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Poradnictwo zawodowe oraz 
nauka poszukiwania pracy 

 

220 MCK 

49 MCIZ 

 

- ok. 320 tys. osób w 2014 r. 

- ok 240 tys. osób w 2014 r. 

Działalność OHP w zakresie rynku pracy  

Pośrednictwo pracy 

 

49 MBP 

79 PPP 

 

ok. 200 tys. osób w 2014 r. 

Szkolenia zawodowe 

 

34 OSZ 

 

ok. 20 tys. osób w 2014 r.  



Model usług rynku pracy w OHP 

Usługi rynku 
pracy w OHP 

Młodzieżowe centra kariery (MCK): 

- poradnictwo zawodowe 

- pośrednictwo pracy 

- szkolenia zawodowe 

Mobilne centra informacji 
zawodowej (MCIZ) 

 – mobilne usługi 
poradnictwa zawodowego 

Młodzieżowe biura pracy (MBP)  

 Punkty pośrednictwa pracy (PPP) 

 – pośrednictwo pracy 

Ośrodki szkolenia 
zawodowego (OSZ) 

Rejonowe ośrodki szkolenia 
młodzieży (ROSZM)   

– szkolenia zawodowe 



Specyfika usług rynku pracy w OHP 

 Bezpłatne i powszechnie dostępne  

 Regionalność i lokalność w świadczeniu usług 

 Indywidualne podejście do klienta  

 Kształtowanie wśród młodzieży świadomości – już na poziomie szkoły gimnazjalnej  

i ponadgimnazjalnej, dotyczącej konieczności planowania drogi edukacyjno – zawodowej  

 „Wyjście do młodzieży” - organizowanie IMPREZ EDUKACYJNYCH, targów pracy z 

udziałem lokalnych partnerów,  „mobilne” zajęcia w różnorodnych instytucjach  

 Wykorzystanie nowoczesnych metod i technik w pracy z młodzieżą  

 Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk 

 Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie szkoleń i refundacji wynagrodzeń 

pracowników młodocianych 

 Współpraca z lokalnymi środowiskami  celem dotarcia do różnych grup odbiorców 

 Komplementarność usług (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia 

zawodowe) 



Znaczenie doradztwa zawodowego w 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,  

• zmniejsza ryzyko porzucenia wybranego szkolenia lub 
kierunku kształcenia 

• pozwala na osiąganie satysfakcji z pracy zawodowej  
w przyszłości,  

• pozwala na wykorzystanie predyspozycji i umiejętności, a 
także zmniejsza ryzyko bezrobocia w przyszłości. 



Miejsce doradztwa zawodowego w modelu  
usług rynku pracy w OHP 

Pośrednictwo 
pracy 

Szkolenia 
zawodowe 

Poradnictwo 
zawodowe 

stacjonarne 

MCK 

220 

mobilne 

MCIZ 

49 



Cele 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 doradcze zainteresowanej młodzieży przy zakładaniu własnej 
działalności gospodarczej. 



Mobilne Centra Informacji Zawodowej 

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

  samochód (6 tys. wyjazdów do młodzieży, ok 200 tys. uczestników 
w 2014 r.) 

  sprzęt komputerowy i multimedialny 

 specjalistyczne zasoby metodyczne, aktualną informację zawodową  



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 



Mapa jednostek MCK 

MCK - 7 

MCK - 11 

MCK - 12 

MCK - 5 

MCK - 12 

MCK - 10 

MCK -14 

MCK - 25 

MCK -17 

MCK - 25 

MCK - 8 

MCK - 16 

MCK - 10 

MCK - 14 

MCK - 16 

MCK- 18 

 Sieć 220 jednostek 



KLIENCI MCIZ, MCK 

Młodzież od 15-25 roku życia 

 bezrobotna i poszukująca pracy 

 zagrożona bezrobociem 

 ostatnich klas szkół gimnazjalnych 

 absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (bądź uczniowie ostatnich klas tych szkół) - 

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 

 NEETS (nieucząca się i niepracująca - ang. not in education, employment, or training)  

Rodzice 

Nauczyciele 



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 



 

 

 

Punkty  

Pośrednictwa  

Pracy 

 wsparciem objęto ponad 61 tys. beneficjentów 

 pozyskano 67 tys. ofert pracy 

 działania na rzecz społeczności lokalnych np. 557 targów pracy 

 zorganizowano 900 szkoleń zawodowych dla 8 000 
beneficjentów /we współpracy z pracodawcami/. Szkolenia 
zawodowe realizowane na podstawie analizy zapotrzebowania 
lokalnych pracodawców  i deklaracji pracodawców dotyczących 
zatrudnienia beneficjentów projektu. 

 opracowano nowoczesne zasoby metodyczne 

 utworzono Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży 
ECAM 



Akcentując znaczenie projektu dla środowisk lokalnych decyzje  o potrzebie utworzenia 
danej jednostki podejmowane były w ścisłej współpracy z samorządami terytorialnymi.  
 

Wojewódzkie Komendy OHP zawierały porozumienia o współpracy z organami 
samorządów lokalnych w zakresie wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania 
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz poprawy jej startu 
zawodowego.  
 

Formy współpracy to przede wszystkim:  

 nieodpłatne udostępnianie lokali o odpowiednim standardzie na świadczenie 
młodzieży usług,  

 wsparcie organizacyjne,  

 gotowość współdziałania oraz lokalny patronat nad przedsięwzięciami typu targi 
pracy, imprezy edukacyjne. 

Współpraca z samorządami w ramach projektu  
„OHP jako realizator usług rynku pracy” 



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. 
 

 
 
 

- odpowiedzią na oczekiwania 
współczesnej młodzieży 





 Portal internetowy – informacyjno-doradczy 

 Portale społecznościowe 

 Wyszukiwarka ofert pracy, szkoleń  

i warsztatów organizowanych przez OHP 

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

 Intranet – sieć wewnętrzna dla pracowników OHP 

- to nie tylko infolinia! 



Poradnictwo zawodowe integralnym modułem 
realizowanym w ramach projektów systemowych OHP 

Reintegracja 
społeczna  

 

Świadczenie na rzecz 
młodzieży usług 
polegających na 
wsparciu 
specjalistów  

 (pedagogów, 
psychologów, 
wychowawców). 

Oddziaływanie edukacyjno 
– wychowawcze 

 
Uzupełnianie braków  
i zaległości z zakresu 
szkolnych przedmiotów 
nauczania, 
przedsiębiorczość,  
obsługa komputera, 
edukacja w zakresie 
poprawy kultury osobistej i 
jakości życia, nauka 
języków obcych. 

Kształcenie ogólne  
i zawodowe 
 
 
Kształcenie ogólne  
i zawodowe 
organizowane poprzez: 
gimnazjum  
szkołę zawodową  
instytucje szkolące, 
wyspecjalizowane w 
prowadzeniu kursów 
zawodowych 

Usługi rynku pracy: 
1. Poradnictwo 
zawodowe , 
przygotowanie do 
poruszania się po 
rynku pracy 
 
2. Szkolenia 
zawodowe  
 
3.Pośrednictwo 
pracy 



PROJEKTY OBECNIE REALIZOWANE PRZEZ OHP 

POMYSŁ NA SIEBIE - projekt realizowany do końca 2015 roku,  
dla 1320 osób. 
Celem projektu jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-17 lat z grupy NEET 
poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia bądź też uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych.  
 Indywidualne i grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego  
 Kurs przedsiębiorczości 
 Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne 
 Indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień  
 Zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy  
 Zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie  
 Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów 
 Kursy językowe  
 Podstawowy kurs komputerowy 
 Kwalifikacyjny kurs zawodowy 

Każda z grup rozpocznie projekt od indywidualnych spotkań z doradcą 
zawodowym i opracowania Indywidualnego Planu działania (IPD). Wszyscy też, 
przez cały okres projektu, będą pod opieką psychologów. 

GWARANCJE dla MŁODZIEŻY 



PROJEKTY OBECNIE REALIZOWANE PRZEZ OHP 

Równi na rynku pracy  - projekt realizowany do końca 2015 roku dla 6180 osób. 
 
Uczestnicy projektu to młodzież w wieku 18-24 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej   
z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych, pochodzących z rodzin niepełnych, 
dotkniętych bezrobociem, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi, 
nieuczących się, niepracujących i niemających  kwalifikacji zawodowych lub mających kwalifikacje za 
niskie albo niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Brak im także wystarczającego doświadczenia 
zawodowego. 
 
Młodzież w projekcie objęta zostanie pomocą/wsparciem: 
 pedagogicznym (indywidualnym i w formie grupowych treningów umiejętności społecznych), 
 aktywizująco-doradczym,  
 szkolenia w zawodach np. kelnera-barmana, spawacza, przedstawiciela handlowego, fryzjera, 

sprzedawcy, kosmetyczki, wizażystki, florystyki, operatora wózka widłowego, 
 staże zawodowe, pozwalające im na nabycie umiejętności praktycznych, 
 stypendium stażowe w wysokości 988,40 zł brutto za każdy miesiąc stażu zrealizowanego 

zgodnie z ustalonym programem, 
 inne kursy i szkolenia, np. języka obcego, komputerowe (w tym ECDL – European Computer 

Driving Licence, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), prawa jazdy kat. B, 
przedsiębiorczości.  

GWARANCJE dla MŁODZIEŻY 



PROJEKTY OBECNIE REALIZOWANE PRZEZ OHP 
Projekt Ginące zawody pomysłem na przyszłość, 
rozpoczęty 1 maja 2014 r., jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Jego główne cele to ochrona przed zapomnieniem 
tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej 
oraz umożliwienie młodym ludziom nabycia kwalifikacji 
zawodowych w zakresie tzw. zawodów „ginących”, z 
zakresu tradycyjnego rzemiosła. Wśród zawodów 
ginących objętych projektem są: kamieniarz, zdun, 
piekarz, cukiernik, tkacz, rymarz, kowal, 
dekarz/strzecharz i kołodziej. 

Uczestnikami projektu jest 160 młodych ludzi oraz  
28 pracowników OHP -  instruktorów praktycznej nauki 
zawodu.  

1/3 beneficjentów stanowią uczestnicy OHP, dla których 
zawód ginący stanie się drugim zawodem, w stosunku 
do zawodu wyuczonego w OHP.  

Do udziału w kursach zawodowych zostały skierowane 
wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywną opinię 
doradcy zawodowego z regionu ich zamieszkania, co 
do podjęcia zatrudnienia lub samo zatrudnienia w 
wyuczonym zawodzie po zakończeniu udziału w 
projekcie. 



 

 

Dziękuję za uwagę 
 

email: komendaglownaohp@ohp.pl 

 

www.ohp.pl 

www.ecam.ohp.pl 

 

 

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

