
                          Informacje o projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

     Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach włączając się w działania wynikające 
z planu na lata 2007- 2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1, Działanie 1.3., 
realizuje na terenie województwa świętokrzyskiego ogólnopolski projekt pod nazwa „OHP jako 
realizator usług rynku pracy”. W ramach projektu, w skali całego kraju ma powstać 360 instytucji 
rynku pracy działających na rzecz młodzieży, 300 Młodzieżowych Centrów Kariery i Punktów 
Pośrednictwa Pracy oraz 60 Ośrodków Szkolenia  Zawodowego. Do zadań tworzonych instytucji 
należało będzie prowadzenie możliwie jak najszerzej rozumianej działalności w zakresie 
doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych dla młodzieży zarówno 
uczącej się jak i bezrobotnej. 
Projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” jest w założeniach projektem partnerskim 
zakładającym współpracę Ochotniczych Hufców Pracy z samorządami terytorialnymi, starostwami 
i samorządami miast. Zasady współpracy pomiędzy  OHP a samorządami określa każdorazowo 
odpowiednie porozumienie ustalające formy  współpracy oraz zadania stron porozumienia.
Do zadań Ochotniczych Hufców Pracy należy bieżące utrzymanie projektowanych instytucji, w tym 
kosztów zatrudnienia pracowników, środków technicznych, zasobów metodycznych, mediów oraz 
drobnych remontów i wyposażenia sprzętowego, natomiast do zadań samorządów należy bezpłatne 
użyczenie na lat siedem lokalu odpowiedniego do działań projektowanych instytucji.

   Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach planuje utworzenie w województwie 
świętokrzyskim, w ramach projektu, trzech Młodzieżowych Centrów Kariery, siedmiu Punktów 
Pośrednictwa Pracy oraz trzech Ośrodków Szkolenia Zawodowego, co wraz z już istniejącymi 
formami pracy OHP pozwoliłoby stworzyć system komplementarnych, wzajemnie się 
uzupełniających instytucji rynku pracy zdolnych zaspokoić potrzeby młodzieży województwa 
w zakresie usług doradczych , pośrednictwa pracy,  szkoleń zawodowych  oraz szeroko pojętego 
przygotowania do czynnego i świadomego poruszania się na rynku pracy i sterowania swoim 
rozwojem.

Od 01.10 2009 roku funkcjonują w ramach projektu Młodzieżowe Centra Kariery w Sandomierzu, 
Staszowie i Skarżysku-Kamiennej oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim,
natomiast od 01.12.2009 roku utworzono Punkty Pośrednictwa Pracy w Jędrzejowie, Opatowie 
i Pińczowie.
ŚWK OHP w Kielcach planuje utworzenie w 2010 roku następnych Punktów Pośrednictwa Pracy
w Końskich, Kazimierzy Wielkiej i Włoszczowie  oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego 
w Kielcach, Jędrzejowie i Starachowicach.

Zapraszamy  do uczestnictwa w projekcie młodzież, szkoły i placówki oświatowe, instytucje rynku 
pracy oraz stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz młodzieży.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Młodzieżowych Centrach Kariery i 
Punktach Pośrednictwa Pracy / dane teleadresowe w linku na stronie internetowej ŚWK OHP/ oraz 
w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Kielcach na ul. Klembowskiego 3, lub pod 
numerem telefonu 041 345 99 84.

        


