
Warszawa, 10.04.2018 r.



Ochotnicze Hufce Pracy 

Państwowa jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych,
nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy działają już 60 lat, natomiast tradycje
organizacji zrzeszającej junaków sięgają czasów międzywojennych.

OHP jako INSTYTUCJA RYNKU PRACY realizuje zadania państwa
w stosunku do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
i marginalizacją:

 w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu młodzieży bezrobotnej do 25 roku życia;

 w zakresie kształcenia i wychowania wobec młodzieży
w wieku powyżej 15 roku życia, która nie ukończyła gimnazjum albo
nie kontynuuje nauki po ukończeniu tej szkoły.



 Wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego państwa poprzez
pomoc młodzieży w uzupełnieniu wykształcenia i zdobyciu zawodu oraz
przygotowaniu do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym,
w szczególności poprzez wychowanie do pracy;

 Aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna ludzi młodych poprzez
świadczenie im usług rynku pracy;

 Przeciwdziałanie bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu
młodzieży według przyjętych standardów.

Misja Ochotniczych  Hufców Pracy 



Obszary działalności OHP na rzecz młodzieży

Dwa główne filary działalności OHP, które odzwierciedlają się w strukturze
instytucji:

 edukacja młodzieży – kształcenie i wychowanie młodych ludzi, którzy mieli
różnego rodzaju niepowodzenia edukacyjne. Działalność adresowana do
młodzieży w wieku 15–18 lat – ok. 36 tys. uczestników w kraju w 217
jednostkach opiekuńczo-wychowawczych;

 rynek pracy – wsparcie młodzieży w wejściu na rynek pracy oraz uzyskaniu
i utrzymaniu zatrudnienia. Działalność adresowana do całej populacji młodych
ludzi w wieku 15 – 25 lat ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej
marginalizacją i bezrobociem. W całym kraju działa 429 jednostek
prowadzących usługi rynku pracy dla młodzieży.

Projekty 
współfinansowane 
z UE i innych źródeł

Edukacja Rynek pracy



Charakterystyka odbiorców usług i wsparcia OHP

na różnym etapie rozwojowym (od 15 – 25 r.ż.):

 niepełnoletnia: ucząca się, przysposabiająca do zawodu

 dorosła: ucząca się, pracująca,

 wywodząca się z trudnych środowisk wychowawczych,

 przebywająca w różnego rodzaju ośrodkach wychowawczych, penitencjarnych,
leczniczych, opiekuńczych,

 niepełnosprawna,

 absolwenci wszystkich rodzajów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół
wyższych, w wieku do 25 r.ż., wchodzący na rynek pracy



Oferta OHP dla klientów w zakresie usług rynku pracy

doradztwo zawodowe ,

pośrednictwo pracy, w tym międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach

EURES,

nowoczesne narzędzia (serwisy internetowe www.dokariery.pl,

www.zielonalinia.gov.pl - baza ofert pracy, praktyk, staży, baza teleadresowa

jednostek OHP, baza wiedzy niezbędna przy poszukiwaniu zatrudnienia i

planowaniu kariery, artykuły publicystyczne).

http://www.dokariery.pl/
http://www.zielonalinia.gov.pl/


Komplementarny model usług rynku pracy w OHP

Centralny Ośrodek 
Informacji Zawodowej 

w KG OHP 

Młodzieżowe Centra Kariery (MCK) 220:

– poradnictwo zawodowe

– pośrednictwo pracy

– szkolenia zawodowe

Mobilne Centra Informacji 
Zawodowej (MCIZ) -49

– mobilne usługi 
poradnictwa zawodowego

Młodzieżowe biura pracy (MBP) -49 

Punkty pośrednictwa pracy (PPP) - 79

Międzynarodowe pośrednictwo pracy 
w ramach EURES

- pośrednictwo pracy

Ośrodki Szkolenia 
Zawodowego (OSZ) - 34:

– szkolenia zawodowe



Mobilne Centra Informacji Zawodowej

MCIZ to  „mobilne” zespoły doradców, mające do dyspozycji:

 samochód  - minibus;

 sprzęt komputerowy i multimedialny;

 specjalistyczne zasoby metodyczne, aktualną informację zawodową.



Kadra OHP realizująca bezpośrednio wielokierunkowe 
zadania na rzecz rynku pracy dla młodzieży

W jednostkach rynku pracy OHP w 2017 r. usługi realizuje kadra licząca łącznie 932
osób, w tym:

Usługi na rzecz młodzieży

• 264 pośredników pracy,  w tym 51 asystentów EURES;

• 16 doradców EURES;

• 346 doradców zawodowych;

• 111 specjalistów ds. rozwoju zawodowego;

• 62 specjalistów ds. programów;
Usługi na rzecz pracodawców

• 133 pracownicy ds. refundacji (94 w CEiPM, 39 w WK OHP);



Rynek pracy w liczbach – rok 2016

Ogółem: 983 073 uczestnictw, w tym:

 Pośrednictwo pracy: 193 241 uczestnictw 

 Poradnictwo zawodowe: 660 033 uczestnictw 

 Szkolenia zawodowe: 7 280 uczestnictw 

Refundacja wynagrodzeń: 122 519 młodocianych   
pracowników



Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) to platforma kompleksowego
wsparcia młodzieży w procesie edukacji oraz wejścia na rynek pracy.

ECAM upowszechnia informacje o usługach edukacyjnych oraz dotyczących rynku pracy,
świadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy na rzecz młodzieży bezrobotnej, poszukującej
pracy, mającej trudności w nauce bądź problemy z funkcjonowaniem w swoim
środowisku.



Nowy adres strony internetowej: www.dokariery.pl

 Ciekawe, motywujące artykuły publicystyczne,

 Wyszukiwarki ofert pracy, kursów, szkoleń, wydarzeń organizowanych w jednostkach OHP,

 Informacje o usługach jednostek OHP,

 Kompendium wiedzy dla młodzieży poszukującej pracy.

Infolinia dostępna pod numerem 

Poczta elektroniczna, formularze kontaktowe na stronie www

Serwisy społecznościowe

http://www.dokariery.pl/


Wirtualny Doradca
Webinaria



Ginące zawody



Szkolenia z zakresu tzw. „Zawodów ginących”
• Szkolenia powstały jako jeden z elementów utrzymywania rezultatów projektu „OHP jako

realizator usług rynku pracy”, realizowanego w latach 2009 – 2014.

• OHP są zobowiązane utrzymywać rezultaty projektu, tj.

• poradnictwo zawodowe,

• pośrednictwo pracy,

• szkolenia zawodowe,

• Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży,

minimum do 30.06.2019r.

• Szkolenia z zakresu „Ginących Zawodów” nie były ścisłym elementem projektu, powstały

w ramach jego utrzymywania jako element rozwijania palety narzędzi umożliwiających

aktywizację klientów OHP.

• OHP podtrzymują chęć dalszego utrzymywania rezultatów wypracowanych w ramach

projektu „OHP jako…” od II połowy 2019r.

• Będzie to zależało od możliwości finansowych będących w posiadaniu Ochotniczych Hufców

Pracy.



Szkolenia z zakresu tzw. „Zawodów ginących” c.d.

Nazwa 
szkolenia

cukiernik kowal stolarz kamieniarz wędliniarz piekarz zdun
dekarz / 

strzecharz
razem

2016 156 39 21 20 12 19 8 0 275
2017 144 16 17 25 25 32 4 11 274

Ponadto w 2017r. zostało wyszkolonych 11 mistrzów w zawodzie ginącym. Są to pracownicy OHP, 
instruktorzy praktycznej nauki zawodu, z doświadczeniem w szkoleniu młodzieży. Zostali wyszkoleni w 
zawodach: cukiernik, piekarz, wędliniarz, kowal. Oni również prowadzą szkolenia w zakresie „zawodów 
ginących”. Na realizację zadania zostało wydatkowane 540 tys. zł. 

W 2018r. odbyło się już jedno szkolenie z zakresu „cukiernik z wykorzystaniem tradycyjnych receptur”. Wzięło 
w nim udział 14 uczestników.  

W 2018r. planuje się przeszkolenie podobnej liczby osób z całej Polski. W tym planuje się zorganizowanie 
kursu zawodowego kończącego się egzaminem czeladniczym dla grupy cukierników.

Ponadto w 2018r. planuje się wydać książkę kucharską, której zawartość będzie oparta o przepisy używane 
podczas szkoleń z zakresu : cukiernik i piekarz według tradycyjnych receptur oraz wędliniarz / masarz.



Szkolenia z zakresu tzw. „Zawodów ginących” c.d.
Szkolenia powstały na bazie posiadanych zasobów, tj.:

• wioski zawodów ginących w ECKiW w Roskoszy,

• wyspecjalizowanej kadry,

• specjalnie opracowanych programów szkoleń.

Tematyka: cukiernik i piekarz z wykorzystaniem tradycyjnych receptur, zdun, kowalstwo
tradycyjne i artystyczne, kamieniarz/brukarz, stolarz/kołodziej/renowator mebli, masarz/
wędliniarz.

Trwają średnio 96 godzin, tj. łącznie 12 dni.

W trakcie szkolenia odbywają się spotkania z ekspertami/ osobami wykonującymi dany zawód w

sposób tradycyjny, wycieczki tematyczne itp.

. W trakcie każdego szkolenia odbywa się minimum jedno spotkanie z doradcami

zawodowymi

Każde szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym organizowanym przez Cech

Rzemiosł.



Szkolenia z zakresu tzw. „Zawodów ginących” c.d.

l.p.
Zawód podstawowy - wyjściowy do 

podjęcia szkolenia
Kierunek szkolenia w ramach ginących 

zawodów

1 ślusarz kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne

2 stolarz renowacja mebli, kołodziej, bednarz,

3
murarz/tynkarz/monter zabudowy 
i robót wykończeniowych

brukarz, kamieniarz

4
murarz/tynkarz/monter zabudowy 
i robót wykończeniowych

zdun

5 kucharz i zawody pokrewne cukiernik

kucharz i zawody pokrewne piekarz wg. tradycyjnych receptur

6 krawiec tkacz, krawiec

7 dekarz dekarz, strzecharz, gonciarz

8 kucharz i zawody pokrewne wędliniarz, masarz



Szkolenia z zakresu tzw. „Zawodów ginących” c.d.



Szkolenia z zakresu tzw. „Zawodów ginących” c.d.



Szkolenia z zakresu tzw. „Zawodów ginących” c.d.



OHP w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W organizację przedsięwzięcia 
zaangażowały się Ochotnicze Hufce 
Pracy, np. Wojewódzkie Komendy w 
Toruniu i Warszawie oraz Centra 
Kształcenia i Wychowania OHP w 
Pleszewie i Dobieszkowie.

https://ohp.pl/?p=5220


OHP na spotkaniu z Premierem

Podsumowanie 2 lat Programu 500+

w Szkole Podstawowej w Skołoszowie 
koło Radymna 

https://ohp.pl/?p=10774


Dziękujemy za uwagę

Ewa Hałubek – Święta, Renata Janik, Monika Kieres

komendaglownaohp@ohp.pl

www.ohp.pl www.ecam.ohp.pl

http://www.ohp.pl/
http://www.ecam.ohp.pl/

