
  
 

„WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

MŁODZIEŻY” 

 

 

Projekt złożony do Leonardo da Vinci na konkurs do 28.10.2013 roku.  

Oczekujemy na ocenę. 

 

 

CEL PROJEKTU 

 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry. 

 

CELE SZCZEGÓŁÓWE 

-nabycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu szkolnictwa zawodowego, 

-podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w naszej placówce, 

-zwiększenie atrakcyjności oferty szkoleniowej placówki dla młodzieży ze środowiska  

 lokalnego, 

-propagowanie postawy tolerancji wobec innej kultury, 

-nawiązanie kontaktów międzynarodowych z placówkami zajmującymi się pracą z  

 młodzieżą trudną. 

 

MIEJSCE I CZAS REALIZACJI 

Projekt " Wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży", będzie 

realizowany w Portugalii w lipcu 2014  

 

CZAS REALIZACJI  

Planowana mobilność odbędzie się 05-12.07.2014. Organizacja wysyłająca zadba o 

wsparcie uczestników pod względem organizacyjnym i logistycznym. 

 

 

REALIZATOR PROJEKTU 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach jednostka terenowa 

Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach . 

OSiW to placówka stacjonarno-dochodząca, kształcąca młodzież przede wszystkim ze 

środowisk wiejskich, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych 

marginalizacją na poziomie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej.  

Dysponuje 33 miejscami noclegowymi. Młodzież o niskich dochodach ma możliwość 

nieodpłatnego mieszkania oraz wyżywienia. 

Ośrodek zapewnia szkolenie praktyczne. Szkolenie teoretyczne odbywa się w Zasadniczej 

Szkole Zawodowej nr 3 w Starachowicach i Gimnazjum Niepublicznym w 

Starachowicach. Kształci w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie, kucharz, fryzjer, murarz, krawiec. Od nowego roku 2013/2014 wprowadza 

zawód mechanik pojazdów samochodowych.  



 

Na rzecz młodzieży OSiW realizuje także zadaniach o charakterze sportowo-

rekreacyjnym (spartakiady, turnieje, wycieczki) oraz kulturalno-oświatowym (konkursy, 

festiwale, imprezy okolicznościowe) organizowane zarówno na szczeblu centralnym jak  

i regionalnym.  

Całodobową opiekę pedagogiczną zapewnia kadra wychowawcza tj. pięciu 

wychowawców oraz pedagog. Za szkolenie zawodowe odpowiadają instruktorzy ds. 

szkolenia zawodowego ( 6 osób ). Za realizację doradztwa zawodowego odpowiada 

doradca zawodowy. Zarówno wychowawcy jak i instruktorzy posiadają odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.  

 

UCZESTNICY PROJEKTU 

Kadra pedagogiczna OSiW Starachowice: tj instruktorzy ds. szkolenia zawodowego, 

doradca zawodowy oraz wychowawcy, którzy na co dzień zajmują się szkoleniem 

zawodowym i pracą wychowawczą z młodzieżą na poziomie zasadniczej szkoły 

zawodowej i gimnazjum.  

 

Każdy uczestnik otrzyma dokument Europass- Mobilność oraz certyfikat potwierdzający 

uczestnictwo w projekcie.  


