
Projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

INFORMACJE OGÓLNE

ŚWK  OHP  w  Kielcach  16.07.2008  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego Priorytet  5:  Wzrost  jakości  infrastruktury społecznej oraz
inwestycje  w dziedzictwo kulturowe,  turystykę  i  sport,  działanie  5.2.  Podniesienie jakości
usług  publicznych  poprzez  wspieranie  placówek  edukacyjnych  złożyła  do  Oddziału
Wdrażania  Projektów  Unijnych  Urzędu  Marszałkowskiego  2  wnioski  o  przyznanie
dofinansowania  ze środków EFRR:

1/ BUDOWA CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY w Kielcach - na
kwotę 19 600 000 zł - dotyczy przejęcia  niezabudowanego  gruntu o łącznej powierzchni
0,5319 ha w Kielcach przy ul Jagiellońskiej, na działce nr 1218/6 o pow. 0,4069 ha i
części  działki  nr  1218/3  o  pow. 0,125 ha  przeznaczonego przez  Miasto Kielce  pod
budowę Centrum Edukacji Zawodowej Młodzieży..  W ramach  wybudowanego CEZM
działać będą jednostki Wojewódzkiej  Komendy OHP  wykonujące zadania w zakresie
kształcenia młodzieży w formach szkolnych i pozaszkolnych.

CEZM organizować będzie kształcenie młodzieży od klas gimnazjalnych z klasami
przysposabiającymi  do  pracy  oraz  w  szkołach  dla  dorosłych  z  uwzględnieniem
przygotowania  zawodowego.  Ponadto prowadzone będą  szkolenia,  kusy,  warsztaty dla
młodzieży, która nie radzi sobie z programem teoretycznym w szkole zawodowej.

Działaniami  CEZM objęta  będzie  młodzież  o  zmniejszonych  szansach  życiowych
pochodząca  z rodzin dysfunkcyjnych,  niewydolnych  materialnie  jak  również  młodzież
należąca do społeczności lokalnej. CEZM  zabezpieczy młodzieży edukację, wychowanie
o zasięgu ponad lokalnym.

Młodzież korzystająca z oferty CEZM będzie  mogła kontynuować  dalszą naukę w
nowo  tworzonym:  „Centrum  Kształcenia  Ustawicznego”  i  „Centrum  Kształcenia
Praktycznego”, planowanych do realizacji przez Urząd Miasta Kielce.

2/ BUDOWA  WARSZTATÓW  GINĄCYCH  ZAWODÓW  „OJCOWIZNA” w
Pałęgach  na  kwotę  15 800 000  zł  -  Przedmiotem  Projektu  jest  wybudowanie  i
wyposażenie obiektów: 
- 10 szt. budynków stylizowanych o powierzchni ok. każdy 120 m² o łącznej ok. 1200

m²
W każdym  budynku  znajdować  się  będą   pokoje  dwu  i  trzy  osobowe  z  węzłem

sanitarnym, pokojem opiekuna, aneksem kuchennym, salą do nauki, z całodobową opieką.
W budynkach zamieszka 9 osób uczących się ginących zawodów.
- 4 szt. warsztatów zawodowych o powierzchni ok. 200 m² każdy o łącznej powierzchni

ok. 800 m² wyposażone w maszyny, urządzenia i narzędzia do nauki zawodów,
- budynek Środowiskowego Hufca Pracy ( ŚHP) ze stołówką i salami dydaktycznymi o

powierzchni ok. 250 m²,
- oczyszczalni,  kotłowni i wewnętrzne drogi,  parking dla 30 samochodów, kompleks

sportowo – rekreacyjny.
Z obiektu rocznie skorzysta ok.1000 osób w tym:

- ok.  200  osób  w  wieku  15-24  lat  ze  środowisk  patologicznych,  z  przydzielonym
kuratorem,  odizolowane  z  przestępczego  środowiska  z  terenów  województwa
świętokrzyskiego  w systemie  półrocznej  nauki  zawodu z  możliwością  powrotu  do
macierzystych szkół,



- około 300 uczestników ŚHP zagrożonych wykluczeniem  społecznym jak i młodzież
nie wymagająca szczególnych oddziaływań wychowawczych w systemie 2 i 3 letniej
nauki zawodu,

- ok.  80 osób w formie  kursowej  nauki  zawodów zgodnie  z  zapotrzebowaniem  na
rynku pracy,

- ok. 60 osób uczestników projektów EFS,
- ok. 300 osób korzystających z działań Klubu Pracy. 

Oba  wnioski  przeszły  pozytywnie  ocenę  formalną  i  zostały  przekazane  do  oceny
merytoryczno-technicznej.


