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Streszczenie
Problemy zapobiegania demoralizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży powinny 
być w centrum uwagi wielu organizacji i instytucji. Również OHP przydaje szczególne 
znaczenie tej kategorii młodzieży w swojej praktycznej działalności. Dokonany przegląd 
przedsięwzięć w tym zakresie ukazuje na znaczącą rolę OHP w niesieniu pomocy mło
dzieży.

THE COOPERATION OF THE LUBUSKIE PROVINCE REGIONAL HEAD
QUARTER OF VOLUNTARY LABOUR CORPS (OHP) WITH GOVERNMENT 
AND LOCAL GOVERNMENT AUTHORITIES
Summary
The problem of preventing depravity and social exclusion of young people should be the 
centre of attention of many organisations and institutions. Also for the Voluntary Labour 
Corps (OHP) emphasises the importance of this category of young people in it practical 
operation. The review of activities in this scope proves the significant role of OHP in pro
viding help for young people.

Podejmowanie szeregu inicjatyw na rzecz zapobiegania demoralizacji i wy
kluczenia społecznego młodzieży to działania, których powodzenie wykonania jest 
wzajemnie zależne od placówek oświatowych, jak również rządowych czy samo
rządowych. Celem osiągnięcia korzystnych efektów dla realizatorów, a przede 
wszystkim adresatów tych zamierzeń -  młodzieży -  uczestników, OHP nawiązuje i 
rozwija współpracę w środowisku lokalnym, co z kolei stanowi szansę realizacji 
zamierzonych przedsięwzięć przez Ochotnicze Hufce Pracy. Wzajemną realizację 
działań Lubuskiej WK OHP z instytucjami rządowymi, jak również pozarządowy
mi, można wyróżnić m.in. w zakresie edukacji i pracy, kształcenia i wychowania, 
realizacji programów europejskich oraz współpracy międzynarodowej.

Jednym z zadań Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP jest współpraca z 
organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką młodzieży (tj. porad
nictwem, informacją zawodową, aktywizacją zawodową, kształceniem, szkole
niem), tak aby zasięg usług skierowanych do tej grupy społecznej był jak najwięk
szy. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży aktywnie współdziała ze środowiskiem 
szkolnym : dyrekcją szkoły, pedagogami szkolnymi, szkolnymi doradcami zawo
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dowymi, przedstawicielami Akademickich Biur Karier, Kuratorium i Wydziałem 
Oświaty.

Celem współpracy jest realizacja przedsięwzięć, w tym m.in:
-  zajęć z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży szkół 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
-  spotkań informacyjno-warsztatowych dla uczniów ostatnich klas szkół po

nadgimnazjalnych dot. możliwości dalszego kształcenia, zawodów przyszłości, 
podstawowych informacji o rynku pracy, pozyskania umiejętności udziału w roz
mowie kwalifikacyjnej, jak również prognoz i trendów rozwoju gospodarki,

-  targów edukacyjnych i targów pracy,
-  seminariów, konferencji, warsztatów na szczeblu lokalnym.
Ponadto doradcy zawodowi MCiZ na bieżąco udzielają wsparcia merytorycz

nego doradcom zawodowym Szkolnych Ośrodków Kariery oraz wspólnie działają 
w ramach „Platformy Programowej OHP dla szkoły”. Wdrożenie nowej inicjatywy 
znacznie zwiększyło współpracę ze środowiskiem szkolnym, czego wskaźnikiem są 
wspólne przedsięwzięcia, takie jak: Targi Informacyjno -  Edukacyjne, Międzysz
kolny Konkurs Zawodoznawczy, Seminarium Poradnictwa Zawodowego oraz spo
tkania metodyczne, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy doradcami, 
jak również określanie dalszych kierunków współpracy.

Centrum Edukacji i Pracy w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze współ
pracuje ze szkołami gimnazjalnymi (6 szkół), ponadgimnazjalnymi (21 szkół), wyż
szymi w tym m.in., W yższą Szkołą Informatyczną w Gorzowie Wlkp., Punktem 
Konsultacyjnym Politechniki Szczecińskiej, Uniwersytetem Zielonogórskim, Aka
demickimi Biurami Karier, m.in. z Akademickim Biurem Karier przy Wyższej 
Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp., Akademickim Biurem Karier przy Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp., Biurem Karier Uniwersytetu Zie
lonogórskiego oraz placówkami Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. W zaję
ciach warsztatowych, spotkaniach informacyjnych w 2005 r. uczestniczyło ogółem 
ok. 4 665 uczniów -  Zielona Góra, 5 224 -  Gorzów Wlkp., prowadzono również 
porady indywidualne. Ponadto podpisano porozumienia o współpracę z 7 szkołami 
w powiatach gorzowskim, nowosolskim, wschowskim, w których są utworzone 
Szkolne Ośrodki Kariery.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP współpracuje z organami admini
stracji samorządowej oraz organizacjami zajmującymi się problematyką młodzieży, 
którzy uczestniczą w procesach łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, 
zwłaszcza wśród ludzi młodych.

Współpraca ta obejmuje:
-  wzajemną pomoc informacyjno-merytoryczną w zakresie działań na rzecz 

młodzieży (udział specjalistów w realizowanych ^adaniach, dostęp do szkoleń, 
literatury i materiałów),
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-  organizację przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu, tj. 
Targi Pracy, wymiana ofert pracy, zajęcia doradcze i zawodoznawcze, a także szko
lenia i kursy zawodowe,

-  realizacji programów OHP, tj. „Szansa 18 -  24”, „Zaplanuj swoją karierę”, 
których założeniem jest aktywizacja zawodowa oraz podniesienie kwalifikacji za
wodowych młodych ludzi.

Powyższe działania są realizowane poprzez współpracę w wyróżnionych ob
szarach:

• Powiatowy Urząd Pracy: Gorzów WIkp. (wraz z filią w Witnicy), Sulęcin, 
Strzelce Krajeńskie,

•Urzędy Pracy (Nowa Sól, Zielona Góra, Świebodzin) -  współdziałanie w za
kresie udziału bezrobotnych w kursach, szkoleniach, giełdach pracy, pro
gramach KPD, EFS,

• Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp.,
•Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.,
• Gminne Centrum Informacji (Santok, Bogdaniec),
• Ośrodek Pomocy Społecznej: Kostrzyn n.Odrą, Witnica,
•Zakład Karny w Płońsku,
• Cech Rzemiosł Różnych w Skwierzynie,
• Lubuskie Centrum Wolontariatu w Gorzowie Wlkp.,
•Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wlkp.,
•Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.,
• Ośrodek Regionalny Programu „Młodzież” w zakresie udziału w Targach 

pracy oraz prowadzenia zajęć informacyjnych,
• Centrum Wolontariatu „Caritas” w zakresie wymiany doświadczeń i udzie

lania informacji,
•W ojewódzki Urząd Pracy - Centrum Informacji i Planowania Kariery zawo

dowej w zakresie wymiany doświadczeń i prowadzenia szkoleń,
Wykonanie programów z zakresu ramowych przedsięwzięć programowych 

„Agenda OHP”, „Bezpieczny szlak”, „Krajowy Program Zapobiegania Niedosto
sowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży”, „Szansa 13 -  18”, jak również progra
mów autorskich kadry OHP, mających na celu przede wszystkim zapobieganie 
demoralizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, wiąże się m.in. z pozyskiwa
niem środków finansowych pozabudżetowych oraz współudziałem merytorycznym 
kadry tych instytucji w realizacji programów poprzez organizację zajęć profilak
tycznych, terapeutycznych, organizację spotkań konsultacyjnych z kadrą hufców, 
rodzicami, uczestnikami. Efekty tych działań to przede wszystkim wyposażenie 
młodzieży w podstawowe informacje dot. zapobiegania uzależnieniom oraz prze
ciwdziałania bezrobociu na rzecz aktywnego poszukiwania pracy.

W roku szkolnym 2005/2006 zrealizowano 6 programów o charakterze profi
laktycznym, natomiast w roku szkolnym 2006/2007 planuje się wykonać ogółem
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również 6 programów autorskich, w tym 5 z zakresu profilaktyki uzależnień oraz 
jeden rozwijający zainteresowania turystyczne.

Powyższe działania realizuje się poprzez współpracę z:
•  Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze,
• Urzędem Miasta w Zielonej Górze,
• Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zie

lonej Górze,
• Urzędem Miasta w Nowej Soli,
• Urzędem Miasta w Żarach.
• Poradnią Psychologiczno -  Pedagogiczną m.in (w Zielonej Górze, 

Wschowie, Nowej Soli),
• MOSiR -em w Międzyrzeczu,
• Uniwersytetem Zielonogórskim (w zakresie praktyk studenckich, prelek

cji),
• Kuratorium Oświaty, Poradnią Psychologiczno -  Pedagogiczną, Miejskimi 

i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej pozwalającą udzielić pomocy 
w postawieniu prawidłowej diagnozy bądź tez zastosowaniu właściwej te
rapii

• Wymiarem sprawiedliwości, tj. sądami, policją, zespołem kuratorów, co z 
kolei przeciwdziała i minimalizuje skutki wykluczenia społecznego po
przez realizację podpisanych porozumień. Działania Policji i OHP obejmu
ją  organizację spotkań konsultacyjnych, prelekcji, szkoleń dla młodzieży, 
kadry wychowawczej i rodziców.

Ponadto w ramach współpracy z pracodawcami, szkołami, Izbą Rzemieślniczą 
oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego prowadzi się edukację w zakresie 
kształcenia praktycznego i teoretycznego uczestników OHP, co sprzyja uzyskaniu 
zawodu i wykształcenia młodzieży wywodzącej się ze środowisk trudnych.

W zakresie programów europejskich pierwszym projektem, jaki zrealizowano 
w Lubuskiej WK OHP współfinansowanym przez EFS w ramach Działania 1.5. 
Schematu B SPO RZL, był projekt „Twoja wiedza - Twój sukces” . Projekt realizo
wano w czterech jednostkach organizacyjnych LWK OHP: OSiW w Międzyrzeczu, 
OS i W w Strzelcach Krajeńskich, HP 4-7 w Nowej Soli oraz HP 4-5 w Żarach. Pro
jekt trwał od grudnia do czerwca 2004 r., a udział wzięło 209 uczestników, w tym 
125 absolwentów OHP oraz 84 nowoprzyjętych. Młodzi ludzie uczestniczyli w 
szeregu zajęć dydaktycznych (zajęcia komputerowe, przedsiębiorczość, spotkania z 
lekarzem, prawnikiem, sp. ds. uzależnień, doradcą zawodowym, liderem Klubu 
Pracy). Budżet projektu zamknął się w kwocie 769 115,55 zł w tym wkład własny 
wyniósł 182 769,25 zł.

Kontynuacją w/w projektu był projekt „Twoja wiedza -  Twój sukces”, edycja 
2005 r. „Edukacja kluczem do przyszłości” . Czas trwania projektu przypada na 
marzec 2005 r. do marca 2006 r„ a wsparciem objęto 300 osób. Projekt realizowano
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w 5 jednostkach: OSiW w Międzyrzeczu -  40 uczestników, OSiW w Strzelcach 
Krajeńskich -  60 uczestników, HP 4-2 w Krośnie Odrzańskim -  40 uczestników, 
HP 4-5 w Żarach -  80 uczestników, HP 4-7 w Nowej Soli -  80 uczestników.

W ramach projektu uczestnicy mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe 
lub zdobyć drugi zawód, uczestniczyli również w zajęciach psychologicznych, 
językowych, z zakresu przedsiębiorczości . Realizacja projektu wyniosła 
1 083 134,00 w tym wkład własny wyniósł 136 650,00 zł.

Powyższe projekty zostały zrealizowane poprzez współpracę z:
• Szkołą językową „Cool Scholl „s.c. w Gorzowie Wlkp.,
• Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.,
• Wyższą Szkołą Biznesu w Gorzowie Wlkp.,
• Ośrodkiem Nauczania Języków Obcych „Jago” w Zielonej Górze,
• Zakładem Doskonalenia Zawodowego „WIN” -  Przedsiębiorstwo produk

cyjno-handlowe w Zielonej Górze.
W roku 2008 planuje się kontynuację w/w projektów pod nazwą „Nauka -  

Wiedza -  Praca”, w których weźmie udział 300 uczestników wywodzących się z 
rodzin dysfunkcyjnych o trudnej sytuacji materialnej.

W ramach SPO RZL działanie 1.5. schemat B realizujemy również projekt 
„Szansa 18-24 Droga do samodzielności”. Uczestnicy projektu to 40 osób -  mło
dzieży w wieku 18-24 lata, pochodzącej z rodzin i środowisk zagrożonych wyklu
czeniem społecznym, nie ucząca się i nie pracująca. Młodzi ludzie wezmą udział w 
zajęciach psychologicznych, z zakresu poradnictwa zawodowego, przedsiębiorczo
ści, nauki języków obcych oraz w kursach zawodowych, zdobywając kwalifikacje 
tynkarza i spawacza. Na realizację projektu otrzymano 156 250,00 zł w tym wkładu 
własnego 35 509,00 zł.

Kolejnym działaniem wymagającym współpracy ze środowiskiem lokalnym 
jest realizacja projektów wymiany międzynarodowej. Głównymi partnerami są:

• Ośrodek Regionalny Programu Młodzież w Zielonej Górze oferujący do
radztwo, konsultacje .szkolenia, wspólne promowanie wolontariatu Euro
pejskiego oraz idei edukacji nieformalnej,

• Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze w dziedzi
nie współpracy w realizacji projektów z zakresu edukacji europejskiej oraz 
szkoleń,

• Euroregion Sprewa -  Nysa -  Bóbr -  konsultacje dot. pozyskiwania Fundu
szy Europejskich.

Dużą rolę odgrywają też samorządy lokalne, w których odbywają się wymia
ny międzynarodowe. Gminy wspierają finansowo projekty, a ich uczestnicy wyko
nują pewne prace na rzecz społeczności lokalnej. W ramach projektu „Europa tole
rancyjna i wolna od uzależnień” młodzież przebywała na terenie gminy Bogdaniec, 
gdzie wykonywała prace porządkowe, natomiast w Krośnie Odrzańskim uświetniła 
obchody istnienia miasta, wykonując rzeźby i obrazy.
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Szereg organizacji współpracuje z OHP przy realizacji polsko -  niemieckiego 
projektu „Integracja niepełnosprawnych pracobiorców w polsko -  niemieckim re
gionie przygranicznym”. Są to m.in.

• Stowarzyszenie „Pomóż. Nie będę sam” z Nowej Soli,
• Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Integracja” z Krosna Odrzańskiego,
• Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego ds. Osób Niepełnosprawnych,
• Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego ds. Niepełnospraw

nych Studentów,
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• Szprotawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,
• Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze Słubic,
• Lokalne Szkoły Językowe.
Reasumując, współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, jak 

również pozarządowymi, stanowi ważny element powodzenia realizacji programów 
mających na celu wspieranie rozwoju młodzieży -  uczestników OHP.

Rec. E. Baron-Polańczyk


