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Uroczyste podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy Województwem 
Świętokrzyskim a rekomendowanymi Gminami i Powiatami 

Dnia 1 sierpnia br. Marszałek Województwa  
Adam Jarubas i członek Zarządu 
Województwa Piotr Żołądek podpisali 
umowy z powiatami oraz gminami 
biorącymi udział w projekcie pn. „Liderzy 
Kooperacji” 



Projekt realizowany jest przez 5 Partnerów tj.: 
 
Lidera – Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Rzeszowie 
oraz Partnerów: 
•Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, 
•Województwo Podlaskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, 
•Województwo Świętokrzyskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach  
•Województwo Mazowieckie - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie 



W projekcie uczestniczy sześć powiatów i osiem gmin wiejskich 
województwa świętokrzyskiego 

Powiat jędrzejowski: 
• Gmin Oksa 
• Gmina Wodzisław 
 

Powiat kielecki: 
• Gmina Bieliny  
• Gmina Łopuszno 
 

Powiat ostrowiecki 
• Gmina Bodzechów 
 

Powiat sandomierski 
• Gmina Łoniów 
 

Powiat starachowicki 
• Gmina Mirzec 
 

Powiat staszowski 
• Gmina Bogoria 



POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W PROJEKCIE PN ”LIDERZY KOOPERACJI” W DNIU 

1 SIERPNIA 2018 R  

W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM PODPISALI  

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - ADAM JARUBAS,  

STAROSTA POWIATU SANDOMIERSKIEGO – STANISŁAW MASTERNAK  

ORAZ WÓJT GMINY ŁONIÓW - SZYMON KOŁACZ  

 

PODPISANIE POROZUMIENIA POMIĘDZY WOJEWÓDZTWEM ŚWIĘTOKRZYSKIM  
POWIATEM SANDOMIERSKIM A GMINĄ ŁONIÓW 





 Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy 
instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych 
istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin 
wiejskich na obszarze makroregionu I województw: lubelskiego, mazowieckiego, 
podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. 

 Realizacja założeń projektu przyczyni się do włączenia zasobów różnych sektorów,  tj. 
edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu 
i rekreacji  w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej 
sytuacji. Wpłynie na wzrost wiedzy i umiejętności podmiotów pomocowych 
i sektorowych w zakresie efektywnej kooperacji poprzez wzmocnienie potencjału 
instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. 

 W ramach projektu przedstawiciele jednostek i podmiotów z gmin wiejskich oraz 
powiatów, a także przedstawiciele podmiotów z innych sektorów uczestniczyli w: 
tworzeniu założeń modelu kooperacji, jego testowaniu, działaniach edukacyjnych: 
konferencjach, spotkaniach seminaryjno-warsztatowych, partnerskich spotkaniach 
wymiany doświadczeń, specjalistycznych szkoleniach w ramach regionalnej                              
i ponadregionalnej „Szkoły kooperacji” oraz skorzystania z: doradztwa, coachingu,                  
z platformy edukacyjnej. 

 Obecnie w Gminie Łoniów największy problem stanowi brak aktywności osób starszych  
i ich izolacja. W związku z powyższym zostaną podjęte działania zmierzające do 
stworzenia miejsca zapewniającego wsparcie środowiskowe dla osób starszych                        
i samotnych. Osoby korzystające z oferty palcówki środowiskowej wyjdą z domu, poczują 
się potrzebni, co niewątpliwie wpłynie na podwyższenie jakości ich życia. 
 



Deklarację o współpracy w Projekcie w Gminie Łoniów, podpisało                          
9 Instytucji : 

 
1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, 

2.Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu, 

3.Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie, 

4.Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie, 

5.Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowie, 

6.Stowarzyszenie Aktywnej Społeczności w Świniarach Starych, 

7.Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji La Zebra w 
Krzcinie, 

8.Warsztat Terapii Zajęciowej w Śmiechowicach, 

9.Gmina Łoniów 

 

W Gminie Łoniów odbyło się: 

 7 spotkań Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji,  

 badania Fokus 

 dwa jednodniowe szkolenia w ramach Szkoły Kooperacji – 
poziom podstawowy 

 członkowie G-PZK uczestniczyli w trzydniowej wizycie 
studyjnej w Narewce woj. Podlaskie 

 








