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Czym są Ochotnicze Hufce Pracy? 

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) to instytucja państwowa koordynowana przez 
ministra właściwego ds. pracy. OHP funkcjonują na mocy ustawy  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z dnia 20 kwietnia 2004 r., 
z późn. zmianami) która nadała im status instytucji rynku pracy.  

W rozdziale 5 ustawy zapisano: 

Art. 12. 1. Ochotnicze Hufce Pracy wykonują zadania państwa w zakresie 
zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 
młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia  
i wychowania.*  

 

 
*http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001 

 



Obszary działalności OHP 

OHP realizują zadania w dwóch głównych filarach:  
 

 Kształcenie i wychowanie dla młodzieży w wieku 15-18 lat, która z różnych 
przyczyn ma trudności z ukończeniem edukacji na poziomie  
obowiązującym w polskim systemie oświaty; 

 

 Rynek pracy dla całej populacji młodzieży 15 – 25 lat ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży zagrożonej  bezrobociem i wykluczeniem 
społecznym.  

 

Zadania te OHP realizują poprzez Komendę Główną OHP, 16 wojewódzkich 
komend OHP i podległych jednostek terenowych:  217 o charakterze 
opiekuńczo-wychowawczym i 431 świadczących usługi rynku pracy 
rozmieszczonych na terenie kraju. 

 

 

 



Specyfika usług rynku pracy w OHP 

 Bezpłatność i powszechna dostępność  

 Regionalność i lokalność w świadczeniu usług 
          Jednostki OHP są rozlokowane na terenie całego kraju 

 Indywidualne podejście do klienta  

 „Wyjście do młodzieży” - organizowanie IMPREZ EDUKACYJNYCH  
         imprezy edukacyjne, targi pracy z udziałem lokalnych partnerów, drzwi otwarte. 

 Oferowanie młodzieży usług dostosowanych do różnych etapów 
wchodzenia na rynku pracy – od szkoły gimnazjalnej po osoby mające już pierwsze 
doświadczenia na rynku pracy  

 Wykorzystanie nowoczesnych metod i technik w pracy z młodzieżą  

 Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk 

 Współpraca z lokalnym środowiskiem celem dotarcia do różnych grup 
odbiorców oraz w zakresie oraz z przedsiębiorcami w zakresie szkoleń i refundacji 
wynagrodzeń pracowników młodocianych 

 Komplementarność usług (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia 
zawodowe). 



Komplementarność usług rynku pracy w OHP 

Doradztwo zawodowe jest jednym z trzech rodzajów usług, które w OHP  
są realizowane komplementarnie.  

 

 

 

 

 Młodzieżowe 
Centrum 
Kariery 

Poradnictwo 
zawodowe 

Szkolenia 
zawodowe 

Pośrednictwo 
pracy 

Dzięki komplementarności usług – młody 
człowiek w wieku 15 – 25 w jednym 
miejscu może otrzymać wsparcie 
obejmujące zaspokojenie wszystkich 
potrzeb w procesie przejścia z etapu 
edukacji do etapu pracy, czyli: 

 zaplanowanie przebiegu 
indywidualnej kariery zawodowej, 
przygotowanie do poszukiwania 
pracy 

 nabycie, bądź uzupełnienie 
kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych, 

 dobór oferty pracy i skierowanie 
młodego człowieka do 
konkretnego pracodawcy . 



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 



Znaczenie doradztwa zawodowego  
w komplementarnym modelu usług rynku pracy w OHP 

Pomoc/wsparcie doradcy zawodowego przed lub w trakcie 
poszukiwania pracy, dokonywania wyborów edukacyjnych  
i szkoleniowych:  

 zwiększa szanse na zatrudnienie a zatem zmniejsza ryzyko 
bezrobocia w przyszłości 

 zmniejsza ryzyko porzucenia wybranego szkolenia lub 
kierunku kształcenia 

 pozwala na osiąganie satysfakcji z pracy zawodowej  
w przyszłości,  

 pozwala na wykorzystanie predyspozycji i umiejętności. 

 



Cel główny doradztwa zawodowego w OHP 

Głównym celem doradztwa zawodowego w OHP jest 
ułatwienie młodym ludziom określenia indywidualnej 
ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz zdobycie 
umiejętności poruszania się po rynku pracy.  

 

Pomoc doradcy zawodowego obejmuje również 
dostosowanie zaplanowanej kariery zawodowej do 
możliwości znalezienia zatrudnienia na lokalnym rynku 
pracy i/lub wsparcie klienta w kształtowaniu postawy 
mobilności i przedsiębiorczości. 



Cele szczegółowe doradztwa zawodowego w OHP  

 Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi 
dalszego kształcenia; 

 Opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej  
i zawodowej; 

 Przygotowanie młodzieży do własnego „autoporadnictwa” 
zawodowego; 

 Przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
takich jak: utrata pracy, adaptacja do nowych warunków pracy  
i mobilności zawodowej; 

 Przygotowanie młodzieży do roli pracownika; 

 Kształtowanie postawy przedsiębiorczej; 

 Wsparcie zainteresowanej młodzieży przy zakładaniu własnej 
działalności gospodarczej. 



Doradztwo zawodowe w OHP - usługi i formy 

Doradztwo zawodowe w OHP obejmuje następujące zakresy usług: 
- Doradztwo zawodowe  
- Informacja zawodowa 
- Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. 

 

Usługi te prowadzone są w formie: 
- warsztatów grupowego poradnictwa zawodowego  
- indywidualnych porad zawodowych (w tym diagnoza zdolności i 

predyspozycji zawodowych) 
- grupowych spotkań informacyjnych  
- indywidualnych informacji zawodowych. 
 
Doradztwo zawodowe świadczone w formach: mobilnej i stacjonarnej. 



Mobilne Centra Informacji Zawodowej 

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

  samochód  - minibus; 

 sprzęt komputerowy i multimedialny; 

 specjalistyczne zasoby metodyczne, aktualną informację zawodową. 



Znaczenie unikalnej formy mobilnej: 

 Dociera z poradnictwem zawodowym do miejscowości, w której młodzież ma zbyt daleko do 
doradców zawodowych, 

 Dociera do młodzieży w trudnej sytuacji życiowej organizując zajęcia dla młodzieży objętej opieką 
innych instytucji, w miejscu gdzie ta młodzież przebywa, co pozwala na dostosowanie wsparcia do 
potrzeb konkretnej grupy, np.:  

 osób niepełnosprawnych,  

 osób osadzonych w zakładach karnych,  

 osób uzależnionych, 

 osób z ośrodków socjoterapii oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

 organizują imprezy edukacyjne popularyzujące doradztwo zawodowe wśród młodzieży i rodziców, 

 prowadzą działalność informacyjno-edukacyjna wśród pedagogów, nauczycieli, doradców 
(organizowanie cyklicznych seminariów, konferencji, spotkań i szkoleń), 

 wypracowują nowatorskie metody i techniki pracy, 

 rozwijają dobrą współpracę z lokalnymi instytucjami. 

Mobilne Centra Informacji Zawodowej 

12 lat funkcjonowania w Polsce i wciąż aktualna formuła! 

Ponadto MCIZ współpracują ze szkołami wspierając szkolnych doradców zawodowych. 



oferują usługi stacjonarne  
specjalizują się w tematyce związanej z przedsiębiorczością 

Zadania z zakresu poradnictwa zawodowego: 

 Udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych 

 Przygotowanie młodzież do własnego „autoporadnictwa” zawodowego 

 Zapewnienie młodzieży dostępu do wykonywania specjalistycznych badań 

predyspozycji zawodowych m.in. KZZ 

 Gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowej 

 Prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży z zakresu orientacji zawodowej, 

przygotowania do wejścia na rynek pracy, umiejętności poszukiwania pracy, 

przygotowujących do samozatrudnienia 

 Organizowanie imprez edukacyjnych popularyzujących doradztwo zawodowe wśród 

młodzieży i rodziców 
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 Sieć 220 jednostek 



 

 

 
Punkty  

Pośrednictw

a  

Pracy 

Projekt przyniósł dodatkowe możliwości rozwoju sieci jednostek rynku 

pracy, obecnie są utrzymywane jego rezultaty. Poradnictwo zawodowe jest 

integralnym elementem projektów współfinansowanych z UE w ramach EFS. 



KLIENCI MCIZ, MCK 

Młodzież od 15-25 roku życia 

 bezrobotna i poszukująca pracy 

 zagrożona bezrobociem 

 ostatnich klas szkół gimnazjalnych 

 Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych - wchodzący na rynek pracy 

 poszukująca zatrudnienia krótkoterminowego lub sezonowego 

 potrzebująca zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych 

 potrzebująca wsparcia przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub określeniu 

predyspozycji zawodowych 

 zagrożona wykluczeniem społecznym 

 niepełnosprawna 

 NEET (młodzież nieaktywna - ang. not in education, employment, or training)  

Rodzice 

Nauczyciele 



Doradztwo zawodowe dla młodzieży uczącej się  

i dla młodzieży poszukującej pracy w liczbach 

Mobilne Centra Informacji Zawodowej wykonały w 2015 roku 6 192 

sesji wyjazdowych, z czego 2181 - do placówek oświatowych,  

a 4011 do instytucji innych niż szkoły.  

 

W roku 2015 w usługach doradztwa zawodowego odnotowano 

ogółem ok. 698 000 uczestnictw, z czego 325 000 młodzieży 

uczącej się. 

 

Spośród usług składających się na poradnictwo zawodowe, 

najbardziej efektywnymi (pogłębionymi) są porady zawodowe 

indywidualne i grupowe. W poradach zawodowych odnotowano ok. 

150 000 uczestnictw, z czego ok. 62 000 dotyczyło młodzieży 

uczącej się. 



Różnice pomiędzy realizacją doradztwa zawodowego 

dla młodzieży uczącej się i dla młodzieży poszukującej 

pracy 

  Młodzi ludzie poszukujący pracy potrzebują najczęściej pomocy 

bieżącej, gdyż aktualnie znajdują się w obliczu problemu, który 

jest konieczny do rozwiązania. W przypadku młodzieży uczącej 

się porada zawodowa jest bardziej perspektywiczna, stanowi 

podstawę do planowania dalszych kroków w zakresie wyborów 

edukacyjno-zawodowych; 
 

 Osoby poszukujące pracy są już w pewnym zakresie 

ukształtowane, posiadają już pierwsze doświadczenia w 

konfrontacji z rynkiem pracy. Osoby uczące się są w większości 

młodsze i znajdują się na etapie swojego życia, kiedy 

kształtowane są postawy i dodatkowa rola doradcy zawodowego 

polega na kształtowaniu postaw aktywnych wobec 

rozwiązywania pojawiających się wyzwań. 
 

 



Współpraca OHP ze środowiskiem szkolnym 
- dorobek 

Ochotnicze Hufce Pracy mają wieloletnie doświadczenie 
współpracy ze szkołami.  

• W latach 2003 – 2009 OHP nadzorowały tworzenie i 
funkcjonowanie Szkolnych Ośrodków Kariery (SzOK) w 
szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

• Na zlecenie Ministra właściwego do spraw pracy w latach 
2003 – 2005 OHP przeprowadziły 3 edycje konkursu o granty 
na tworzenie SzOK i rozdysponowały w ich ramach łącznie 5 
mln zł na utworzenie i wyposażenie Ośrodków.  

• Nadzorowały ich działalność każdorazowo przez okres 
minimum 2 lat po utworzeniu, wspierając posiadanym 
doświadczeniem z zakresu doradztwa zawodowego dla 
młodzieży (zakończyły w 2008 r.).  
 

 



Współpraca OHP ze środowiskiem szkolnym 
- dorobek 

• W międzyczasie powołano z inicjatywy OHP Platformę Programową „OHP 
dla szkoły” – budowanie systemu współpracy pomiędzy OHP i SzOK, przy 
współpracy ekspertów / instytucji zewnętrznych. 

• Główny cel - konieczność stworzenia jednolitego systemu informacji 
zawodowej i poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz zwiększenie 
dostępu młodzieży do usług świadczonych przez doradców zawodowych. 

• Cele szczegółowe: 
rozwój współpracy pomiędzy jednostkami OHP a Szkolnymi Ośrodkami 

Kariery, 
doskonalenie kwalifikacji doradców zawodowych z jednostek OHP i 

SzOK, 
rozwój metod, technik i zasobów z dziedziny informacji i poradnictwa 

zawodowego w ramach dwustronnej współpracy,  
promocja dobrych praktyk, 
wymiana doświadczeń zawodowych, 
kreowanie i wdrażanie najnowszych trendów w poradnictwie 

zawodowym, 
promocja realizowanych działań. 
 
 



Współpraca OHP ze środowiskiem szkolnym 

• Realizacja działań w zakresie rozwoju współpracy w ramach 
„OHP dla szkoły”: 
 konferencje, seminaria i szkolenia dla doradców zawodowych OHP i 

SzOK.  

 Przedsięwzięcia systemowe dotyczące poradnictwa zawodowego.  

 wydanie 3  publikacji z cyklu dobre praktyki „Poradnictwo zawodowe 
dla młodzieży”  

 odbyła się ogólnopolska Konferencja „Edukacja dla rynku pracy”.  

 OHP i SzOK wspólnie realizowały międzyszkolne konkursy z zakresu 
wiedzy o zawodach i inne inicjatywy na rzecz młodzieży.   

 



II Powiatowa 
Konferencja „Droga 
do kariery” – 
Współpraca ze 
Szkolnym Ośrodkiem  
   Kariery przy ZSZ w 
Ozorkowie 

Współpraca OHP ze środowiskiem szkolnym - dorobek 
(c.d.) 



 
 Współpraca OHP ze środowiskiem 

szkolnym 

Dorobek: 

Powstało 360 SzOK-ów w ramach konkursów o granty przeprowadzanych przez OHP od 2003 
roku, Platforma OHP dla szkoły. 

Obecnie: 

 MCIZ i MCK mogą stanowić wsparcie i zaplecze dla doradców innych instytucji; 

 Na poziomie lokalnym organizowane są konferencje, seminaria i spotkania 
poświęcone wymianie doświadczeń pomiędzy doradcami zawodowymi OHP i 
szkolnymi; 

 Organizowanie wspólnych przedsięwzięć dla młodzieży, np. konkursy, gry uliczne; 

 Organizowanie wspólnych szkoleń w zakresie doradztwa zawodowego; 

 Udostępnianie przez jednostki OHP lokalnym szkołom materiałów dydaktycznych. 

 Wykonywanie testów KZZ dla młodzieży szkolnej przez doradców zawodowych 
OHP. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Zasoby metodyczne z zakresu doradztwa zawodowego  
i rynku pracy 

W swojej pracy doradcy zawodowi OHP wykorzystują 
materiały metodyczne uwzględniające specyfikę pracy  
z młodzieżą, aktualne trendy na rynku pracy, 
rozwiązania pedagogiczne oraz techniczne, takie jak: 

- Gry multimedialne 

- Filmy edukacyjne 

- Testy predyspozycji osobowościowych  
i zawodowych 

- Zestawy scenariuszy do zajęć 

-   Podręczniki, poradniki, informatory. 
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Podręcznik programowy 

Możliwości tworzenia 

scenariuszy autorskich, 

narzędzi do zajęć, 

slajdów, materiałów 

szkoleniowych. 

Baza gotowych 

scenariuszy 

warsztatów, 

narzędzi 

doradczych oraz 

materiałów 

szkoleniowych.     



Gra edukacyjna  

„zagraj o przyszłość” 

Celem gry DECYZYJNEJ jest 

ukazanie prawidłowej ścieżki 

poszukiwania pracy oraz 

wyposażenie młodego 

użytkownika gry w umiejętności 

poruszania się po rynku pracy.  

WIRTUALNY 

DORADCA !!! 
 UDZIELA, WYJAŚNIEŃ I 

WSPIERA W TRUDNYCH 

MOMENTACH GRY 



MATERIAŁY INFORMACYJNE - ulotki 



Materiały informacyjne - broszury 

Broszury informacji edukacyjno 
 - zawodowej składają się z części 
teoretycznej i zeszytu ćwiczeń. 

Seria książek „Zakręcone kariery” 

Siedem części książek – siedem 
różnych historii kariery zawodowej  

Do każdej książki dołączona jest 
płyta z wywiadem filmowym  

i narzędziami do samobadania   



Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) to platforma internetowa 
informacyjno-doradcza oraz infolinia dla młodych ludzi poszukujących pracy, 
stojących przed wyborem szkoły lub zawodu, chcących świadomie zaplanować 
swoją przyszłość edukacyjną i zawodową, potrzebujących informacji w zakresie 
rynku pracy, zawodów, szkoleń itp. 
 

 
Platforma powstała w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, dzięki 
środkom finansowym Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

 
Celem ECAM jest ułatwienie dostępu młodzieży do oferty jaką proponują 
Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie działalności na rynku pracy, edukacji, 
doradztwa zawodowego, doszkalania, informacji o zawodach, a także 
funkcjonowania w środowisku społecznym. 
 
 

- odpowiedzią na oczekiwania 
współczesnej młodzieży 





 

Wybierając numer 19524 lub wchodząc na stronę www.ecam.ohp.pl  można 
uzyskać informacje na temat: 

 gdzie znajduje się najbliższa jednostka OHP, która może udzielić pomocy  

w zakresie edukacji, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, 

 możliwościach kształcenia,  

 podnoszenia umiejętności zawodowych,  

 aktualnych ofert pracy (krajowych i zagranicznych), 

 uprawnień na rynku pracy, 

 możliwości szkoleń i przekwalifikowania, 

 szkoleń i warsztatów organizowanych przez OHP, 

 refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników, 

 możliwościach uczestniczenia w projektach edukacyjnych współfinansowanych przez Unię 

Europejską – o kryteriach naboru uczestników, celach projektu, o udzielanym wsparciu i 

planowanych efektach. 

 

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


 Portal internetowy – informacyjno-doradczy 

 Portale społecznościowe 

 Wyszukiwarka ofert racy, szkoleń  

i warsztatów organizowanych przez OHP 

 Baza wiedzy o rynku pracy (artykuły, filmy, prezentacje) 

 Intranet – sieć wewnętrzna dla pracowników OHP 

- to nie tylko infolinia! 



Plany na przyszłość w zakresie  
współpracy pomiędzy szkolnymi  

 

 

 Dalszy rozwój współpracy lokalnej w zakresie wymiany dobrych praktyk  
i realizacji wspólnych przedsięwzięć dla młodzieży oraz szkoleń dla kadry; 

 Kontynuacja organizacji sesji wyjazdowych MCIZ; 

 Reaktywacja Platformy OHP dla szkoły; 

 Rozwój poradnictwa zawodowego dla młodzieży on-line, zamieszczanie  na 
portalu Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży ciekawych 
artykułów i informacji sporządzonych przez szkolnych doradców 
zawodowych oraz informacji o atrakcyjnych wydarzeniach organizowanych 
przez szkoły w zakresie doradztwa zawodowego i zamieszczania informacji 
o atrakcyjnych wydarzeniach adresowanych do młodzieży.  
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