZKI
HAIłOOOW"S11t...,J((;łA~' 'C... <....~~

... :::::~=... ..~ ..... ,
••

~
~



 
 

21 | S t r o n a  
 

Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Grupa PaT 

 

Młodzież 
gimnazjalna 

Centrum Edukacyjne 

– Szklany Dom w 

Ciekotach, Ciekoty 76 

Soboty 10.30 – 
13.00 

Aneta Januchta 

Warsztaty 
bębniarskie 

 
 

Dzieci i młodzież Centrum Edukacyjne 

– Szklany Dom w 

Ciekotach, Ciekoty 76 

1 raz w miesiącu 
sobota 13.00- 
14.00 

Wojciech Waldon 

Harmonogram zajęć może ulec zmianie, wszelkie informacje na stronie www.gokis.maslow.pl 

 

Karta 11:  

Nazwa instytucji: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie  
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Wiśniówce 
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mąchocicach Kapitulnych 
 
skrócona nazwa: „GBP Masłów”, „GBP 
Wiśniówka”, „GBP Mąchocice Kapitulne” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o Gromadzenie i opracowanie i ochrona 
materiałów bibliotecznych 

o Zaspokajanie potrzeb informacyjnych, 
edukacyjnych samokształceniowych 

o Udostępnianie zbiorów bibliotecznych 
o Prowadzenie form pracy z czytelnikiem 

służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz 
upowszechnianiu dorobku kulturowego 
gminy 

Przedstawiciel instytucji: 
Kierownik-  
mgr Anna Obara 
 
Adres: 
Masłów Pierwszy ul. Ks. J. Marszałka 30   
26-001 Masłów 
Filia: Wiśniówka 17,  26-050 Zagnańsk 
Filia: Mąchocice Kapitulne 11, 26-001 Masłów 

telefon, fax: 
728-949-464 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o Dzieci, młodzież 
o  osoby dorosłe 

 

e-mail: 
biblioteka@maslow.pl 
www: 
www.gokis.maslow.pl (zakładka biblioteka) 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów położnej w powiecie kieleckim 
w województwie świętokrzyskim 

godziny pracy: 
GBP w Masłowie: 
Poniedziałek 8.00 - 16.00 
Wtorek 8.00 - 16.00 
Środa 10.00 - 18.00 
Czwartek 8.00 - 16.00 
Piątek 8.00 - 18.00 
 
GBP Wiśniówka 

Forma organizacyjna: 
 
gminna instytucja kultury  
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Poniedziałek 8.45 -16.45 
Środa 8.45 - 16.45 
 
GBP w Mąchocicach Kapitulnych 
Wtorek 8.30 - 16.30 
Czwartek 8.00 - 16.00 

Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj wsparcia/ 
świadczonej usługi 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 

Gminny Konkurs 
Recytatorski 

Uczniowie kla I-
III IV-VI i 
gimnzjum 

CE Szklany Dom  
w Ciekotach 

marzec Anna Obara 
728949464 
biblioteka@maslo
w.pl 

Zabawa karnawałowa 
dla dzieci 

Bez ograniczeń GBP w Masłowie styczeń Anna Obara 
728949464 
biblioteka@maslo
w.pl 

Dzień Babci, Dzień 
Dziadka 

Bez ograniczeń GBP w Masłowie 
waz z filiami 

15-16 styczeń Anna Obara 
728949464 
biblioteka@maslo
w.pl 
filie: Paulina 
Koruch 

Ferie w bibliotece  
 

Bez ograniczeń GBP w Masłowie 
waz z filiami 

Styczeń/luty Anna Obara 
728949464 
biblioteka@maslo
w.pl 
filie: Paulina 
Koruch 

Tydzień Kultury i 
Języka – Gminny 
Konkurs Recytatorski 
 

Dzieci z klas I-III, 
IV-VI, gimnazjum 

Centrum 
Edukacyjne Szklany 
Dom 

13 marca od 
godz. 9.00 

Anna Obara 
728949464 
biblioteka@maslo
w.pl 
Krystyna 
Nowakowska  
krystyna.nowakow
ska@maslow.pl 

Światowy Dzień 
Książki i Praw 
Autorskich – wystawa 
książek 

Bez ograniczeń GBP w Masłowie 
waz z filiami 

23 kwietnia  Anna Obara 
728949464 
biblioteka@maslo
w.pl 
filie: Paulina 
Koruch 

Konkurs Wielkanocny 
Dzieci z klas I-III, 
IV-VI, gimnazjum 

GBP w Masłowie 
waz z filiami 

kwiecień Anna Obara 
728949464 
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biblioteka@maslo
w.pl filie: Paulina 
Koruch 

Tydzień Bibliotek- 
przedstawienie 
teatralne dla dzieci  

Dzieci 
przedszkole, klasy 
0, I-III 

GBP w Masłowie 7 maja godzina 
9.30 

Anna Obara 
728949464 
biblioteka@maslo
w.pl 

Cała Polska czyta 
dzieciom czytanie 
ulubionych bajeczek 

Bez ograniczeń GBP w Masłowie 
waz z filiami 

1-8-czerwca Anna Obara 
728949464 
biblioteka@maslo
w.pl 
filie: Paulina 
Koruch 

 
Dzień Dziecka- 
zajęcia na świeżym 
powietrzu 
 

Bez ograniczeń GBP w Masłowie 
waz z filiami 

30 maja lub 2 
czerwca  

Anna Obara 
728949464 
biblioteka@maslo
w.pl 
filie: Paulina 
Koruch 

Wakacje w bibliotece 

Bez ograniczeń GBP w Masłowie 
waz z filiami 

Lipiec - sierpień Anna Obara 
728949464 
biblioteka@maslo
w.pl 
filie: Paulina 
Koruch 

Narodowe czytanie 
 

Bez ograniczeń GBP w Masłowie wrzesień Anna Obara 
728949464 
biblioteka@maslo
w.pl 

Konkurs o 
Żeromskim 

Dzieci z klas I-III, 
IV-VI, gimnazjum 

Centrum 
Edukacyjne Szklany 
Dom 

październik Anna Obara 
728949464 
biblioteka@maslo
w.pl 
Krystyna 
Nowakowska  
krystyna.nowakow
ska@maslow.pl 

Dzień Niepodległości 

Dzieci klas IV-VI, 
gimnazjum 

GBP w Masłowie, 
GOKiS w Masłowie  

listopad Anna Obara 
728949464 
biblioteka@maslow.
pl 
Agnieszka Pietrzyk 
(41)3112813 

Konkurs 
Bożonarodzeniowy 

Dzieci klas IV-VI, 
gimnazjum 

GBP w Masłowie, 
GOKiS w Masłowie 

Grudzień Anna Obara 
728949464 
biblioteka@maslow.
pl 
Agnieszka Pietrzyk 
(41)3112813 
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Lekcje biblioteczne 

Dzieci klas IV-VI, 
gimnazjum 

GBP w Masłowie 
waz z filiami 

Wrzesień/czerwi
ec 

Anna Obara 
728949464 
biblioteka@maslo
w.pl 
filie: Paulina 
Koruch 

4. Instytucje oświaty 

Karta 12:  

Nazwa instytucji: 
Kuratorium Oświaty w Kielcach 
 
 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o nadzór pedagogiczny nad szkołami i 
placówkami oświatowymi, 

o rozpatrywanie skarg na brak przestrzegania 
prawa oświatowego 

o prowadzenie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w formie grantów, konferencji 

o pomoc socjalna dla pracowników oświaty 

Przedstawiciel instytucji: 
Świętokrzyski Kurator Oświaty 
Małgorzata Muzoł 
 
Adres: 
al. IX Wieków Kielc 3 
25-516 Kielce 

telefon, fax: 
41-342 16 34, fax 41 344 88 83 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: 
kurator@kuratorium.kielce.pl 
www. 
www.kuratorium.kielce.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
województwo świętokrzyskie 

godziny pracy: 
poniedziałek-piątek 7:30- 15:30 

Forma organizacyjna: 
Kuratorium jest państwową jednostką budżetową, 
wchodzącą w skład zespolonej  
administracji rządowej w województwie jako 
wyodrębniona jednostka organizacyjna.  

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

 
Rodzaj wsparcia/ 
świadczone usługi: 

Beneficjent Miejsce Termin/czas Osoba do kontaktu 
(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

Prowadzenie w 
szkołach/placówkach 
kontroli planowych, 
doraźnych oraz 
ewaluacji zewnętrznej 

środowisko pracy 
szkoły/placówki 

teren 
województwa 
świętokrzyskiego 

cały rok wizytatorzy na podstawie 
upoważnienienia 
Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty zgodnie z planem 
nadzoru pedagogicznego 
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Rozpatrywanie skarg 
na brak przestrzegania 
prawa oświatowego w 
szkołach/placówkach 
oświatowych 

uczniowie, rodzice teren 
województwa 
świętokrzyskiego 

zgodnie z 
napływającymi 
skargami 

wizytatorzy na podstawie 
upoważnienienia na wniosek 
rodzica/opiekuna skierowany do 
Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty 

 

   

Karta 13:  

Nazwa instytucji: 
Samorządowy Zespól Obsługi Oświaty  
w Masłowie  
 
skrócona nazwa: „SZOO Masłów” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o świadczenia pieniężne 
o działania profilaktyczne 
o dowóz dzieci  

 Przedstawiciel instytucji: 
Kierownik-  
mgr Irena Kundera  
 
Adres: 
Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 86 

26-001 Masłów 

telefon, fax: 
41-311-08-77 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: 
szoo@maslow.pl  
www.        
www.szoo.maslow.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
-poniedziałek 9:00-17:00 
-wtorek-piątek 7:20- 15:20 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 

 

Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj wsparcia/ 
świadczone 

usługi: 
Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 

Stypendia szkolne  Uczniowie w wieku 6-
24 lat (nie dotyczy 
zerówek i studentów) 

Wola Kopcowa, 
ul. Świętokrzyska 
86 

Od 01 do 15 
września 
każdego roku 

Anna Kowalczyk 
41 311-08-77 w. 17 
zooik.stypendia@m
aslow.pl 

Zasiłki szkolne Uczniowie w wieku 6-
24 lat (nie dotyczy 
zerówek i studentów) 

Wola Kopcowa, 
ul. Świętokrzyska 
86 

W ciągu 2 
miesięcy od 
wystąpienia 

Anna Kowalczyk 
41 311-08-77 w. 17 
zooik.stypendia@m
aslow.pl 

KAPITAŁ lUDZKI
HAIłOOOW"S11t...,J((;łA~' 'C... <....~~

... :::::~=... ..~ ..... ,
••

~
~

KAPITAŁ lUDZKI
HAIłOOOW"S11t...,J((;łA~' 'C... <....~~

... :::::~=... ..~ ..... ,
••

~
~

http://www.szoo.maslow.pl/


 
 

26 | S t r o n a  
 

Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

zdarzenia 
losowego 
 

Program zdrowotny 
na 
lata 2013-2018 
dotyczący szczepień 
profilaktycznych dla 
dzieci 
zamieszkałych na 
terenie gminy 
Masłów, 
przeciwko 
bakteriom  
pneumokokom 

Dzieci w wieku 3 lat Realizator 
programu 
wybierany raz do 
roku 
w drodze 
konkursu.  
 

2013-2018 
 
 

Anna Kowalczyk 
41 311-08-77 w. 17 
zooik.stypendia@m
aslow.pl 

Program zdrowotny 
na lata 2013-2018 
dotyczący szczepień 
profilaktycznych dla 
dzieci 
zamieszkałych na 
terenie gminy 
Masłów, przeciwko 
bakteriom 
meningokokowym 
grupy C 

Młodzież w wieku 16 
lat 
 
(III-cia klasa 
gimnazjum) 

Realizator 
programu 
wybierany raz do 
roku 
w drodze 
konkursu.  

2013-2018 Anna Kowalczyk 
41 311-08-77 w. 17 
zooik.stypendia@m
aslow.pl 

Zwrot kosztów 
przejazdu dziecka 
środkami 
komunikacji 
publicznej, jeżeli 
dowożenie 
zapewniają rodzice.  
Dotyczy dzieci 
dowożonych do 
szkół obwodowych 
z miejscowości: 
a/ Domaszowice 
i uczęszczających 
do Zespołu Szkół 
nr 6 w Kielcach ul. 
Leszczyńska 8 oraz 
b/ Wiśniówce 
uczęszczających do 
Szkoty 
Podstawowej nr 
nr 27 W Kielcach ul 
Toporowskiego 96 

Uczniowie szkół 
podstawowych (w 
tym oddziałów 
przedszkolnych) i 
gimnazjów, a do 
ukończenia przez 
dziecko 7 lat - także 
zwrot kosztów 
przejazdu opiekuna 
dziecka środkami 
komunikacji 
publicznej; 
 

Wola Kopcowa, 
ul. Świętokrzyska 
86 

Sukcesywnie w 
ciągu roku 
szkolnego 

Marta Kumur 
41 311-08-77 
wew.15 
zooik1@maslow.pl 
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Zorganizowany 
dowóz dzieci do 
szkół z terenu 
gminy Masłów 

Uczniowie szkół 
podstawowych (w 
tym oddziałów 
przedszkolnych) i 
gimnazjów.  
 

Wola Kopcowa, 
ul. Świętokrzyska 
86 

Codziennie w 
dni nauki 
szkolnej 

Irena Kundera 
41 311-08-77 
wew.12 
szoo@maslow.pl 

Refundacja kosztów 
dowozu uczniów 
niepełnosprawnych 
na podstawie 
umowy z Rodzicem 

Rodzice uczniów 
objętych 
obowiązkiem 
szkolnym posiadający 
orzeczenia o 
niepełnosprawności 
oraz o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego 

Wola Kopcowa, 
ul. Świętokrzyska 
86 

Sukcesywnie w 
okresach 
miesięcznych  

Irena Kundera 
41 311-08-77 
wew.12 
szoo@maslow.pl 

Dowóz uczniów 
niepełnosprawnych
zorganizowany 
przez gminę (Bus) 

Rodzice uczniów 
objętych 
obowiązkiem 
szkolnym posiadający 
orzeczenia o 
niepełnosprawności 
oraz o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego 

Wola Kopcowa, 
ul. Świętokrzyska 
86 

Codziennie w 
dni nauki 
szkolnej 

Irena Kundera 
41 311-08-77 
wew.12 
szoo@maslow.pl 

Stypendia Wójta 
Gminy Masłów za 
wyniki w nauce 

Uczniowie szkół 
podstawowych i 
gimnazjów 
prowadzonych na 
terenie gminy Masłów 

Wola Kopcowa, 
ul. Świętokrzyska 
86 

30 czerwca 
każdego roku 

Irena Kundera 
41 311-08-77 
wew.12 
szoo@maslow.pl 

 

Karta 14:  

Nazwa instytucji: 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 
Bodzentynie 
 
 

Rodzaj oferowanych usług: 

 diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i 

logopedyczna. 

 orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania 

lub kształcenia specjalnego (w tym dla dzieci słabo 

widzących) 

  opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju 

 terapia indywidualna psychologiczna i 

pedagogiczna w Poradni 

 terapia logopedyczna w Poradni i na Punktach 

Konsultacyjnych w terenie 

 poradnictwo szkolne i zawodowe 

 zajęcia profilaktyczne z uczniami na terenie szkół 

oraz w Poradni 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  
mgr Anna Pałac 
Adres: 
ul.Wolności 1A 
26-010 Bodzentyn 
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 zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne 

dzieci i młodzieży 

 prelekcje, szkolenia dla rodziców i nauczycieli  

 konsultacje z rodzicami i nauczycielami na 

Punktach Konsultacyjnych w terenie 

 interwencje i mediacje 

 diagnoza i terapia integracji sensorycznej 

telefon, fax: 
41-3115020 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o nauczyciele, 
o rodzice 

 

e-mail: 
pppbodzentyn@op.pl 
www. 
pppbodzentyn.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
Gminy: Bodzentyn, Bieliny, Górno, Łagów, Masłów, 
Nowa Słupia, Zagnańsk 
położne w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy- sekretariat: 
-poniedziałek – piątek: 7.30-15:30 
 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

 

Rodzaj wsparcia/ świadczone 
usługi: 

Beneficjent Miejsce 
Termin/ 

Czas 

Osoba do kontaktu 
(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

diagnoza psychologiczna, 

pedagogiczna i logopedyczna. 
 

dzieci i młodzież ucząca się - 
z rejonu działania poradni  

 
siedziba PP-P 

 
cały rok 

 
psycholodzy, pedagodzy, 
logopedzi poradni  
 

orzekanie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub 

kształcenia specjalnego (w 

tym dla dzieci słabo 

widzących) 

dzieci i młodzież ucząca się - 
z rejonu działania poradni (w 
przypadku orzeczeń dla 
dzieci słabo widzących z 
rejonu całego powiatu 
kieleckiego) 

siedziba PP-P cały rok – 
zgodnie z 
wnioskami 

Przewodnicząca zespołu 
orzekającego: 
dyr.Anna Pałac 
 
 
  

opiniowanie o potrzebie 

wczesnego wspomagania 

rozwoju 
 

dzieci – od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do 
podjęcia nauki w szkole –  
z rejonu działania poradni  
(w przypadku opinii dla 
dzieci słabo widzących z 
rejonu całego powiatu 
kieleckiego)  

 
siedziba PP-P 

 
cały rok 

Przewodnicząca zespołu 
orzekającego: 
dyr.Anna Pałac 

terapia indywidualna 

psychologiczna i 

pedagogiczna  
 

dzieci i młodzież ucząca się - 
z rejonu działania poradni  

siedziba PP-P cały rok  Psycholodzy: Karolina 
Chłopek; Paulina 
Studniarska;  
Pedagog: Kazimiera Sikora 
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terapia logopedyczna dzieci z rejonu działania 
poradni  

siedziba PP-P 
lub Punkt 
Konsultacyjny 
w terenie 

cały rok Logopedzi: Katarzyna 
Przygodzka i Agnieszka 
Spadło 

poradnictwo szkolne i 

zawodowe oraz konsultacje 

psychologiczne i 

pedagogiczne 
 

- uczniowie, 
- nauczyciele  
- rodzice 

siedziba PP-P 
lub szkoły lub 
Punkt 
Konsultacyjny 
z rejonu 
działania 
poradni 

cały rok  psycholodzy, pedagodzy, 
logopedzi 

zajęcia profilaktyczne z 

uczniami 
 

- uczniowie ze szkół z 
rejonu działania poradni 

szkoły z rejonu 
działania poradni, 
poradnia 

cały rok szkolny 
- zgodnie ze 
zgłoszeniami 

 

psycholodzy, pedagodzy 
poradni- w zależności od 
tematyki 

zajęcia rozwijające 

umiejętności interpersonalne 

dzieci i młodzieży 

- uczniowie ze szkół z 
rejonu działania poradni  

szkoły, 
poradnia 

cały rok 
szkolny - 
zgodnie ze 
zgłoszeniami 
 

psycholodzy, pedagodzy 
poradni-w zależności od 
zgłoszeń 

Prelekcje, szkolenia dla 

rodziców i nauczycieli 

- rodzice, 
- nauczyciele 

szkoły z 
rejonu 
działania 
poradni, 
poradnia 

- cały rok 
szkolny - 
zgodnie ze 
zgłoszeniami 
 
 

psycholodzy, pedagodzy, 
logopedzi poradni- w 
zależności od tematyki 

interwencje i mediacje 
 
 

- uczniowie, rodzice, 
nauczyciele 

zgodnie z 
potrzebami 

cały rok – 
zgodnie ze 
zgłoszeniami 

Zespół ds. interwencji i 
mediacji: psycholog, 
pedagog 

diagnoza i terapia integracji 
sensorycznej  

- dzieci i młodzież z 
rejonu działania poradni 

Podzamcze, 
gm. Chęciny 

cały rok - 
zgodnie ze 
zgłoszeniami 
i naborem 
 

Agnieszka Spadło - 
logopeda, terapeuta po 
uzgodnieniu z PP-P w 
Piekoszowie 

 

Karta 15:  

Nazwa instytucji: 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 
Piekoszowie  
 
Skrócona nazwa: „PP-P w Piekoszowie” 

Rodzaj oferowanych usług: 

 diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i 

logopedyczna. 

 orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania 

lub kształcenia specjalnego (w tym dla dzieci z 

autyzmem lub Zespołem Aspergera)  

 opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju 

 terapia indywidualna i grupowa (psychologiczna, 

pedagogiczna i logopedyczna) 

 terapia rodzin 

 poradnictwo szkolne i zawodowe 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  
mgr Beata Osmólska - Kaleta  
 
Adres: 
ul .Częstochowska 110, 
26-065 Piekoszów 
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 zajęcia profilaktyczne z uczniami na terenie szkół 

oraz w Poradni 

 zajęcia rozwijające zdolności poznawcze uczniów 

 warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli  

 konsultacje 

 interwencje i mediacje 

 diagnoza i terapia integracji sensorycznej 

telefon, fax: 
41-306-11-15 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o nauczyciele, 
o rodzice 

e-mail: 
ppp_piekoszow@poczta.onet.pl 
www. 
www.ppp-piekoszow.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
Gminy: Chęciny, Łopuszno, Miedziana Góra, Mniów, 
Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn  
położne w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy- sekretariat: 
-poniedziałek – piątek: 7.15-15:15 
 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

 

Rodzaj wsparcia/ świadczone 
usługi: 

Beneficjent Miejsce 
Termin/ 

Czas 

Osoba do kontaktu 
(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

diagnoza psychologiczna, 

pedagogiczna i logopedyczna. 
 

dzieci i młodzież ucząca się - 
z rejonu działania poradni  

 
siedziba PP-P 

 
cały rok 

 
psycholodzy, pedagodzy, 
logopedzi poradni  
 

orzekanie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub 

kształcenia specjalnego (w 

tym dla dzieci z autyzmem lub 

Zespołem Aspergera)  
 

dzieci i młodzież ucząca się - 
z rejonu działania poradni (w 
przypadku orzeczeń dla 
dzieci z autyzmem lub 
Zespołem Aspergera – z 
rejonu całego powiatu 
kieleckiego) 

siedziba PP-P cały rok – 
zgodnie z 
wnioskami 

Przewodnicząca zespołu 
orzekającego: 
mgr Beata Osmólska – 
Kaleta – dyrektor, pedagog. 
W przypadku dzieci z 
autyzmem lub Zespołem 
Aspergera – 
przewodnicząca zespołu 
orzekającego: 
mgr Edyta Witasik - 
psycholog 
 
 
  

opiniowanie o potrzebie 

wczesnego wspomagania 

rozwoju 
 

dzieci – od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do 
podjęcia nauki w szkole –  
z rejonu działania poradni  
(w przypadku opinii dla 
dzieci z autyzmem lub 
Zespołem Aspergera – z 

 
siedziba PP-P 

 
cały rok 

Przewodnicząca zespołu 
orzekającego: 
mgr Małgorzata Gąsior 
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rejonu całego powiatu 
kieleckiego)  

terapia indywidualna i 

grupowa (psychologiczna, 

pedagogiczna i logopedyczna) 
 

dzieci i młodzież ucząca się - 
z rejonu działania poradni  

siedziba PP-P cały rok  psycholodzy, pedagodzy, 
logopedzi poradni  

terapia rodzin rodziny, których dzieci i 
młodzież ucząca się jest z 
rejonu działania poradni  

siedziba PP-P cały rok mgr Małgorzata Gąsior – 
psycholog, 
mgr Anna Banasik -
psycholog 
mgr Anna Kwiatkowska – 
pedagog, 

 

poradnictwo szkolne i 

zawodowe oraz konsultacje 

psychologiczne i 

pedagogiczne 

- uczniowie, 
- nauczyciele  
- rodzice 

siedziba PP-P 
lub szkoły z 
rejonu 
działania 
poradni 

cały rok  psycholodzy, pedagodzy 
poradni  

zajęcia profilaktyczne z 

uczniami 
 

- uczniowie ze szkół z 
rejonu działania poradni 

szkoły z 
rejonu 
działania 
poradni, 
poradnia 

cały rok 
szkolny - 
zgodnie ze 
zgłoszeniami 
 

psycholodzy, pedagodzy 
poradni- w zależności od 
tematyki 

zajęcia rozwijające zdolności 

poznawcze uczniów 
 

- uczniowie ze szkół z 
rejonu działania poradni  

szkoły, 
poradnia 

cały rok 
szkolny - 
zgodnie ze 
zgłoszeniami 
 

mgr Anna Banasik – 
psycholog, 
mgr Martyna Paprocka – 
pedagog 

Warsztaty i szkolenia dla 

rodziców i nauczycieli  
 

- rodzice, 
- nauczyciele 

szkoły z 
rejonu 
działania 
poradni, 
poradnia 

- cały rok 
szkolny - 
zgodnie ze 
zgłoszeniami 
 
 

psycholodzy, pedagodzy, 
logopedzi poradni- w 
zależności od tematyki 

interwencje i mediacje 
 
 

- uczniowie, rodzice, 
nauczyciele 

zgodnie z 
potrzebami 

cały rok – 
zgodnie ze 
zgłoszeniami 

Zespół ds. interwencji i 
mediacji 

diagnoza i terapia integracji 
sensorycznej  

- dzieci i młodzież z 
rejonu działania poradni 

Podzamcze, 
gm. Chęciny 

cały rok - 
zgodnie ze 
zgłoszeniami 
i naborem 
 

mgr Małgorzata Gąsior, 
mgr Magdalena Jerzak, 
mgr Małgorzata Karcz, 
mgr Martyna Paprocka, 
mgr Aleksandra 
Tymborowska 
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Karta 16:  

Nazwa instytucji: 
Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o godziny karciane 
o działania profilaktyczne 
o zajęcia rewalidacyjne 
o zajęcia socjoterapeutyczne 
o stypendia unijne dla młodzieży uzdolnionej z 

biednych rodzin 
o stypendia Prezesa Rady Mnistrów 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  
mgr Halina Kołodziejczyk  
 
Adres: 
ul. Białego Zagłębia 1 
26-060 Chęciny 

telefon, fax: 
41-51-51-068 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 

 

e-mail: 
zs2checiny@onet.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
powiat kielecki w województwie świętokrzyskim 

godziny pracy: 
-poniedziałek-piątek 7:15-15:15 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj 
wsparcia/ 

świadczonej 
usługi 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 
Osoba do kontaktu 

(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

Godziny karciane Uczniowie 
wszystkich klas 

ZS NR 2 W 
Chęcinach 

Zgodnie z 
harmonogramem 

Wszyscy nauczyciele 

Zajęcia 
profilaktyczne 

Uczniowie 
wszystkich klas 

ZS NR 2 W 
Chęcinach 

Zgodnie z 
harmonogramem 

Pedagog, psycholog z 
Poradni 
Psychologiczno-
pedagogicznej w 
Piekoszowie 

Zajęcia 
integracyjne 

Uczniowie 
pierwszych klas 

ZS NR 2 W 
Chęcinach 

październik Pedagog z Poradni 
Psychologiczno-
pedagogicznej w 
Piekoszowie 

Zajęcia 
profilaktyczne 

Uczniowie 
wszystkich klas 

ZS NR 2 W 
Chęcinach 

Lekcje 
wychowawcze 

Pielęgniarka szkolna 

Zajęcia 
profilaktyczne 

Uczniowie z 
orzeczeniem o 
potrzebie 
kształcenia 
specjalnego 

ZS NR 2 W 
Chęcinach 

2 godziny 
tygodniowo 

n-l 
oligofrenopedagogiki, 
pedagog z PPP z 
Piekoszowa- 
kształcenie specjalne 

Zajęcia 
socjoterapeutyczne 

Uczniowie z 
orzeczeniem o 
potrzebie 
kształcenia 
specjalnego 

ZS NR 2 W 
Chęcinach 

1 godzina 
tygodniowo 

n-l z 
przygotowaniem 
resocjalizacyjnym 
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stypendia unijne 
dla młodzieży 
uzdolnionej z 
biednych rodzin 
 

Uczniowie 
uzdolnieni 
technicznie i 
matematycznie 

ZS NR 2 W 
Chęcinach 

Co miesiąc  ŚBR 

Stypendia Prezesa 
Rady Ministrów 

2 uczniów ze 
szkoły 

ZS NR 2 W 
Chęcinach 

Co miesiąc Kuratorium Oświaty 
w Kielcach 

Dodatkowe 
godziny 
przygotowujace do 
matury 

uczniowi klas 
maturalnych 

ZS NR 2 W 
Chęcinach 

Według 
harmonogramu 

Nauczyciele 
przedmiotów 
maturalnych 

 

Karta 17:  

Nazwa instytucji: 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie 
 
skrócona nazwa: „ZS Masłów” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o zajęcia dydaktyczne 
o zajęcia wyrównawcze 
o działania profilaktyczne 
o stypendia 
o zasiłek szkolny 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  
mgr Ilona Niebudek 
 
Adres: 
Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 1 
26-001 Masłów 

telefon, fax: 
41-311-08-79 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 

 

e-mail: 
szkola.maslow@op.pl 
www. 
www.szkola-maslow.manifo.com 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
-poniedziałek-piątek 6:30-17:00 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 

 

Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj wsparcia/ 
usługa 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 

Zajęcia 
fakultatywne z 
matematyki  

uczniowie kl. 3 a  
Gim. 

Zespół Szkół w 
Masłowie  

Każdy wtorek 
godz. 13.05 

Jadwiga Błaszczyk  
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Zajęcia 
wyrównawcze z 
matematyki  

uczniowie kl. 
4a,4b SP 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Środa, godz. 12.15 Jadwiga Błaszczyk 

Zajęcia 
wyrównawcze z 
matematyki  

uczniowie kl. 5 a 
SP 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każda środa , 
godz. 13.05 

Jadwiga Błaszczyk 

Zajęcia 
wyrównawcze z 
matematyki 

uczniowie kl. 2 b 
Gim. 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Co drugi piątek, 
godz. 7.30 

Jadwiga Błaszczyk 

Zajęcia wspierające 
rozwój 
umiejętności 
czytania, pisania 

uczniowie kl.2 SP Zespół Szkół w 
Masłowie 

 Każdy wtorek , 
godz.12.15 

Aleksandra 
Chrzan 

Zajęcia wspierające 
rozwój 
matematycznych 

uczniowie kl.2 SP 
 
 
 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każdy czwartek , 
godz.12.15 

Aleksandra 
Chrzan 

Zajęcia 
wyrównawcze z 
języka polskiego  

uczniowie kl.4a 
SP 
 
5a,5b SP 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każda środa , 
godz. 13.05 
Każdy czwartek, 
godz.12.15 

Kinga Chwastek 

Zajęcia 
przygotowujące do 
egzaminu 
gimnazjalnego 

uczniowie 
kl.3a.3b Gim. 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każdy piątek , 
godz.12.15, 13.05 

Emilia Czapla  

Zajęcia 
wyrównawcze z 
matematyki  

uczniowie kl.1a 
Gim.  

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każdy czwartek, 
13.55 

Paweł Doleziński  

Zajęcia rozwijające 
z informatyki  

uczniowie kl.6 SP Zespół Szkół w 
Masłowie 

Piątek, godz.12.00 Paweł Doleziński  

Zajęcia rozwijające uczniowie kl.3 SP Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każdy 
poniedziałek , 
godz.11.15 
Każdy czwartek  

Joanna Domagała  

Zajęcia sportowe z 
piłki siatkowej  

uczniowie kl.6 SP Zespół Szkół w 
Masłowie- hala 
sportowa 

Każdy 
poniedziałek 
15.30- 17.00 

Piotr Gębka  

Kółko teatralne  uczniowie 
kl.4a,4b, 6 SP 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każdy wtorek, 
godz. 13.55 

Mirosława 
Grabka  

Zajęcia 
wyrównawcze z 
języka polskiego  

uczniowie kl.4 b  Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każdy 
poniedziałek , 
godz. 13.05 

Mirosława 
Grabka  

Zajęcia rozwijające 
gimnazjum  

uczniowie 
kl.3a,3b 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każdy 
poniedziałek 7.30 

Anna Kalwat- 
Kulińska  

SKS uczniowie kl.6 SP Zespół Szkół w 
Masłowie- hala 
sportowa 

Każdy wtorek , 
godz. 13.05 

Józef Kłos  

Zajęcia  rozwijające  uczniowie kl.1 a g 
1 b g  

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każdy piątek 8.20 Ilona Kmiecik  
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Każdy czwartek 
8.20 

Zajęcia 
wyrównawcze 

uczniowie kl.3b   
3a Gim.  

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każdy 
poniedziałek 7.30 
Każdy wtorek 
7.30 

Maria Kozińska  

Zajęcia 
fakultatywne język 
polski  

uczniowie kl. 3a 
Gim. , 3b Gim.  

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każda środa 7.30 
Każda środa 8.20 

Maria Kozińska  

Zajęcia 
wyrównawcze  

uczniowie 
kl.5a,5b  
1b. 2a Gim.  

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każda środa 13.05 
Co drugi tydzień, 
13.50 

Małgorzata 
Kozubek  

Koło różańcowe  uczniowie kl. 4-6 
SP 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każdy czwartek  
16.00 – 17.30 

s. Katarzyna Kula 

Kółko plastyczne uczniowie kl. 4- 5 
SP 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każdy czwartek 
12.00 – 13.00 

Alina Kundera - 
Chutko 

Zajęcia rękodzieła uczniowie kl. 1B, 
2B, 3B 
Gimnazjum 
 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każdy wtorek 
7.30 – 8.20 

Alina Kundera - 
Chutko 

Zajęcia 
wyrównawcze 

uczniowie kl. 1b 
SP 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Środa 12.15 – 
13.00 
Wtorek 11.15-
12.00 

Marta Ksel 

Koło historyczne uczniowie kl. 1A, 
1B, 2A, 2B 
Gimnazjum 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Czwartek 14.45 – 
15.30 

Krystyna 
Lisowska 

Zajęcia sportowe 
Piłka nożna 
Piłka ręczna 

uczniowie kl. 4 – 
6 SP 

Zespół Szkół w 
Masłowie 
Sala gimnastyczna 

Czwartek 14.40 – 
16.20 

Krzysztof Mądzik 

Zajęcia 
wyrównawcze z 
matematyki 

uczniowie kl. 6 SP Zespół Szkół w 
Masłowie 

Wtorek 7.30 – 
8.15 

Ilona Niebudek 

Koło 
matematyczne 

uczniowie kl. 6 SP Zespół Szkół w 
Masłowie 

Poniedziałek 7.30 
– 8.15 

Ilona Niebudek 

Zajęcia 
przygotowujące do 
sprawdzianu 
szóstoklasisty 

uczniowie kl. 6 SP Zespół Szkół w 
Masłowie 

Czwartek 7.30 – 
8.15 

Ilona Niebudek 

Harcerstwo uczniowie kl. 5a, 
5b SP klasy 1- 3 
Gimnazjum 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Co drugi wtorek 
13.00-16.00 

Beata 
Nowakowska 

Zajęcia korekcyjno 
- kompensacyjne 

uczniowie kl. 2 SP 
Klasa 3 SP 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Poniedziałek 
11.00-13.00 
Środa 12.00-13.00 

Joanna Nogaj 

Kółko 
„Łamigłówka” 

uczniowie kl.4a  Zespół Szkół w 
Masłowie 

Każdy wtorek g. 
7.30 
Każdy piątek 
12.15 

Jadwiga Ozdoba  
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Kółko Gier 
Niekomputerowych 

uczniowie kl.5a Zespół Szkół w 
Masłowie 

 Poniedziałek 
13.05  

Jadwiga Ozdoba  

Zajęcia 
wyrównawcze z 
języka polskiego  

uczniowie kl.1 a 
Gim., 1b Gim.  

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Poniedziałek, 
godz. 13.55 
Piątek, godz. 
13.55 

Edyta Potocka- 
Ciuła  

Zajęcia  rozwijające 
z języka 
angielskiego  

uczniowie kl. 5 a 
SP 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Co drugi 
poniedziałek 7.30  

Izabella 
Ryszkowska  

Zajęcia 
wyrównawcze z 
języka angielskiego  

uczniowie kl.5 b 
SP 
2a,3b Gim.  

Zespół Szkół w 
Masłowie 
 
 

Co drugi 
poniedziałek 7.30 
 
Środa 7.30  

Izabella 
Ryszkowska  

Służba liturgiczna 
ołtarza  

uczniowie kl.3-6 
SP, 1-3 Gim.  

Kościół  Piątek , godz. 
16.00 17.00 

Ks. Jarosław 
Sułkowski  

Zajęcia 
wyrównawcze  z 
języka niemieckiego 

Uczniowie 
Gimnazjum  

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Środa , godz. 7.30 Ewa Stachura  

Zajęcia rozwijające  uczniowie kl.1a 
SP 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Poniedziałek, 
godz. 13.05 

Beata Szczodrak  

Zajęcia rozwijające 
z biologii  

uczniowie kl.2 i 3 
Gim.  

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Co drugi tydzień. 
Godz. 14.00  

Mariola Sztandera  

Zajęcia 
wspomagające  

uczniowie 
kl.5a,5b SP 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Poniedziałek  
Godz. 13.05 

Anna Trzcińska  

Pomoc medyczna  uczniowie kl.4a, 
4b SP 

Zespół Szkół w 
Masłowie 

Poniedziałek 
13.05 

Anna Trzcińska  

Zajęcia rozwijające  uczniowie kl.6 SP Zespół Szkół w 
Masłowie 

Wtorek,  
godz.7. 30 

Anna Trzcińska  

Piłka siatkowa 
dziewcząt  

Uczennice 
gimnazjum  

Zespół Szkół w 
Masłowie- hala 
sportowa  

Środa, godz. 14.40 Mariusz 
Wiktorowski  

Piłka ręczna 
chłopców 

Uczniowie 
gimnazjum  

Zespół Szkół w 
Masłowie- hala 
sportowa 

Piątek, godz. 
13.50 

Mariusz 
Wiktorowski  

Stypendia szkolne uczniowie 
znajdujący się w 
trudnej sytuacji 
życiowej od kl. I 

Samorządowy 
Zespół Obsługi 
Oświaty w Woli 
Kopcowej.  
ul. Świętokrzyska 
86 

od 01 do 15 
września danego 
roku. 

Anna Kowalczyk 
41- 311-08-77 

 

Zasiłek szkolny uczniowi 
znajdującemu  
się przejściowo  
w trudnej sytuacji 
materialnej z 
powodu zdarzenia 
losowego 

Samorządowy 
Zespół Obsługi 
Oświaty w Woli 
Kopcowej.  
ul. Świętokrzyska 
86 

o zasiłek szkolny 
należy ubiegać się 
bezpośrednio po 
wystąpieniu 
zdarzenia 
uzasadniającego 
przyznanie tego 
zasiłku, 
w terminie nie 

Anna Kowalczyk 
41- 311-08-77 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

dłuższym niż dwa 
miesiące od jego 
wystąpienia 

 

Karta 18:  

Nazwa instytucji: 
Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych 
 
skrócona nazwa: „ZS Mąchocice Kapitulne, 
SP Mąchocice Kapitulne” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o zajęcia dydaktyczne 
o zajęcia wyrównawcze 
o działania profilaktyczne 
o stypendia 
o zasiłek szkolny 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  
mgr Janina Gozdek 
Adres: 
Mąchocice Kapitulne 167 
26-001 Masłów 

telefon, fax: 
41-311-17-81 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 

 

e-mail: 
szkola@zs-machocice.pl 
www. 
www.zs-machocice.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
-poniedziałek-piątek 8:00-15:00 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj wsparcia/ 
usługa 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 

Kółko informatyczne Dzieci w wieku  
14 – 15 lat 

Gimnazjum w 
Mąchocicach Kap. 

Środa  
14.25 – 15.10 

Krzysztof Dychała 

Piłka nożna Dzieci w wieku  
14 – 16 lat 

Hala Sportowa w SP 
Mąchocice 
Scholasteria 

Poniedziałek 
15.30 – 17.00 

Robert Fortuna 

Zajęcia korekcyjno - 
kompensacyjne 

Dzieci w wieku  
11 – 12  lat 

SP w Mąchocicach 
Kap. 

Wtorek 
13.35 – 14.20 
Piątek 
8.00 – 8.45 

Marzena Szczypała 

Kółko przyrodnicze Dzieci w wieku 
10-11 lat 

SP w Mąchocicach 
Kap. 

Wtorek 
8.00-8.45 

Barbara Śledzik 
 

Zajęcia wyrównawcze   Dzieci w wieku    
14-15 lat     

Gimnazjum w 
Mąchocicach Kap. 

Wtorek 
8.55-9.40 

Barbara Śledzik 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Kółko matematyczne Dzieci w wieku 
14-16 lat 

Gimnzajum w 
Mąchocicach Kap. 

Poniedziałek 
14.25-15.20 

Szymon Jaros 

Zajęcia wyrównawcze 
z matematyki 

Dzieci w wieku  
11-12 lat 

SP w Mąchociach 
Kap. 

Środa  
8.00-8.45 

Emiila Samiczak 

Zajęcia wyrównawcze 
z matematyki 

Dzieci w wieku 
15-16 lat 

Gimnazjum w 
Mąchocicach Kap. 

Piątek  
8.00-8.45 

Emilia Samiczak 

Zajęcia korekcyjno – 
kompensacyjne dla 
dzieci dyslektycznych 

Dzieci w wieku 
14 – 16 lat 

Gimnazjum w 
Mąchocicach Kap. 

Poniedziałek, 
środa 
8.00 – 8.45  

Aneta Januchta 

Zajęcia 
„Bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym” 

Dzieci w wieku 
10 – 11 lat 

SP w Mąchocicach 
Kapitulnych 

Sobota 
8 godz. w 
semestrze 

Cezary Bielenda 

Kółko muzyczne Dzieci w wieku 
11 - 12 lat 

SP w Mąchocicach 
Kap. 

Wtorek 
13.35 – 14.20 

Daniel Kozłowski 

Zajęcia wyrównawcze Dzieci w wieku 
6 – 7 lat 

SP w Mąchocicach 
Kap. 

Wtorek 
8.00 – 8.45 
Piątek 
8.55 – 9.40 

Jolanta Stachura 

Zajęcia informatyczne Dzieci w wieku 
6 – 7 lat 

SP w Mąchocicach 
Kap. 

Piątek 
11.55 – 12.40 

Jolanta Stachura 

Zajęcia teatralne Dzieci w wieku 
8 – 9 lat 

SP w Mąchocicach 
Kap. 

Poniedziałek 
11.55 – 12.40 
Piątek 
8.00 – 8.40 

Małgorzata 
Kałuża 

Zajęcia dydaktyczno - 
wyrównawcze 

Dzieci w wieku 
7 – 8 lat 

SP w Mąchocicach 
Kap. 

Wtorek 
8.00 – 8.45 
Środa 
12.45 – 13.30 

Małgorzata 
Kałuża 

Koło języka polskiego Dzieci w wieku 
15 – 16 lat 

Gimnazjum w 
Mąchocicach Kap. 

Czwartek 
9.50 – 11.35 

Danuta Kmiecik 

Zajęcia wyrównawcze Dzieci w wieku 
12 – 13 lat 

SP w Mąchocicach 
Kap. 

Wtorek 
12.45 – 13.30 

Danuta Kmiecik 

Koło plastyczne Dzieci w wieku 
12 – 16 lat 

SP i Gimnazjum 
W Machocicach 
Kap. 

Poniedziałek 
14.25 – 15.10 

Małgorzata 
Sańpruch 

Klub miłośników 
książki 

Dzieci w wieku 
11 – 13 lat 

SP w Mąchocicach 
Kap. 

Środa 
8.55 – 9.40 

Małgorzata 
Sańpruch 
 

Koło języka 
angielskiego 

Dzieci w wieku 
14 – 15 lat 

Gimnazjum w 
Mąchocicach Kap. 

Czwartek  
8.00 – 8.45 

Honorata Zych 

Koło języka 
angielskiego 

Dzieci w wieku 
14 – 15 lat 

Gimnazjum w 
Mąchocicach Kap. 

Poniedziałek  
13.35 – 14.20 

Honorata Zych 

Zajęcia dydaktyczne – 
język angielski 

Dzieci w wieku 
5 -6 lat 

SP w Mąchocicach 
Kap. 

Czwartek 
9.50 – 10.35 

Ewelina 
Sokołowska 

Zajęcia dodatkowe– 
język angielski 

Dzieci w wieku 
3 - 4 lat 

SP w Mąchocicach 
Kap. 

Środa 
8.55 – 9.40 

Ewelina 
Sokołowska 

Koło historyczne Dzieci w wieku 
15 – 16 lat 

Gimnazjum w 
Mąchocicach Kap. 

Wtorek 
15.10 – 16.00 
Piątek 

Rafał Jasiński 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

13.35 – 14.20 

Zajęcia rozwijające z 
biologii 

Dzieci w wieku  
14 – 16 lat 

Gimnazjum w 
Mąchocicach Kap. 

Poniedziałek 
13.25  – 14.20 

Agnieszka Żywot 

Zajęcia rozwijające z 
chemii 

Dzieci w wieku  
14 – 16 lat 

Gimnazjum w 
Mąchocicach Kap. 

Piątek 
8.00 – 8.45 

Agnieszka Żywot 

Stypendia szkolne Uczniowie 
znajdujący się w 
trudnej sytuacji 
życiowej od kl. I 

Samorządowy 

Zespół Obsługi 

Oświaty w Woli 

Kopcowej.  

ul. Świętokrzyska 86 

od 01 do 15 
września danego 
roku. 

Anna Kowalczyk 
41- 311-08-77 

 

Zasiłek szkolny uczniowi 
znajdującemu się 
przejściowo w 
trudnej sytuacji 
materialnej z 
powodu zdarzenia 
losowego 

Samorządowy 

Zespół Obsługi 

Oświaty w Woli 

Kopcowej.  

ul. Świętokrzyska 86 

o zasiłek szkolny 
należy ubiegać 
się bezpośrednio 
po wystąpieniu 
zdarzenia 
uzasadniającego 
przyznanie tego 
zasiłku, 
w terminie nie 
dłuższym niż 
dwa miesiące od 
jego wystąpienia 

Anna Kowalczyk 
41- 311-08-77 

 

 

Karta 19:  

Nazwa instytucji: 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach 
Nazwa skrócona: Gimnazjum w Bielinach 

Rodzaj oferowanych usług: 
 
 

• zajęcia dydaktyczne 
• zajęcia wyrównawcze 
• działania profilaktyczne 
• zajęcia sportowe 

 
 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  
mgr Irena Bąk 
 
Adres: 
Ul. Partyzantów 17 
26-004 Bieliny 
telefon, fax: 
413025060 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
• młodzież 

 
e-mail: 
gimbieliny@wp.pl 
WWW 
http://zespol-szkol-bieliny.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Bieliny 
położnej w powiecie kieleckim w województwie 

świętokrzyskim 
godziny pracy: 
poniedziałek-piątek 7:30-15:30 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj 
wsparcia/ 

świadczonej 

usługi 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 
Zajęcia z j. 

angielskiego. 
Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Poniedziałki 
1340 - 1520 

Beata Krawczyk 

Zajęcia 

wyrównawcze z j. 
angielskiego  

Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Poniedziałki 
1340 - 1425 

Anna Żebrowska  

Koło plastyczno - 
scenograficzne 

Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Piątki 
1330 - 1425 

Edyta Góra 

Koło języka 
polskiego 

Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Poniedziałki 
1340 - 1425 

Regina Kałuża 

Koło chemiczne Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Poniedziałki 
1440 - 1515 

Anna Matałowska 

Koło historyczne 

 
Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Środy 
1530 - 1515 

Poniedziałki 
1430 - 1515 

Marzena 

Chruściel 

Koło biologiczne Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Piiątki 
1340 - 1425 
1430 - 1515 

Marta Łataś 

Koło 
Polonistyczne 

Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Poniedziałki  
1340 - 1425 
1430 - 1515 

Danuta Jóźwik 

Zajęcia z języka 
niemieckiego 

Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Poniedziałki 
1340  - 1520 

Aneta 
Banakiewicz 

Koło języka 
polskiego 

Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Piątki 
1340 - 1520 

Monika Kałuża 

Koło języka 
polskiego 

Koło języka 
rosyjskiego 

Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Poniedziałki 
1440 - 1520 

Pelagia Wiącek 

Koło sportowe Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Piątki 
1425 -  1520 

Mateusz Pindral 

Korekcyjno – 
kompensacyjne 

(trudności w 
pisaniu i czytaniu) 

Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Środy 
1340 - 1520 

Arkadiusz Białek 

Koło 
matematyczne 

Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Poniedziałki 
1340 - 1520 

Anna Bąk 

Koło 
matematyczne 

Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Poniedziałki 
1340 - 1520 

Stanisław 
Borowiecki 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Koło 
matematyczne 

Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Piątki 
1340 - 1520 

Renata Borycka 

Koło Przyjaciół 
Biblioteki 

Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Środy  
800 - 845 

Piątki 
1340 - 1425 

Renata Głazowska 
- Tosnowiec 

Koło języka 
angielskiego 

Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Wtorki 
1425 - 1600 

Michał Obarzanek 

Koło biologiczne Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Poniedziałki 
1430 - 1515 

Piątki 
1340 – 1515 

Małgorzata 
Winiarska 

Koło geograficzne Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Piątki 
1340 - 1520 

Jan Sala 

Koło fizyczne Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Soboty 
930 - 1100 

Andrzej Wiącek 

Koło historyczne Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Poniedziałki 
1340 - 1520 

Stefan Armata 

Koło sportowe Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Środa 
1430  - 1600 

Dariusz Wiącek 

Koło języka 
niemieckiego 

Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Poniedziałki 
1340 - 1520 

Marzena Bera 

Badminton Młodzież 13 – 15 
lat 

Gimnazjum w 
Bielinach 

Wtorki 
1430 - 1600 

Katarzyna 

Różycka 

  
Karta 20:  

Nazwa instytucji: 
Szkoła Podstawowa w Brzezinkach 
 
skrócona nazwa: „SP Brzezinki” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o zajęcia dydaktyczne 
o zajęcia rozwijające 
o zajęcia wyrównawcze 
o działania profilaktyczne 
o stypendia 
o zasiłek szkolny 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  
mgr Zbigniew Długosz 
 
Adres: 
Brzezinki 43 
26-001 Masłów 

telefon, fax: 
41-311-07-46 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 

 

e-mail: 
brzezinki@gmail.com  
www. 
www.brzezinki.superszkolna.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
-poniedziałek-piątek 7.30-15.30 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj 
wsparcia/ 

świadczonej 
usługi 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 

Zajęcia 
wyrównawcze kl.I 

Uczniowie kl. I w 
wieku 6-7 lat 

SP Brzezinki Poniedziałek 8.15-
9.00 

Maria Brzoza 

Zajęcia 
wyrównawcze 
kl.II 

Uczniowie kl. II w 
wieku 7-8 lat 

SP Brzezinki Poniedziałek 11.50-
12.35 
Wtorek 12.40-13.25 

Alina Kołodziej 

Zajęcia 
wyrównawcze 
kl.III 

Uczniowie kl. III 
w wieku 8-9 lat 

SP Brzezinki Poniedziałek 11.50-
12.35 
Środa 8.15-9.00 

Marianna Michta 

Zajęcia 
wyrównawcze – 
j.polski kl.IV-VI 

Uczniowie kl. IV-
VI w wieku 10-13 
lat 

SP Brzezinki Poniedziałek 12.40-
13.2513.30-14.15 
Środa  

Olga Zawodnik-
Purtak 

Zajęcia 
wyrównawcze-
matematyka IV-
VI 

Uczniowie kl. IV-
VI w wieku 10-13 
lat 

SP Brzezinki Czwartek 13.30-
14.15 

Jadwiga Olesiejuk 

Zajęcia 
wyrównawcze – 
przyroda kl.IV-VI 

Uczniowie kl. IV-
VI w wieku 10-13 
lat 

SP Brzezinki Wtorek 13.30-14.15 Sylwia Nalepa 

Zajęcia 
wyrównawcze – 
historia kl.IV-VI 

Uczniowie kl. IV-
VI w wieku 10-13 
lat 

SP Brzezinki Piątek 13.30-14.15 Urszula Tyszewicz 

Zajęcia 
rozwijające z 
j.angielskiego 
kl.VI 

Uczniowie kl. VI 
w wieku 12-13 lat 

SP Brzezinki Poniedziałek 13.30-
14.15 

Marta 
Gałczyńska-
Karasek 

Zajęcia 
rozwijające z 
matematyki kl.V 

Uczniowie kl. V w 
wieku 11-12 lat 

SP Brzezinki Środa 13.30-14.15 Jadwiga Olesiejuk 

Koło recytatorko-
muzyczne kl.IV 

Uczniowie kl. V w 
wieku 9-10 lat 

SP Brzezinki Środa 12.40-13.25 Maria Brzoza 

Zajęcia sportowo-
rekreacyjne kl.IV-
VI 

Uczniowie kl. IV-
VI w wieku 10-13 
lat 

SP Brzezinki Wtorek 14.20-15.05 Sylwia Nalepa 

Zajęcia czytelnicze 
kl.IV 

Uczniowie kl.IV w 
wieku 9-10 lat 

SP Brzezinki Czwartek 13.30-
14.15 

Urszula Tyszewicz 

Drużyna harcerska Uczniowie kl.IV w 
wieku 9-13 lat 

SP Brzezinki Wtorek 13.30-14.15 Olga Zawodnik-
Purtak 

Strefa Ducha Uczniowie kl. IV-
VI w wieku 10-13 
lat 

SP Brzezinki Piątek 12.40-13.25 Paweł Pauksztełło 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zajęcia na siłowni 
szkolnej 

Uczniowie kl. IV-
VI w wieku 10-13 
lat 

SP Brzezinki Środa 16.00-18.00 Jerzy Domiński 

Stypendia szkolne Uczniowie 
znajdujący się w 
trudnej sytuacji 
życiowej od kl. I 

Samorządowy 

Zespół Obsługi 

Oświaty w Woli 

Kopcowej.  

ul. Świętokrzyska 

86 

od 01 do 15 
września danego 
roku. 

Anna Kowalczyk 
41- 311-08-77 

 

Zasiłek szkolny uczniowi 
znajdującemu się 
przejściowo w 
trudnej sytuacji 
materialnej z 
powodu zdarzenia 
losowego 

Samorządowy 

Zespół Obsługi 

Oświaty w Woli 

Kopcowej.  

ul. Świętokrzyska 

86 

o zasiłek szkolny 
należy ubiegać się 
bezpośrednio po 
wystąpieniu 
zdarzenia 
uzasadniającego 
przyznanie tego 
zasiłku, w terminie 
nie dłuższym niż 
dwa miesiące od 
jego wystąpienia 

Anna Kowalczyk 
41- 311-08-77 

 

 

Karta 21:  

Nazwa instytucji: 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego 
w Mąchocicach-Scholasterii 
 
skrócona nazwa: „SP Mąchocice-Scholasteria” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o zajęcia dydaktyczne 
o zajęcia wyrównawcze 
o działania profilaktyczne 
o stypendia 
o zasiłek szkolny 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  
mgr Joanna Broniek 
 
Adres: 
Mąchocice-Scholasteria 56A 
26-001 Masłów 

telefon, fax: 
41-311-11-05 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 

e-mail: 
scholasteriaszkola@op.pl 
www. 
www.spscholasteria.ehost.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
-poniedziałek-piątek 8:00-15:25 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  
 
Rodzaj wsparcia/ 
świadczonej 
usługi 

 
Beneficjent 

 
Miejsce 

 
Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 
koordynatora, 
informacje 
kontaktowe) 

Zajęcia 
przygotowujące do 
sprawdzianu kl. Vi 

uczniowie kl. VI SP Mąchocice-
Scholasteria 

Piątek  
14.40- 15.25 

mgr Joanna 
Januchta 

Opieka Świetlicowa wszyscy uczniowie SP Mąchocice 
Scholasteria 

Wtorek- Piątek 
7- 10 i po 
zajęciach do 15.25 
Poniedziałek 
7- 10 i po 
zajęciach do 17.00 

J. Januchta, B. 
Domińska, S. 
Radek, J. 
Połowniak, E. 
Staszewska, D. 
Kołomańska, D. 
Kozłowski, M. 
Maj. 

Czerwone Jagody uczniowie kl. I-III SP Mąchocice-
Scholasteria 

Poniedziałek 
8.55- 9.40 

mgr Ewa 
Staszewska 

Czerwone Jagody uczniowie kl. I-VI SP Mąchocice-
Scholasteria 

Wtorek 
14.40-15.25 

mgr Ewa 
Staszewska 
mgr Jadwiga 
Pedrycz 

Czerwone Jagody uczniowie kl. IV-
VI 

SP Mąchocice-
Scholasteria 

Wtorek 
13.50- 14. 35 

mgr Jadwiga 
Pedrycz 

Zajęcia taneczne uczniowie kl. I- III SP Mąchocice-
Scholasteria 

Środa 
13.50-14.35 

p. Beata Wiktor 

Zajęcia taneczne uczniowie kl. VI- 
VI 

SP Mąchocice-
Scholasteria 

Środa 
14.40-15.25 

p. Beata Wiktor 

Koło teatralne uczniowie kl. I-VI SP Mąchocice-
Scholasteria 

Poniedziałek 
8.00-8.45 

mgr Ewa 
Kozłowska 

Zajęcia 
wyrównawcze 

uczniowie kl. II SP Mąchocice-
Scholasteria 

Środa 
8.55-9.40 

mgr Ewa 
Kozłowska 

Zajęcia 
wyrównawcze  

uczniowie kl. III SP Mąchocice-
Scholasteria 

Wtorek 
8- 8.45 

mgr Barbara 
Domińska 

Zajęcia 
wyrównawcze 

uczniowie kl. I SP Mąchocice-
Scholasteria 

Poniedziałek 
8.55- 9.40 

mgr Ewa 
Staszewska 

Zajęcia 
wyrównawcze  
z matematyki  

uczniowie kl. IV, 
V 

SP Mąchocice-
Scholasteria 

Poniedziałek 
13.50- 14.35 
 

mgr Małgorzata 
Maj 

Zajęcia rozwijające 
z matematyki 

uczniowie kl. II SP Mąchocice-
Scholasteria 

Poniedziałek 
13.50-14.35 

mgr Małgorzata 
Maj 

Zajęcia 
przygotowujące do 
sprawdzianu 

uczniowie kl. VI SP Mąchocice-
Scholasteria 

Wtorek 
8.55- 9.40 

mgr Małgorzata 
Maj 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zajęcia 
wyrównawcze  
z języka angielskiego 

uczniowie kl. III, 
IV 

SP Mąchocice-
Scholasteria 

Piątek 
13.50- 14.35 

mgr Dorota 
Kołomańska 

Zajęcia 
przygotowanie do 
sprawdzianu  
z języka angielskiego 

uczniowie kl. VI SP Mąchocice-
Scholasteria 

Wtorek 
13.50-14.35 

mgr Dorota 
Kołomańska 

Zajęcia 
przygotowujące  
do sprawdzianu VI 
kl. -  j. polski 

uczniowie kl. VI SP Mąchocice-
Scholasteria 

Wtorek 
13.50- 14.35 

mgr Jadwiga 
Pedrycz 

Zajęcia 
wyrównawcze  
z j. polskiego 

uczniowie kl. IV SP Mąchocice-
Scholasteria 

Środa 
8.55- 9.40 

mgr Jadwiga 
Pedrycz 

Zajęcia 
wyrównawcze  
z przyrody 

uczniowie kl. IV SP Mąchocice-
Scholasteria 

Czwartek 
14.40-15.25 

mgr Joanna 
Januchta 

Zajęcia 
wyrównawcze  
z przyrody 

uczniowie kl. V SP Mąchocice-
Scholasteria 

Poniedziałek 
8.55- 9.40 

mgr Joanna 
Januchta 

Prowadzenie scholii uczniowie kl. IV-
VI 

Kościół w 
Brzezinkach 

Sobota 
11.00-13.00 

mgr Jadwiga 
Połówniak 

Trening piłki nożnej uczniowie kl. IV SP Mąchocice-
Scholasteria 

Piątek 
13.50-15.25 

mgr Stanisław 
Radek 

Przygotowanie  
do konkursów, 
zawodów 
sportowych, karty 
rowerowej 

uczniowie kl. IV-
VI 
 
 
 

SP Mąchocice-
Scholasteria 

Środa 
13.50-14.35 

mgr Stanisław 
Radek 

Stypendia szkolne uczniowie 
znajdujący się w 
trudnej sytuacji 
życiowej od kl. I 

Samorządowy 

Zespół Obsługi 

Oświaty w Woli 

Kopcowej.  

ul. Świętokrzyska 86 

od 01 do 15 
września danego 
roku. 

Anna Kowalczyk 
41- 311-08-77 

 

Zasiłek szkolny uczniowi 
znajdującemu  
się przejściowo  
w trudnej sytuacji 
materialnej z 
powodu zdarzenia 
losowego 

Samorządowy 

Zespół Obsługi 

Oświaty w Woli 

Kopcowej.  

ul. Świętokrzyska 86 

o zasiłek szkolny 
należy ubiegać się 
bezpośrednio po 
wystąpieniu 
zdarzenia 
uzasadniającego 
przyznanie tego 
zasiłku, w terminie 
nie dłuższym niż 
dwa miesiące od 
jego wystąpienia 

Anna Kowalczyk 
41- 311-08-77 

 

     
 
 

KAPITAŁ lUDZKI
HAIłOOOW"S11t...,J((;łA~' 'C... <....~~

... :::::~=... ..~ ..... ,
••

~
~

KAPITAŁ lUDZKI
HAIłOOOW"S11t...,J((;łA~' 'C... <....~~

... :::::~=... ..~ ..... ,
••

~
~



 
 

46 | S t r o n a  
 

Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Karta 22: 

Nazwa instytucji: 
Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej 
 
skrócona nazwa: „SP Wola Kopcowa” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o zajęcia dydaktyczne 
o zajęcia wyrównawcze 
o działania profilaktyczne 
o stypendia 
o zasiłek szkolny 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  
mgr Janina Dyamentowska 
 
Adres: 
Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 86 
26-001 Masłów 

telefon, fax: 
41-311-08-33 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 

 

e-mail: 
szkola---podstawowa@wp.pl 
www. 
spwolakopcowa.szkolnastrona.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
-poniedziałek-piątek 7:30-14:00 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj 
wsparcia/ 

świadczonej 
usługi 

Beneficjent 
 

Miejsce Termin/czas 
Osoba do kontaktu 

(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

Koło ekologa uczniowie kl. I-III SP Wola 
Kopcowa 

wtorek 
13.10-13.55 

Jolanta Kozub 
604868568 

Koło języka 
angielskiego 

uczniowie kl. I-III SP Wola 
Kopcowa 

wtorek 
8.15-9.00 

Monika Pikulska 
694215446 

Koło teatralne uczniowie kl. I-III SP Wola 
Kopcowa 

poniedziałek 
13.10-13.55 

Małgorzata Siudak 
510458821 

Koło europejskie uczniowie kl. I-III SP Wola 
Kopcowa 

czwartek 13.10-
13.55 
 

Renata Szwaczka 
664174223 

Stypendia szkolne uczniowie 
znajdujący się w 
trudnej sytuacji 
życiowej od kl. I 

Samorządowy 

Zespół Obsługi 

Oświaty w Woli 

Kopcowej.  

ul. Świętokrzyska 86 

od 01 do 15 
września danego 
roku. 

Anna Kowalczyk 
41- 311-08-77 

 

Zasiłek szkolny uczniowi 
znajdującemu  
się przejściowo  
w trudnej sytuacji 

Samorządowy 

Zespół Obsługi 

Oświaty w Woli 

o zasiłek szkolny 
należy ubiegać się 
bezpośrednio po 
wystąpieniu 

Anna Kowalczyk 
41- 311-08-77 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

materialnej z 
powodu zdarzenia 
losowego 

Kopcowej.  

ul. Świętokrzyska 86 

zdarzenia 
uzasadniającego 
przyznanie tego 
zasiłku, w terminie 
nie dłuższym niż 
dwa miesiące od 
jego wystąpienia 

     

Karta 23:  

Nazwa instytucji: 

Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej 
 
skrócona nazwa: „SP Huta Nowa” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

• zajęcia dydaktyczne 

• zajęcia wyrównawcze 

• działania profilaktyczne 
• stypendia 

• zasiłek szkolny 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  
mgr Urszula Nawrocka 
Adres: 
Huta Nowa 48 
26-004 Bieliny 
telefon, fax: 
41-30-25-069 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 

• dzieci i młodzież 

 
e-mail: 
sphn@wp.pl 
www.www.sphutanowa.com 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Bieliny  

położnej w powiecie kieleckim w województwie 

świętokrzyskim 
godziny pracy: 

-poniedziałek-piątek 8:00-14:05 
Forma organizacyjna: 

Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 

 

Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj 
wsparcia/ 

świadczonej 

usługi 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 
SKS kl. IV-VI- 

chłopcy 
Uczniowie kl. IV-
VI w wieku 10-13 
lat 

SP Huta Nowa Poniedziałek 
14.10-14.55 

Ilona Kowalczyk 

Zajęcia 
dydaktyczno-

wyrównawcze z 
przyrody kl.V/IV( 

na zmianę) 

Uczniowie kl. V 
lub IV w wieku 
10-12 lat 

SP Huta Nowa Wtorek 13.20-
14.05  

 

Barbara Adamska 

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze z 
Uczniowie kl. V 
lub IV w wieku 
10-12 lat 

SP Huta Nowa Wtorek 13.20-
14.05  
 

Agnieszka 
Maruszak 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

matematyki kl.V/IV( 

na zmianę)  
 

SKS kl. IV-VI- 

dziewczęta 
Uczniowie kl. IV-
VI w wieku 10-13 
lat 

SP Huta Nowa Wtorek 14.10-
14.55 

Ilona Kowalczyk 

Zajęcia 
dydaktyczn-

wyrównawcze – 
j.polski kl.IV 

Uczniowie kl. IV-
VI w wieku 10-11 
lat 

SP Huta Nowa Środa 12.30-13.15 

 

Agnieszka 

Jastrzębska 

Zajęcia 
dydaktyczno-

wyrównawcze z 
matematyki 
kl.V/VI( na 

zmianę) 

Uczniowie kl. V 
lub IV w wieku 
11-13 lat 

SP Huta Nowa Środa 13.20-14.05 Agnieszka 
Maruszak 

Zajęcia 
dydaktyczno-

wyrównawcze – 
j.polski kl. V (co 

drugi tydzień) 

 

Uczniowie kl. V- 
w wieku 11-12 lat 

SP Huta Nowa Środa 13.20-14.05 Agnieszka 

Jastrzębska 

Literackie Koło 

Zainteresowań 
kl.VI (co drugi 

tydzień) 

Uczniowie kl. VI- 
w wieku 12-13 lat 

SP Huta Nowa Środa 13.20-14.05 Agnieszka 

Jastrzębska 

Zajęcia 
dydaktyczno-

wyrównawcze z j. 
angielskiego kl.IV 

Uczniowie kl. IV- 
w wieku 10-11 lat 

SP Huta Nowa Środa 13.20-14.05 Anna Pawłowska 

Zajęcia 
dydaktyczno-

wyrównawcze z j. 
angielskiego kl.VI 

Uczniowie kl. IV- 
w wieku 12-13 lat 

SP Huta Nowa Środa 14.10-14.55 Anna Pawłowska 

Zajęcia 
dydaktyczno-

wyrównawcze kl.I 

Uczniowie kl. I w 
wieku 7 lat 

SP Huta Nowa Środa 11.30-14.05 

Piątek 11.40- 
13.15 

Halina Kałuża 

Ekoludek kl. IV-
VI (1 czwartek  

miesiąca) 

Uczniowie klas 
IV-VI w wieku 
10-13 lat 

SP Huta Nowa Czwartek 13.20-
14.05 

Barbara Adamska 

Zajęcia 
dydaktyczno-

wyrównawcze z 
przyrody kl.VI 
(oprócz 1 
czwartków  

miesiąca) 

Uczniowie kl. VI 
w wieku 12-13 lat 

SP Huta Nowa Czwartek 13.20-
14.05 

Barbara Adamska 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Krąg biblijny kl. 
II-VI 

Uczniowie kl.II-
VI w wieku 10-11 
lat 

SP Huta Nowa Czwartek 12.30-
14.05 

Teresa Gąsior 

Zespół Pieśni i 

Tańca „Jodełki” 
kl.I-VI 

Uczniowie kl. I-
VI w wieku 8-13 
lat 

SP Huta Nowa  Piątek 11.40-13.15 Elżbieta Jamrożek 
Urszula 
Nawrocka 

Stypendia szkolne Uczniowie 

znajdujący się w 
trudnej sytuacji 

życiowej od kl. I 

Samorządowy 

Zespół Obsługi 

Oświaty w 

Bielinach 

ul. Partyzantów 17 

od 01 do 15 

września danego 
roku. 

 

Zasiłek szkolny uczniowi 

znajdującemu się 

przejściowo w 
trudnej sytuacji 
materialnej z 
powodu zdarzenia 
losowego 

Samorządowy 

Zespół Obsługi 

Oświaty w 

Bielinach 

ul. Partyzantów 17 

o zasiłek szkolny 

należy ubiegać się 

bezpośrednio po 

wystąpieniu 
zdarzenia 

uzasadniającego 
przyznanie tego 

zasiłku, w terminie 

nie dłuższym niż 

dwa miesiące od 

jego wystąpienia 

 

 

Karta 24: 

Nazwa instytucji: 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Bielinach 
Nazwa skrócona SP Bieliny 

Rodzaj oferowanych usług: 
 
 

• zajęcia dydaktyczne 
• zajęcia wyrównawcze 
• działania profilaktyczne 
• zajęcia sportowe 

 
 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  
mgr Irena Bąk 
 
Adres: 
ul. Partyzantów 17 
26-004 Bieliny 
telefon, fax: 
41-30-25-060 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
• dzieci i młodzież 

 
e-mail: 
gimbieliny@wp.pl 
www: 
http://zespol-szkol-bieliny.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Bieliny 
położnej w powiecie kieleckim w województwie 

świętokrzyskim 
godziny pracy: 
-poniedziałek-piątek 7:30-15:30 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 

Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  
 

Rodzaj 
wsparcia/ 

świadczonej 

usługi 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 

Koło 
matematyczne 

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

poniedziałki 12.45 – 
13.30 

Violetta 
Borowiecka 

Z ortografią na Ty 

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

poniedziałki 11.30 – 
12.30 

Violetta 
Borowiecka 

Zajęcia 

przygotowujące 
do sprawdzianu 

Uczniowie SP 
klasy VI 

SP Bieliny 

środy 13.40 – 14.25 

 

Andrzej Drogosz 

Koło 
matematyczne  

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

 

piątki 12.45 – 13.30 
Andrzej Drogosz 

Koło historyczne 

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

poniedziałek i piątek 
 13.40 -14.25 

Ewa Góźdź 

Zajęcia 
rewalidacyjne  

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

poniedziałek 8.30 – 
9.30 

środa 8.30 – 9.30 

Renata Jamorska 

Zajęcia 

rozwijające 

„Coraz więcej 

umiem” 

Dzieci w wieku 8 
– 9 lat 
 
 

 

SP Bieliny 

czwartek 11.30 – 
12.15                        

 

Marta Lefek 

Zespół 
wyrównawczy – 

 
Dzieci w wieku 8 
– 9 lat 

 

 
czwartek 12.45 – 
13.30 

Marta Lefek 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Chcę wiedzieć 

więcej” 

Kolo przyrodnicze 
LOP 

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

co drugi tydzień 

piątek  13.40 – 14.25 

– VI a 
13.40 – 14.25 – VI a 

Marta Łataś 

Koło z języka 
polskiego 

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

środa 13.40 – 14.25 

piątek 13.40 – 14.25 
Anna Małecka 

Koło 
Informatyczne 

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

poniedziałek 13.30 – 
14.25 (co drugi 

tydzień0 

Ilona Saletra 

Szkolne Koło 
Sportowe 

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

 poniedziałek 13.30 – 
14.30 

 

Katarzyna 

Różycka 

Zajęcia 
ortograficzno - 
gramatyczne 

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

 wtorek i środa 
 12.30 – 13.15 

 

Ewa Rzepka 

Koło religijne „ W 

przyjaźni z 

Jezusem” 

Dzieci w wieku 9 
- 10 lat 

SP Bieliny 

 czwartek 12.45 – 
13.30 

Joanna Rzepka 

Koło religijne  

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

 czwartki 12.45 – 
13.30 

Joanna Rzepka 

Schola 
„Jutrzenka” 

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

 piątek 16.00 - 17.00 Joanna Rzepka 

Koło języka 
angielskiego 

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

 piątek 12.30 – 14.00 Ewelina Snopek 

Zespół 
wyrównawczy 

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

 poniedziałek 13.30 – 
14.15 
 

Jolanta Winiarska 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Koło języka 
polskiego 

czwartek 13.30 – 
14.15 

Koło języka 
angielskiego 

Dzieci w wieku 5 
lat 

SP Bieliny 

 piątki  8.45 – 9.40 Anna Żebrowska 

Koło „Hafcik” 

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

 wtorki i czwartki  
13.30 – 14.25 

Henryka 

Żurowska 

Zajęcia „Czytam, 

piszę, liczę” 

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

 poniedziałki i wtorki 
12.30 – 13.15 

Marzanna Puto 

Zespół 
wyrównawczy – 

„Czytam, pisze, 

liczę” 

Dzieci w wieku 
10-12 lat 

SP Bieliny 

 poniedziałki 10.45 – 
12.30 

Elżbieta 
Chlewicka 

 

Karta 25:                 

Nazwa instytucji: 

Szkoła Podstawowa w Belnie 
 

skrócona nazwa: „SP Belno” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

• zajęcia dydaktyczne 

• zajęcia wyrównawcze 

• działania profilaktyczne 

• stypendia 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  

mgr Grzegorz Papis 
 
Adres: 

Belno 25 

26-004 Bieliny 
telefon, fax: 

41-30-25-370 
Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 

• dzieci i młodzież 

 
e-mail: 

szkola_belno@poczta.onet.pl 
 

Zasięg działalności instytucji: 

teren Gmina Bieliny  

położnej w powiecie kieleckim w województwie 

świętokrzyskim 
godziny pracy: 

-poniedziałek-piątek 8:00-15:00 
Forma organizacyjna: 

Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj 
wsparcia/ 

świadczonej 

usługi 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 
Zajęcia 
dydaktyczno-

wyrównawcze kl.I 

Uczniowie kl. I w 
wieku 7 lat 

SP Belno wtorek 10.50-

12.30 
Marzena 
Gawęcka 

Zajęcia 
dydaktyczno-

wyrównawcze 
kl.II 

Uczniowie kl. II 
w wieku 8 lat 

SP Belno Poniedziałek 

11.45-12.30 
Wtorek 12.40 - 
13.25 

Lidia Kałuża 

Zajęcia 
dydaktyczno-

wyrównawcze 
kl.III 

Uczniowie kl. III 
w wieku 9 lat 

SP Belno Środa 12.40-

13.25 Czwartek 
11.45 - 12.30 

Bożena 
Dziarmaga 

Koło j.polski k IV 
-VI 

Uczniowie kl. IV-
VI w wieku 10-13 
lat 

SP Belno Czwartek 12.40-

13.25, 13.30- 
14.15 

Joanna Kwiatek 

Zajęcia 

wyrównawcze  - 
matematyka kl.VI 

Uczniowie kl. VI 
w wieku 13 lat 

SP Belno Piątek  8.00 - 
8.45 

Dorota Skrzyniarz 

Koło ekologiczne 
kl. V -VI 

Uczniowie kl. IV-

VI w wieku 11-13 
lat 

SP Belno Wtorek 13.35-

14.20 
Aleksandra Bator 

Koło religijne Uczniowie kl. IV-

V w wieku 10-12 
lat 

SP Belno Środa 13.30-14.15 Karolina Armata 

Szkolne koło 
sportowe 

Uczniowie kl. IV-
VI w wieku 10-13 
lat 

SP Belno Piątek 13.35-

14.20 
Sebastian Satro 

Stypendia szkolne Uczniowie 

znajdujący się w 
trudnej sytuacji 

życiowej od kl. I 

 Zespół Obsługi 

Oświaty w 

Bielinach   

ul. Partyzantów 17 

od 01 do 15 

września danego 
roku. 

Barbara Cedro 

41- 30-26-105 

 

 

 

 

 

 

KAPITAŁ lUDZKI
HAIłOOOW"S11t...,J((;łA~' 'C... <....~~

... :::::~=... ..~ ..... ,
••

~
~

KAPITAŁ lUDZKI
HAIłOOOW"S11t...,J((;łA~' 'C... <....~~

... :::::~=... ..~ ..... ,
••

~
~



 
 

54 | S t r o n a  
 

Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Karta 26:  

Nazwa instytucji: 

Szkoła Podstawowa w Porąbkach 

 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

• Koła przedmiotowe 

• Koła zainteresowań 

 
Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  

mgr Grzegorz Wojsław 
Adres: 

Porąbki 1 
26-004 Bieliny 
telefon, fax: 
41-302-50-11 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 

• dzieci i młodzież 
e-mail: 
spporobki@gazeta.pl 

 

Zasięg działalności instytucji: 

teren Gmina Bieliny położnej w powiecie kieleckim 

w województwie świętokrzyskim 
godziny pracy: 

-poniedziałek-piątek 8:00-15:00 
Forma organizacyjna: 

Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 

Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  
Rodzaj 

wsparcia/ 
świadczonej 

usługi 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 
Osoba do kontaktu 

(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

Gimnastyka 

lecznicza 

Dzieci w wieku 5-13 lat SP Porąbki Wtorek w godzinach 

1240-1325              

Czwartek w godzinach 

1240-1325               

Karolina Cedro 

Zajęcia 

świetlicowe 

Dzieci w wieku 6-9 lat SP Porąbki Piątek w godzinach    

1050-1250               
Anna Maciejczyk 

Koło 

komputerowe 

Dzieci w wieku 10-13 lat SP Porąbki Środa w godzinach 1345-

1345 
Joanna 

Jakubowicz 

Koło 

matematyczne 

Dzieci w wieku 12-13 lat SP Porąbki Czwartekw godzinach    

1245-1345 
Joanna 

Jakubowicz 

Koło 

polonistyczne 

Dzieci w wieku 10-13 lat SP Porąbki Wtorek w godzinach    

1245-1445 
Jolanta Kałuża 

Gimnastyka 

korekcyjno - 

kompensacyjna 

Dzieci w wieku 6-9 lat SP Porąbki Poniedziałek w 

godzinach 1240-1340  
Elżbieta Kałuża 

Danuta Danielska 

Koło religijne Dzieci w wieku 6-13 lat SP Porąbki Poniedziałek w 

godzinach 730-800              

Czwartek w godzinach  

1240-1320               

Teresa Gąsior   

Henryka 

Maruszak 

KAPITAŁ lUDZKI
HAIłOOOW"S11t...,J((;łA~' 'C... <....~~

... :::::~=... ..~ ..... ,
••

~
~

KAPITAŁ lUDZKI
HAIłOOOW"S11t...,J((;łA~' 'C... <....~~

... :::::~=... ..~ ..... ,
••

~
~



 
 

55 | S t r o n a  
 

Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Koło 

przyrodniczo-

krajoznawcze 

Dzieci w wieku 10-13 lat SP Porabki Poniedziałek w 

godzinach  1230-1430               
Małgorzata 

Różycka 

Zajęcia 

logopedyczne 

Dzieci w wieku 5-8 lat SP Porąbki Piątek w godzinach  1100-

1120 
Jolanta 

Gałkiewicz 

Koło języka 

angielskiego 

Dzieci w wieku 7-13 lat SP Porabki Poniedziałek w 

godzinach 1240-1420 
Izabela 

Pushpakumara 

Zajęcia sportowo-

rekreacyjne 

Dzieci w wieku 10-13 lat SP Porąbki Poniedziałek w 

godzinach 1340-1430              

Wtorek w godzinach  

1340-1410               

Filip Bąk 

 

Karta 27:  

Nazwa instytucji: 

ZPO Szkoła Podstawowa w Hucie Starej 
 
 Adres: 
Huta Stara 25 
26-004 Bieliny 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

• zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze 

•  zajęcia z uczniem zdolnym ( przygotowanie 

do konkursów) 
• SKS 

• działania profilaktyczne (Akcja „Trzeźwy 

umysł”, „Tydzień sportu”, „Rodzinna 

majówka”) 

• nauka pływania 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  
mgr Agata Dobrowolska  
 

 
telefon, fax: 
41-30 -25- 086 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 

• dzieci i młodzież 

 
e-mail: 
sphutastara@interia.pl 
www.sphutastara.szkolnastrona.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Bieliny 

położnej w powiecie kieleckim w województwie 

świętokrzyskim 
godziny pracy: 

poniedziałek-piątek 8.00 – 15.00 
Forma organizacyjna: 

Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Rodzaje wsparcia/świadczone usługi: 

Rodzaj 

wsparcia/ 

usługa 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 

kontaktu 

(nazwisko 

koordynatora, 

informacje 

kontaktowe) 

SKS  Uczniowie kl. V-VI 

w wieku 11 - 13 

SP Huta Stara   Raz w tygodniu 

 Wtorek  13.30 – 14.15 
L. Ołubiec 

Zajęcia 

biblioteczne 

Uczniowie kl. V-VI 

w wieku 11 - 13 

SP Huta Stara  Dwa  razy  w miesiącu 

 Środa 14.10 – 14.55 

J. Balcerzak 

Zajęcia 

przygotowujące do 

sprawdzianu po kl. 

VI  z j. polskiego 

 i matematyki  

Uczniowie kl.. VI 

w wieku 13 lat 

SP Huta Stara 2 razy w miesiącu  

Sobota  

J. polski 8.00-10.00 

Matematyka 10.00-12.00 

A. Choda 

J. Balcerzak 

Wyjazdy na basen 

z nauką pływania 

Uczniowie kl. 0-VI 

w wieku 5 - 13 

Basen 
Rawszczyzna 
w Ostrowcu 

Św. 

Raz w miesiącu G. Brożyna 

J. Balcerzak 

A. Choda 

Zaj. plastyczne  Dzieci w wieku  

5 – 13 lat 

SP Huta Stara Raz na dwa miesiące J. Ginter 

Rodzinna 

majówka – festyn 

integracyjno 

sportowy 

Dzieci w wieku 

5 – 13 lat plus 

rodzice i 

nauczyciele 

SP Huta Stara Każdego roku w maju  

Maj 2015 

G. Brożyna 

J. Ginter 

J. Balcerzak 

A. Choda 

Ogólnopolska 

kampania 

,,Zachowaj 

trzeźwy umysł” 

Dzieci w wieku  

5 – 13 lat  

SP Huta Stara 

miejsca 

wyjazdowe 

Impreza organizowana 

co roku 

Maj / czerwic 2015r 

G. Brożyna 

J. Ginter 

Europejski 

Tydzień Sportu 

dla wszystkich   

- rozgrywki 

sportowe 

- rajdy piesze 

Uczniowie kl. 0-VI 

w wieku 5 - 13 

SP Huta Stara Maj 2015 L. Ołubiec 

G. Brożyna 

Wycieczki 

szkolne, rajdy 

Uczniowie kl. 0-VI 

w wieku 5 - 13 

Miejsca 

wyjazdowe 

Cały rok Wychowawcy klas 

G. Brożyna,   

J. Ginter,  

J. Balcerzak,  

A. Choda 

M. Janakowska 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Praca z dzieckiem 

zdolnym – 

przygotowanie do 

konkursów 

przedmiotowych 

Uczniowie kl. I-VI 

w wieku 6 - 13 

SP Huta Stara Zgodnie z 

harmonogramem 

konkursów 

przedmiotowych 

G. Brożyna,   

J. Ginter,  

J. Balcerzak,  

A. Choda 

L. Ołubiec 

Zajęcia 

wyrównawcze z 

 j. polskiego 

Uczniowie kl. V-VI 

w wieku 11 - 13 

SP Huta Stara Dwa razy w miesiącu 

Środa 13.30-14.15 

J. Balcerzak 

Zajęcia 

wyrównawcze z 

matematyki + 

koło mat.  

Uczniowie kl. V SP Huta Stara Czwartek 11.45-12.30 A. Choda 

 

Zajęcia 

wyrównawcze z 

matematyki  

Uczniowie kl. VI SP Huta Stara Czwartek 13.30-14.15 A. Choda 

 

 

Karta 28:  

Nazwa instytucji: 

Szkoła Podstawowa w Makoszynie 
 
skrócona nazwa: „SPMakoszyn” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

• zajęcia dydaktyczne 

• zajęcia wyrównawcze 

• działania profilaktyczne 
• stypendia 

 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor-  
Aneta Maruszak 
 
Adres: 
Makoszyn 100 a 
26-004 Bieliny 
telefon, fax: 
41 30 25 368 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 

• dzieci i młodzież 

 
e-mail: 
spmakosz@tlen.pl 
www. 

http://www.spmakoszyn.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Bieliny 

położnej w powiecie kieleckim w województwie 

świętokrzyskim 

godziny pracy: 

-poniedziałek-piątek 8:00-15.30 
Forma organizacyjna: 

Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 
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Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj 
wsparcia/ 

świadczonej 

usługi 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 
Zajęcia 
dydaktyczne- 

język angielski  

Uczniowie kl. VI 
w wieku 12 lat 

SP Makoszyn Poniedziałek 
13.30-14.15 

Wójcik Grzegorz 

SUS - Trening Uczniowie kl. IV-
VI w wieku 10-12 
lat 

SP Makoszyn Poniedziałek 
14.20-15.05 

Wójcik Grzegorz 

Zajęcia 
dydaktyczno-

wyrównawcze z j. 
polskiego 

Uczniowie kl. II 
w wieku 7-8 lat 

SP Makoszyn Poniedziałek 
12.40-13.25 

Myśliwiec Teresa 

Zajęcia 
plastyczno-
techniczne 

Uczniowie kl.II w 
wieku 7-8 lat 

SP Makoszyn Czwartek 
12.40-13.25 

Myśliwiec Teresa 

Zajęcia 
rewalidacyjne 

Uczeń kl. IV w 
wieku 11 lat 

SP Makoszyn Wtorek i piątek  
10.50-11.35 

Myśliwiec Teresa 

Matematyka 
„Przed 
sprawdzianem” 

Uczniowie kl. VI 
w wieku 12 lat 

SP Makoszyn Środa 8.00-8.45 Wcześniak Cecylia 

Zajęcia 

wyrównawcze z 
matematyki 

Uczniowie kl. VI 
w wieku 12 lat 

SP Makoszyn Środa 13.30-14.15 Wcześniak Cecylia 

Koło 
matematyczne  

Uczniowie kl. IV 
wieku 10  lat 

SP Makoszyn Środa 16.00-18.00 Wcześniak Cecylia 

Zajęcia 
wyrównawcze z j. 
polskiego 

Uczniowie kl. IV 
wieku 10  lat 

SP Makoszyn Wtorek 8.00-8.45 Klimek Katarzyna 

Zajęcia 

wyrównawcze z j. 
polskiego 

Uczniowie kl. VI 
w wieku 12 lat 

SP Makoszyn Wtorek 13.30-
14.15 

Klimek Katarzyna 

Zajęcia 

wyrównawcze 

Uczniowie kl. III 
w wieku 9 lat  

SP Makoszyn Poniedziałek 
13.30-14.15 

Grzegorczyk 

Grażyna 

Koło plastyczne Uczniowie kl. III 
w wieku 9 lat 

SP Makoszyn Wtorek 13.30-
14.15 

Grzegorczyk 

Grażyna 

Koło artystyczne  Uczniowie kl. I w 
wieku 6-7 lat 

SP Makoszyn Wtorek, piątek 
11.50-12.35 

Ostapowicz 
Kazimiera 

Koło plastyczne Uczniowie kl. IV 
w wieku 10 lat 

SP Makoszyn Piątek 12.40-
13.45 

Nowak Anna 

Zajęcia 

wyrównawcze z 
przyrody  

Uczniowie kl. IV 
w wieku 10 lat 

SP Makoszyn Środa 13.30-
14.15 

Nowak Anna 
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Stypendia szkolne Uczniowie 
znajdujący się w 
trudnej sytuacji 
życiowej od kl. I 

Zespół Obsługi 

Oświaty w 

Bielinach 

od 01 do 15 
września danego 
roku. 

Cedro Barbara 

 

 

5. Instytucje rynku pracy 
Karta 29:  

Nazwa instytucji: 
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach 
 
 

Rodzaj oferowanych usług: 
 
Giełdy pracy  
Targi pracy 
Staże 
Przygotowanie zawodowe dorosłych 
Prace interwencyjne 
Roboty publiczne 
Prace społecznie użyteczne 
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy 
Środki na podjęcie działalności gospodarczej 
Porady grupowe 
Grupowe informacje zawodowe 
Spotkania informacyjne 
Szkolenia 

Przedstawiciel instytucji: 
Dyrektor: mgr Małgorzata Stanioch 
 
Adres: 
Kielce, ul. Kolberga 4 

telefon, fax: 
41-367 11 00, 41 - 367 11 99 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dorośli 

e-mail: 
www. 
kiki@praca.gov.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
teren w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
poniedziałek - piątek 7:00-15:00 
 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 

 

Lokalne Punkty Informacyjno-Konsultacyjne 

 

Bieliny  

ul. Żeromskiego 2 
26-004 Bieliny  
(41) 343-30-69 (fax) 
malgorzata.j@pupkielce.pl , agata.k@pupkielce.pl  

 

Bodzentyn  
ul. Kielecka 83 
26-010 Bodzentyn  
(41) 311-50-61 (fax)  
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http://www.pupkielce.pl/formy_aktywizacji/gieldy_pracy.html
http://www.pupkielce.pl/formy_aktywizacji/targi_pracy.html
http://www.pupkielce.pl/formy_aktywizacji/staze.html
http://www.pupkielce.pl/formy_aktywizacji/przygotowanie_zawodowe_doroslych.html
http://www.pupkielce.pl/formy_aktywizacji/prace_interwencyjne.html
http://www.pupkielce.pl/formy_aktywizacji/roboty_publiczne.html
http://www.pupkielce.pl/formy_aktywizacji/prace_spolecznie_uzyteczne.html
http://www.pupkielce.pl/formy_aktywizacji/wyposazenie.html
http://www.pupkielce.pl/formy_aktywizacji/srodki_na_podjecie_dzialalnosci_gospodarczej.html
http://www.pupkielce.pl/formy_aktywizacji/porady_grupowe.html
http://www.pupkielce.pl/formy_aktywizacji/grupowe_informacje_zawodowe.html
http://www.pupkielce.pl/formy_aktywizacji/spotkania_informacyjne.html
http://www.pupkielce.pl/formy_aktywizacji/szkolenia.html
mailto:kiki@praca.gov.pl
mailto:malgorzata.j@pupkielce.pl
mailto:agata.k@pupkielce.pl
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justyna.w@pupkielce.pl , katarzyna.s@pupkielce.pl , 
kamil.k@pupkielce.pl  

 

Chęciny  

ul. Białego Zagłębia 1  
26-060  Chęciny  
(41) 315-11-16 (fax)  
agnieszka.g@pupkielce.pl , mariusz.z@pupkielce.pl , 
katarzyna.po@pupkielce.pl  

 

Chmielnik  

ul. Mielczarskiego 7  
28-110 Chmielnik  
(41) 354-24-73 (fax) 
ryszard.w@pupkielce.pl , jan.p@pupkielce.pl , 
michal.k@pupkielce.pl  

 

Daleszyce 

ul. Plac Staszica 22 
26-021 Daleszyce 
(41) 394-80-23 
piotr.k@pupkielce.pl , michal.l@pupkielce.pl , 
anna.s@pupkielce.pl  

 

Łagów  

ul. Słupska 4  
26-025 Łagów  
(41) 307-40-28 (fax)  
zbigniew.c@pupkielce.pl , izabela.b@pupkielce.pl  

 

Łopuszno  

ul. Włoszczowska 3A  
26-070 Łopuszno  
(41) 391-40-79 (fax)  
jolanta.p@pupkielce.pl , zbigniew.p@pupkielce.pl ,  
anna.pa@pupkielce.pl  

 

Mniów  

ul. Centralna 11  
26-080 Mniów  
(41) 373-76-74 (fax) 
urszula.t@pupkielce.pl , urszula.m@pupkielce.pl ,  
dorota.p@pupkielce.pl  
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mailto:justyna.w@pupkielce.pl
mailto:katarzyna.s@pupkielce.pl
mailto:kamil.k@pupkielce.pl
mailto:agnieszka.g@pupkielce.pl
mailto:mariusz.z@pupkielce.pl
mailto:katarzyna.po@pupkielce.pl
mailto:ryszard.w@pupkielce.pl
mailto:jan.p@pupkielce.pl
mailto:michal.k@pupkielce.pl
mailto:piotr.k@pupkielce.pl
mailto:michal.l@pupkielce.pl
mailto:anna.s@pupkielce.pl
mailto:zbigniew.c@pupkielce.pl
mailto:izabela.b@pupkielce.pl
mailto:jolanta.p@pupkielce.pl
mailto:zbigniew.p@pupkielce.pl
mailto:anna.pa@pupkielce.pl
mailto:urszula.t@pupkielce.pl
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Nowa Słupia  

ul. Kielecka 25 
26-006  Nowa Słupia 
(41) 317-80-20 (fax) 
joanna.c@pupkielce.pl , iwona.g@pupkielce.pl , 
sylwia.f@pupkielce.pl  

 
 

Raków  

ul. Ogrodowa 1 
26-035 Raków  
(41) 353-51-19 (fax) 
malgorzata.d@pupkielce.pl , justyna.p@pupkielce.pl  

 

Zagnańsk 

ul. Turystyczna 64 
26-050 Zagnańsk  
(41) 311-32-91 (fax) 
monika.t@pupkielce.pl , agata.m@pupkielce.pl , 
agnieszka.d@pupkielce.pl 

 
 

6. Organizacje pozarządowe 
Karta 30:  

Nazwa instytucji: 
Centrum Interwencji Kryzysowej "Caritas" 
 
skrócona nazwa: CIK "Caritas" 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o całodobowy telefon interwencyjny 
o poradnictwo psychologiczne 
o poradnictwo pedagogiczne 
o poradnictwo prawne 
o konsultacje psychiatryczne 
o wsparcie asystenta osoby pokrzywdzonej 
o udzielenie schronienia 
o działania profilaktyczne 

Przedstawiciel instytucji: 
Kierownik-  
mgr Edyta Domagała  
 
Adres: 
ul. Urzędnicza 7b 
25-729 Kielce 

telefon, fax: 
41-366- 48-47 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: 
cik.kielce@op.pl 
www. 
http://cik.kielce.caritas.pl/ 

Zasięg działalności instytucji: 
teren całego województwa, powiatu świętokrzyskiego, 
telefon interwencyjny swym zasięgiem obejmuje całą 
Polskę 

godziny pracy: 
całodobowo 

Forma organizacyjna: 
Jednostka Caritas Diecezji Kieleckiej- organizacji 
pozarządowej 
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Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

 

Rodzaj wsparcia/ 
świadczone usługi: 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 
Osoba do kontaktu 

(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

- bezpłatna pomoc 
psychologiczna 

dorośli, dzieci, rodziny CIK 
 

cały rok 
 

Edyta Domagała 
tel. 41 366 48 47 
cik.kielce@op.pl 
 

- bezpłatne porady 
prawne (adwokat, 
radca prawny, 
prokurator, 
komornik) 

osoby pełnoletnie 
 

CIK 
 

cały rok mec. Małgorzata Zaczkowska-
Stępień 
tel. 41 366 48 47 
cik.kielce@op.pl 
 

- bezpłatne 
konsultacje lekarza 
psychiatry 

Dorośli, dzieci CIK poniedziałek, 
czwartek w godz. 
16-18 

dr Katarzyna Kmieć 
dr Tadeusz Sekrecki 
tel. 41 366 48 47 
cik.kielce@op.pl 

Usługi asystenta 
osoby pokrzywdzonej 

Osoby pokrzywdzone 
przestępstwem (dorośli, 
dzieci) 

CIK 
 

cały rok 
 

Edyta Domagała 
tel. 41 366 48 47 
cik.kielce@op.pl 
 

Pomoc socjalna dla 
osób 
pokrzywdzonych 
przestępstwem 
(Projekt  
Ministerstwa 
Sprawiedliwości) -
na wniosek): 
-bony towarowe 
-zwrot kosztów 
dojazdu do 
specjalistów 
-dofinansowanie 
kosztów leczenia, 
rehabilitacji 
-dofinansowanie 
czynszu lub 
wynajmu mieszkań 
-dofinansowanie 
kursów 
podnoszących 
kwalifikacje oraz 
dopłaty do żłobka 
lub przedszkola 

 osoba/ rodzina 
znajdująca się w 
trudnej sytuacji 
życiowej z powodu: 
-doznawania przemocy 
-uszczerbku na 
zdrowiu w związku z 
wypadkiem 
komunikacyjnym 
-pokrzywdzona innym 
przestępstwem 
 

siedziba CIK 
- filia ośrodka 
przy GOPS w 
Masłowie 
- filia ośrodka 
przy Ośrodku 
Leczenia 
Uzależnień 'San 
Damiano" w 
Chęcinach 
- filia ośrodka 
przy MGOPS 
w Końskich 
- filia ośrodka 
przy PCPR w 
Jędrzejowie 

cały rok Edyta Domagała 
tel. 41 366 48 47 
cik.kielce@op.pl 

 

Udzielenie 
Schronienia (30 
miejsc) 
 

kobiety, dzieci (do 18 
roku życia) 

schronisko przy 
CIK  

cały rok Edyta Domagała 
tel. 41 366 48 47 
cik.kielce@op.pl 
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Karta 31:  

Nazwa instytucji: 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 

Działania – Wokół Łysej Góry” 

skrócona nazwa: „LGD” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o działania profilaktyczne 
 

 

Przedstawiciel instytucji: 

Prezes – Anna Łubek 

Adres: ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny 

telefon, fax: 
41-260-81-53 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

 

e-mail: 

sekretariat@wokollysejgory.pl  
www. 

www.wokollysejgory.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
 

godziny pracy: 
-poniedziałek-piątek 8:00-16:00 

Forma organizacyjna: 
stowarzyszenie 

 
 

Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj 
wsparcia/ 

świadczone 
usługi 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 

VI 
Międzynarodowe 
Targi Turystyki 
Wiejskiej i 
Agroturystyki 
AGROTRAVEL 
 

Dzieci, młodzież  
i dorośli 

 
Centrum Targowe 
w Kielcach 

kwiecień Marzena 
Biskupska 
tel.  
e-mail: 

 
Suchedniów 
„Świętojanki” 

Dzieci, młodzież  
i dorośli 

Gmina 
Suchedniów 

czerwiec Anna Dolęga 
tel.  
e-mail: 

Bodzentyn  „ Dni 
Bodzentyna 

Dzieci, młodzież  
i dorośli 

Miasto i Gmina 
Bodzentyn 

lipiec Milena 
Kudlińska 
tel.  
e-mail: 

Bieliny „ Dożynki 
Gminne”  

Dzieci, młodzież  
i dorośli 

Gmina Bieliny sierpień Katarzyna 
Witkowska tel.  
e-mail: 
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Górno „ Ludowy 
Festyn 
Integracyjny” 

Dzieci, młodzież  
i dorośli 

Gmina Górno sierpień Milena 
Kudlińska tel.  
e-mail: 

Łączna  „Święto 
Plonów 2013” 

 
 

Dzieci, młodzież  
i dorośli 

Gmina Łączna sierpień Ewelina Majcher 
– Obara 
tel.  
e-mail: 

 
Święto Plonów w 
Gminie Masłów 
 

Dzieci, młodzież  
i dorośli 

Gmina Masłów sierpień Marzena 
Biskupska 
tel.  
e-mail: 

 
Organizacja Rajdu 
po obszarze LGD 

Dorośli i 
młodzież 

Gmina 
Suchedniów 

wrzesień Anna Dolęga 
tel.  
e-mail: 

Zlot Czarownic 
Konkurs Wiedzy o 
LGD i LSR 
Wokół Łysej Góry   

Dzieci szkół 
podstawowych, 
młodzież szkół 
gimnazjalnych 

Miasto i Gmina 
Wąchock 

październik Anna Dolęga 
tel.  
e-mail: 

Forum Aktywnych 
Społeczności 

Koła Gospodyń 
Wiejskich z 
terenu LGD 

Centrum 
Edukacyjne 
Szklany Dom w 
Ciekotach, 
Ciekoty 76 

listopad Marzena 
Biskupska 
tel.  
e-mail: 

Impreza pn. „Baw 
się z nami LGD-
mi” 

Dzieci, młodzież  
i dorośli 

Kielce, ul. 
Sienkiewicza 

czerwiec Katarzyna 
Witkowska 
tel.  
e-mail: 

 
Karta 32:  

Nazwa instytucji: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinkach 
 
skrócona nazwa: „OSP Brzezinki” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o ratownicze 
o działania prewencyjne 
o szkoleniowe 

 
Przedstawiciel instytucji: 
Prezes-Januchta Andrzej 
Naczelnik-Piotr Kiełbik 
 
Adres: 
Brzezinki 43 
 26-001 Masłów 

telefon, fax: 
668-200-136 Januchta Andrzej 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: 
brak 
www: 
brak 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

godziny pracy: 
 

Forma organizacyjna:  
stowarzyszenie 
 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj wsparcia/ 
świadczone 

usługi: 
Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 

Udział w 
Młodzieżowych 
Drużynach 
Pożarniczych 

wiek 12-16l.  
OSP Brzezinki 

w trakcie roku 
brak ograniczeń 
czasowych 

668-200-136 
Januchta Andrzej 

Zawody sportowo-
pożarnicze 

wiek 12-16l., 
dorośli 

OSP Brzezinki termin określony 
w trakcie roku 
kalendarzowego 

j.w. 

Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy 
Pożarniczej 
(OTWP) 

uczniowie szkoły 
podstawowej  
i gimnazjum 

OSP Brzezinki styczeń-kwiecień 
danego roku 

j.w. 

Turniej pięciu 
strażnic 

wiek 12-16l. OSP Brzezinki termin określony 
w trakcie roku 
kalendarzowego 

j.w. 

Członkowstwo 
OSP (współpraca z 
mieszkańcami, 
pomoc w 
organizacji 
uroczystości 
kościelnych, 
imprez 
sportowych, 
spotkań z 
mieszkańcami) 

Dorośli OSP Brzezinki  
cały rok 

j.w. 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Karta 33: 

Nazwa instytucji: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ciekotach 
 
skrócona nazwa: „OSP Ciekoty” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o ratownicze 
o działania prewencyjne 
o szkoleniowe 

 
Przedstawiciel instytucji: 
Prezes-Papież Jarosław 
Naczelnik-Karol Kmieć 
 
Adres: 
Ciekoty 21 
 26-001 Masłów 

telefon, fax: 
660-713-417 Papież Jarosław 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: 
opsciekoty@wp.pl 
www: 
brak 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
 

Forma organizacyjna:  
stowarzyszenie 
 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj wsparcia/ 
świadczone 

usługi: 
Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

Udział w 
Młodzieżowych 
Drużynach 
Pożarniczych 

wiek 12-16l.  
OSP Ciekoty 

w trakcie roku 
brak ograniczeń 
czasowych 

660-713-417 
Papież Jarosław 

Zawody sportowo-
pożarnicze 

wiek 12-16l., 
dorośli 

OSP Ciekoty termin określony 
w trakcie roku 
kalendarzowego 

j.w. 

Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy 
Pożarniczej 
(OTWP) 

uczniowie szkoły 
podstawowej  
i gimnazjum 

OSP Ciekoty styczeń-kwiecień 
danego roku 

j.w. 

Turniej pięciu 
strażnic 

wiek 12-16l. OSP Ciekoty termin określony 
w trakcie roku 
kalendarzowego 

j.w. 

Członkowstwo 
OSP (współpraca z 
mieszkańcami, 
pomoc w 
organizacji 
uroczystości 

Dorośli OSP Ciekoty  
cały rok 

j.w. 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

kościelnych, 
imprez 
sportowych, 
spotkań z 
mieszkańcami) 

 

Karta 34: 

Nazwa instytucji: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Masłowie  
 
skrócona nazwa: „OSP Masłów” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o ratownicze 
o działania prewencyjne 
o szkoleniowe 

 
Przedstawiciel instytucji: 
Prezes-Piotr Zegadło;  
Naczelnik-Grzegorz Bandrowski 
 
Adres: 
Masłów Pierwszy ul. Ks.J. Marszałka 30 
 26-001 Masłów 

telefon, fax: 
606-974-950 Piotr Zegadło;   
501-327-072 Grzegorz Bandrowski 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: 
ospmaslow@wp.pl 
www. 
www: maslowosp.org.pl 

Zasięg działalności instytucji: 
Gmina Masłów, powiat kielecki, województwo 
świętokrzyskie  

godziny pracy: 
 

Forma organizacyjna:  
stowarzyszenie 
 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj wsparcia/ 
świadczone 

usługi: 
Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 

Udział w 
Młodzieżowych 
Drużynach 
Pożarniczych 

wiek 12-16l.  
OSP Masłów 

w trakcie roku 
brak ograniczeń 
czasowych 

Grzegorz 
Bandrowski  
tel. 501-327-072 

Zawody sportowo-
pożarnicze 

wiek 12-16l., 
dorośli 

 
OSP Masłów 

termin określony 
w trakcie roku 
kalendarzowego 

j.w. 

Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy 
Pożarniczej 
(OTWP) 

uczniowie szkoły 
podstawowej  
i gimnazjum 

 
OSP Masłów 

styczeń-kwiecień 
danego roku 

j.w. 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Turniej pięciu 
strażnic 

wiek 12-16l.  
OSP Masłów 

termin określony 
w trakcie roku 
kalendarzowego 

j.w. 

Członkowstwo 
OSP (współpraca z 
mieszkańcami, 
pomoc w 
organizacji 
uroczystości 
kościelnych, 
imprez 
sportowych, 
spotkań z 
mieszkańcami) 

Dorośli OSP Masłów  
cały rok 

j.w. 

 

Karta 35: 

Nazwa instytucji: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Mąchocicach 
Kapitulnych 
 
skrócona nazwa: „OSP Mąchocice 
Kapitulne” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o ratownicze 
o działania prewencyjne 
o szkoleniowe 

 

Przedstawiciel instytucji: 
Prezes-Czesław Piotrowski 
Naczelnik-Andrzej Kuzka 
 
Adres: 
Mąchocice Kapitulne 37A 
 26-001 Masłów 

telefon, fax: 
788-878-156 Czesław Piotrowski 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: 
 
www. 
www:  

Zasięg działalności instytucji: 
Gmina Masłów, powiat kielecki, województwo 
świętokrzyskie 

godziny pracy: 
 

Forma organizacyjna:  
stowarzyszenie 
 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj wsparcia/ 
świadczone 

usługi: 
Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

Udział w 
Młodzieżowych 

wiek 12-16l.  
OSP Mąchocice 
Kapitulne 

w trakcie roku 
brak ograniczeń 
czasowych 

788-878-156 
Czesław 
Piotrowski 

KAPITAŁ lUDZKI
HAIłOOOW"S11t...,J((;łA~' 'C... <....~~

... :::::~=... ..~ ..... ,
••

~
~

KAPITAŁ lUDZKI
HAIłOOOW"S11t...,J((;łA~' 'C... <....~~

... :::::~=... ..~ ..... ,
••

~
~



 
 

69 | S t r o n a  
 

Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Drużynach 
Pożarniczych 

Zawody sportowo-
pożarnicze 

wiek 12-16l., 
dorośli 

 
OSP Mąchocice 
Kapitulne 

termin określony 
w trakcie roku 
kalendarzowego 

j.w. 

Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy 
Pożarniczej 
(OTWP) 

uczniowie szkoły 
podstawowej  
i gimnazjum 

 
OSP Mąchocice 
Kapitulne 

styczeń-kwiecień 
danego roku 

j.w. 

Turniej pięciu 
strażnic 

wiek 12-16l.  
OSP Mąchocice 
Kapitulne 

termin określony 
w trakcie roku 
kalendarzowego 

j.w. 

Członkowstwo OSP 
(współpraca z 
mieszkańcami, pomoc 
w organizacji 
uroczystości 
kościelnych, imprez 
sportowych, spotkań z 
mieszkańcami) 

Dorośli OSP Mąchocice 
Kapitulne 

 
cały rok 

j.w. 

 
Karta 36: 

Nazwa instytucji: 
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kopcowej 
 
skrócona nazwa: „OSP Wola Kopcowa” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o ratownicze 
o działania prewencyjne 
o szkoleniowe 

 
Przedstawiciel instytucji: 
Prezes-Kazimierz Stachura 
Naczelnik-Grzegorz Mazur 
 
Adres: 
Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 56 
26-001 Masłów 

telefon, fax: 
885-797-141 Kazimierz Stachura 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: 
ospwolakopcowa@gmail.com 
www: 
brak 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
 

Forma organizacyjna:  
stowarzyszenie 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj wsparcia/ 
świadczone 

usługi: 
Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 

Udział w 
Młodzieżowych 
Drużynach 
Pożarniczych 

wiek 12-16l.  
OSP Wola 
Kopcowa 

w trakcie roku 
brak ograniczeń 
czasowych 

885-797-141 
Kazimierz 
Stachura 

Zawody sportowo-
pożarnicze 

wiek 12-16l., 
dorośli 

OSP Wola 

Kopcowa 

termin określony 
w trakcie roku 
kalendarzowego 

j.w. 

Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy 
Pożarniczej 
(OTWP) 

uczniowie szkoły 
podstawowej  
i gimnazjum 

OSP Wola 

Kopcowa 

styczeń-kwiecień 
danego roku 

j.w. 

Turniej pięciu 
strażnic 

wiek 12-16l. OSP Wola 

Kopcowa 

termin określony 
w trakcie roku 
kalendarzowego 

j.w. 

Członkowstwo OSP 
(współpraca z 
mieszkańcami, pomoc 
w organizacji 
uroczystości 
kościelnych, imprez 
sportowych, spotkań z 
mieszkańcami) 

Dorośli OSP Wola 

Kopcowa 

 
cały rok 

j.w. 

7. Policja 
Karta 37: 

Nazwa instytucji: 
Komenda Miejska Policji w Kielcach 
 
skrócona nazwa: KMP w Kielcach 

Rodzaj oferowanych usług: 
 
 

o prewencja kryminalna  
o działania profilaktyczne 
o zapewnienie ładu i porządku publicznego 
o pomoc prawna 
o edukacja dzieci i młodzieży 
 

Przedstawiciel instytucji: 
Komendant Miejski Policji  
mł. Insp. Artur Bielecki 
 
Adres: 
ul. Wesoła 43 
25-363  Kielce 

telefon, fax: 
 
tel. 041 349 30 10 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o społeczeństwo 

 

e-mail: Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

email : kmp@swietokrzyska.policja.gov.pl 

http://www.kielce.swietokrzyska.policja.gov.pl/ 

położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
poniedziałek-piątek 7.30-15.30 
całodobowo na nr 997 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna administracji państwowej 

 
Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  

Rodzaj wsparcia/ 
świadczonej 

usługi 
Beneficjent Miejsce Termin/czas 

Osoba do 
kontaktu 
(nazwisko 

koordynatora, 
informacje 

kontaktowe) 

Zajęcia 
profilaktyczno –
edukacyjne dla 
przedszkoli 

Dzieci do lat 6 Teren podległy 
działaniu KMP 
w Kielcach  

Zależnie od 
ustaleń 

Wydział 
Prewencji KMP 
w Kielcach, 
Komisariaty 
miejskie i 
terenowe 

Zajęcia 
profilaktyczno-
edukacyjne dla klas 
w szkołach 
podstawowych  

Uczniowie do 
klasy 6 

Teren podległy 

działaniu KMP 

w Kielcach  

Zależnie od 

ustaleń 

Wydział 

Prewencji KMP 

w Kielcach, 

Komisariaty 

miejskie i 

terenowe 

Zajęcia 

profilaktyczno-

edukacyjne dla klas 

w szkołach 

gimnazjalnych 

Uczniowie klas I-

III  

Teren podległy 

działaniu KMP 

w Kielcach  

Zależnie od 

ustaleń 

Wydział 

Prewencji KMP 

w Kielcach, 

Komisariaty 

miejskie i 

terenowe 

Zajęcia 

profilaktyczno-

edukacyjne dla klas 

ponadgimnazjalnych 

Uczniowie klas I-

III lub I-IV 

Teren podległy 

działaniu KMP 

w Kielcach  

Zależnie od 

ustaleń 

Wydział 

Prewencji KMP 

w Kielcach, 

Komisariaty 

miejskie i 

terenowe 

Pomoc prawna  Społeczność 
lokalna 

Teren podległy 
działaniu KMP 
w Kielcach 

Zależnie od 

ustaleń 

Wydział 

Prewencji KMP 

w Kielcach, 

Komisariaty 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

miejskie i 

terenowe 

Pomoc 

psychologiczna 

Społeczność 
lokalna 

Teren podległy 
działaniu KMP 
w Kielcach 

Zależnie od 

ustaleń 

Wydział 

Prewencji KMP 

w Kielcach, 

Komisariaty 

miejskie i 

terenowe 

Współpraca z 
jednostkami 
pozarządowymi 

Społeczność 
lokalna 

Teren podległy 
działaniu KMP 
w Kielcach 

Zależnie od 

ustaleń 

Wydział 

Prewencji KMP 

w Kielcach, 

Komisariaty 

miejskie i 

terenowe 

 

8. Służba zdrowia, pozostałe jednostki    
Karta 38:                                                                                              

Nazwa instytucji: 
ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA PULS SP 

ZO.O. 

 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o świadczenia zdrowotne 
 

Przedstawiciel instytucji 
Prezes dr Janusz Franasik  
 
Adres: 
Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 3 
26-001 Masłów 
Mąchocice Kapitulne 68 

telefon, fax: 
41-311-08-95; 14-311-17-43 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dzieci i młodzież 
o dorośli 

e-mail: 
nzozmaslow@poczta.fm 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gminy Masłów  
 i województwa świętokrzyskiego 

godziny pracy: 
-poniedziałek - czwartek 7:00-18:00 
-wtorek-piątek 7:00- 15:00 

Forma organizacyjna: 
Osoba prawna 
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Realizacja pilotażu w ramach projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” jest współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Świadczone usługi:  
Rodzaj 

wsparcia/ 
świadczone 

usługi: 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 
Osoba do kontaktu 

 

Świadczenia 
zdrowotne 

Dzieci i dorośli Ośrodek Zdrowia w 
Masłowie 
Ośrodek Zdrowia w 
Mąchocicach 
Kapitulnych 

 
cały rok 

 
 
Rejestracja  41-311-08-95; 
41-311-17-43 

 

Karta 39: 

Nazwa instytucji: 
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Narkomanii w Masłowie  
 
skrócona nazwa: „GKRPAiN Masłów” 

Rodzaj oferowanych usług: 
 

o rozmowy edukacyjno-motywujące  
o kierowanie na leczenie odwykowe 
o badanie przez lekarzy biegłych psychologa  

i psychiatry  
o kierowanie do Sądu Rodzinnego wniosków  

o przymusowe leczenie osób uzależnionych 
o poradnictwo psychoterapeutyczne  
o organizowanie wypoczynku letniego  
o organizacja pozalekcyjnych zajęć 

profilaktycznych  
o organizacja profilaktycznych warsztatów  

teatralnych 
o działania profilaktyczne 

o wspieranie grupy AA 

Przedstawiciel instytucji: 
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów alkoholowych  
mgr Katarzyna Rachtan  
 
Adres: 
Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5 
26-001 Masłów 

telefon, fax: 
41-311-08-70, 41-311-08-70 w. 136 

Adresaci/Beneficjenci wsparcia: 
o dorośli  
o dzieci i młodzież 

e-mail: 
profilaktyka@maslow.pl 
 

Zasięg działalności instytucji: 
teren Gmina Masłów  
położnej w powiecie kieleckim w województwie 
świętokrzyskim 

godziny pracy: 
-poniedziałek 9:00-17:00 
-wtorek-piątek 7:20- 15:20 

Forma organizacyjna: 
Jednostka organizacyjna Gminy- Komisja przy 
Urzędzie Gminy Masłów 
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Rodzaje wsparcia/świadczone usługi:  
Rodzaj wsparcia/ 

świadczone 
usługi: 

Beneficjent Miejsce Termin/czas 
Osoba do kontaktu 

(nazwisko koordynatora, 
informacje kontaktowe) 

rozmowy 
edukacyjno-
motywujące  

osoby dorosłe 
nadużywające 
alkoholu oraz 
ich rodziny 

 
siedziba 
GKRPAiN 

 
cały rok 

 
Katarzyna Rachtan 
tel.41-311-08-70 w.5 
e-mail: 
profilaktyka@maslow.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektorzy placówek 
oświatowych wg. miejsca 
realizacji 
 
 
 
 
 
 
 
Michał Kumór 
tel.532 442 393 e-mail: 
promyczek@maslow.pl 
 

kierowanie na 
leczenie odwykowe  

osoby 
uzależnione od 
alkoholu  

badanie przez 
lekarzy biegłych 
psychologa i 
psychiatry  

osoby dorosłe 
zaprzeczające 
występowania u 
siebie objawów 
chorobowych 

kierowanie do Sądu 
Rodzinnego 
wniosków o 
przymusowe 
leczenie osób 
uzależnionych 

uzależnione 
osoby dorosłe 
nie 
podejmujące 
dobrowolnego 
leczenia,  

 
siedziba 
GKRPAiN 

 
cały rok 

poradnictwo 
psychoterapeutyczne  
 

osoby dorosłe, 
mieszkańcy 
Gminy Masłów  

siedziba 
GKRPAiN 

pierwszy i 
trzeci piątek 
miesiąca godz. 
15:00-17:00 

organizacja 
pozalekcyjnych zajęć 
profilaktycznych  
 

uczniowie 
szkół 
podstawowych 
i gimnazjalnych 
z terenu Gminy 
Masłów 

- Szkoła 
Podstawowa: 
Mąchocice 
Scholasteria, 
Brzezinki, 
Wola 
Kopcowa 
- Zespół 
Szkół: 
Mąchocice 
Kapitulne, 
Masłów 
Pierwszy 
- Placówka 
Wsparcia 
Dziennego -
Promyczek 

rok szkolny 

organizowanie 
wypoczynku 
letniego  

dzieci i 
młodzieży z 
rodzin 
dysfunkcyjnych,   

wg. 
rozstrzygniętej 
oferty 
konkursowej  

VII-VIII  Katarzyna Rachtan 
tel.41-311-08-70 w.5 
e-mail: 
profilaktyka@maslow.pl 
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organizacja 
profilaktycznych 
warsztatów 
teatralnych 
 

dzieci i 
młodzieży z 
terenu Gminy 
Masłów  

Centrum 
Edukacyjne 
„Szklany 
Dom”, 
Ciekoty 76 

cyklicznie wg. 
harmonogramu  
2-3 razy do 
roku 

Krystyna Nowakowska 
tel.41 311 21 28,  
email: 
szklanydom@maslow.pl 

 
wspieranie grupy 
AA działającej na 
terenie Gminy 
Masłów 

uczestnicy 
grupy AA oraz 
ich rodziny  

Szkoła 
Podstawowa 
w 
Mąchocicach 
Scholasterii  

cały rok 
poniedziałek 
godz.19.00 

Tomasz Lato 
tel. 604-981-140 
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