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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ 
„Rola OHP w środowisku lokalnym”

W dniach 23-24 maja 2006 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobiesz- 
kowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rola OHP w środowi
sku lokalnym”.

Organizatorami Konferencji byli: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy 
w Warszawie, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Instytut 
Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Celem Konferencji było przedstawienie roli OHP we współpracy z władzami ad
ministracyjnymi i samorządowymi różnych szczebli, instytucjami i organizacjami oraz 
pracodawcami.

Przedmiotem Konferencji była prezentacja działań realizowanych w ramach 
współpracy OHP z ośrodkami edukacyjnymi, jednostkami samorządu oraz różnymi 
organizacjami państwowymi i pozarządowymi poprzez: przykłady współpracy Komend 
Wojewódzkich Ochotniczych Hufców Pracy z władzami rządowymi i samorządowymi, 
współdziałanie Centrów Ochotniczych Hufców Pracy w środowiskach lokalnych, miej
sca środowiskowych Hufców Pracy oraz Ośrodków Szkolenia i Wychowania Ochotni
czych Hufców Pracy w środowiskach lokalnych, jak również działalność Ochotniczych 
Hufców Pracy w opiniach Partnerów Społecznych.

W pierwszym dniu gośćmi Konferencji byli Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ku
ratorów Sądowych Andrzej Martuszewicz oraz nadkomisarz Agnieszka Dominiak z 
Wydziału Prewencji Kryminalnej Komendy Głównej Policji. Po otwarciu Sympozjum, 
referat dot. tematu konferencji wygłosił -  prof. Zenon Jasiński. Dr Edward Nycz z In
stytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Opolskiego dokonał prezentacji badań ankieto
wych i interpretacji wyników badań na temat zakresu współpracy z OHP osób, instytucji 
i organizacji. Badania zostały przeprowadzone przez kadrę naukową Uniwersytetu Opol
skiego na reprezentatywnej grupie pracowników instytucji samorządowych, państwo
wych, edukacyjnych i organizacji pozarządowych.

Dr Bronisława Mirucka z Uniwersytetu Opolskiego przedstawiła wyniki badań na
ukowych nt. „Resocjalizacji w środowisku otwartym i współpracy OHP z sądową służbą 
kuratorską”.
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Zespół programowy pod przewodnictwem dr Edwarda Nycza opracował stanowi
sko końcowe konferencji podkreślając dobrze układającą się współpracę różnych pod
miotów życia społecznego, którą należy rozwijać w dalszym ciągu poprzez podejmowa
nie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb społeczności lokal
nych a tym samym współpracę na rzecz rozwiązywania zadań.


