Działania Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy
Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi
w ramach Gwarancji dla Młodzieży

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

 Ochotnicze Hufce Pracy obok Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy
oraz Banku Gospodarstwa Krajowego są jednym z głównych realizatorów,
„Gwarancji dla młodzieży”.

 Gwarancja dla młodzieży to zobowiązanie wszystkich państw członkowskich
do zagwarantowania młodym ludziom do 25 roku życia dostępu do dobrych
jakościowo ofert pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania
zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub
zakończenia kształcenia formalnego.

STRUKTURA REALIZACJI
GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY
POZIOM KRAJOWY

• Komenda
Główna OHP
• zarządzanie

całokształtem
działań dot.
wdrażania
Gwarancji na
terenie kraju
• projektowanie
przedsięwzięć
• koordynacja i
nadzór nad
jednostkami
OHP

POZIOM
REGIONALNY

• Wojewódzkie
Komendy
OHP
• koordynacja
wdrażania
przedsięwzięć
przez jednostki
lokalne

POZIOM LOKALNY

• Jednostki
rynku pracy
OHP
• Jednostki
opiekuńczo‐
wychowawcze
OHP
• organizacja
działań
adresowanych
bezpośrednio
do młodzieży

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY
W ŁÓDZKIEJ WK OHP
Dotychczas realizowane projekty:
•

Równi na rynku pracy - YEI
- Termin realizacji projektu 16.08.2014 – 30.06.2016
- Liczba osób objętych wsparciem: 400 osób

•

Pomysł na siebie - YEI
- Termin realizacji projektu 16.08.2014 – 31.12.2015
- Liczba osób objętych wsparciem: 40 osób

•

Obudź swój potencjał - YEI
- Termin realizacji projektu 01.02.2016 – 31.05.2017
- Liczba osób objętych wsparciem: 200 osób

•

Akcja aktywizacja - YEI
- Termin realizacji projektu 01.03.2016 – 31.12.2017
- Liczba osób objętych wsparciem: 170 osób

PROJEKT „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”
W ŁÓDZKIEJ WK OHP
Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy
w tym w szczególności tzw. młodzieży NEET
Grupa docelowa: osoby w wieku 18-24 lata pozostające bez zatrudnienia nie kształcące się
i nie szkolące się, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych lub posiadające kwalifikacje
zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób
zamieszkujących tereny wiejskie i mniejsze miejscowości.
Okres realizacji: 01.02.2016 – 31.05.2017r.
Wartość projektu: 3 102 587 zł
Liczba uczestników: 200
w tym min:
22 osoby z niepełnosprawnościami
66 osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących
90 osób pochodzących z terenów wiejskich

Liczba jednostek wdrażających projekt: 20

ŚCIEŻKA WSPARCIA W PROJEKCIE
„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – YEI”
Oferta

Kwalifikacje
Kompetencje
Umiejętności

Doświadczenie

Podjęcie pracy/
kształcenia
/szkolenia

• indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego (opracowanie Indywidualnego Planu
Działania)
• grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego
• grupowe konsultacje psychologiczne
• indywidualne konsultacje psychologiczne
• kursy zawodowe
• podstawowy kurs komputerowy i kurs ECDL
• kurs przedsiębiorczości
• kurs prawa jazdy kat. B
• kurs językowy
• warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty

•

3 - miesięczne staże zawodowe

•

Zakończenie udziału w projekcie

FORMY WSPARCIA
Wartości wyrażono w %
Indywidualne doradztwo
Grupowe doradztwo
Grupowe wsparcie psychologiczne
Indywidualne konsultacje psychologiczne
Prawo jazdy kat. B
Kurs językowy
Podstawowy kurs komputerowy
Kurs przedsiębiorczości
Kurs ECDL
Warsztaty kreowania wizerunku
Kursy zawodowe
Staże zawodowe
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WSPARCIE TOWARZYSZĄCE
wsparcie opiekuńczo-wychowawcze w formie grupowej
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
dofinansowanie dojazdów na zajęcia projektowe
wyżywienie w trakcie zajęć grupowych
stypendia – szkoleniowe i stażowe
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Wsparcie uzyskiwane przez osoby aktywizowane przez OHP jest kompleksowe.

KURSY ZAWODOWE
sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej 42
magazynier z obsługą wózków widłowych z uprawieniami UDT + wymiana butli gazowych 33
pracownik administracyjno-biurowy 27
operator koparko-ładowarki 24
kosmetyczka-wizażystka z elementami stylizacji paznokci 18
kucharz-kelner-barman-barista 18
księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej
florystka – bukieciarz z obsługą kasy fiskalnej 5
fryzjer 3
palacz kotłów CO

3

ceramika artystyczna

3

podstawowy kurs budowlany 2

17

KURSY ZAWODOWE

 Łódzka WK OHP osiągnęła
kamień milowy na poziomie
162,5%.
Kamień milowy mierzony jest
ilością uczestników, którzy
w ramach projektu ukończyli
kursy zawodowe nabywając
kwalifikacje.
Założony wskaźnik dla
Łódzkiej Wojewódzkiej
Komendy OHP wynosił 120
osób.
 Łącznie udział w projekcie
ukończyło 195 osób.

Efekty realizacji
projektu
„Obudź swój potencjał
–YEI ”

89,5% uczestników
ukończyło całą
zaplanowaną ścieżkę
wsparcia w projekcie
82% uczestników uzyskało
kwalifikacje
92% uczestników odbyło
3-miesięczne staże
zawodowe

NOWY PROJEKT
„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”
Zasadnicze założenia:
okres realizacji projektów: wrzesień 2017 – sierpień 2018
liczba uczestników: 120 osób
Kryteria naboru:
- wiek 18-24 lata
- bycie osobą bierną zawodowo
- bycie osobą niekształcącą się i nieszkolącą się (tzw. grupa NEET)
- nieposiadanie w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadanie niskich kwalifikacji
zawodowych lub posiadanie kwalifikacji zawodowych niedostosowanych do potrzeb rynku
pracy

PLANOWANE FORMY WSPARCIA
indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
wsparcie opiekuńczo-wychowawcze
grupowe treningi i warsztaty z psychologiem
indywidualne wsparcie psychologiczne
zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
kurs językowy
kurs prawa jazdy kat. B
kurs ECDL i zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych
warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia
kursy zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym i refundacją kosztów
opieki nad dzieckiem lub osobą zależną z uwzględnieniem zawodów
deficytowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy
staże zawodowe wraz z doposażeniem stanowisk pracy

ANNA LASKOWSKA

p.o. Dyrektor Biura
Łódzka Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi

