Hufce dla młodzieży
W Ochotniczych Hufcach Pracy w całej Polsce trwa projekt
„Gwarancje dla młodzieży”, którego celem jest wdrażanie młodych
ludzi na rynek pracy. W Brodnicy projekt realizują dwie jednostki
OHP: Hufiec Pracy oraz Młodzieżowe Centrum Kariery.

Młodzież podczas podstawowego kursu komputerowego wraz z prowadzącą panią Sylwią Fila.

Projekt podzielony jest na dwa bloki: skierowany do osób w wieku 16-18 lat „Pomysł na
siebie” oraz skierowany do osób w wieku 18-25 lat „Równi na rynku pracy”. Uczestnicy,
którzy mają trudności z nauką bądź ze znalezieniem zatrudnienia, objęci są specjalistycznym
wsparciem, które docelowo umożliwi im wejście na rynek pracy.
Pierwszym etapem, który został zrealizowany w październiku, były spotkania grupowe i
indywidualne z doradcą zawodowym, podczas których młodzież m.in. miała przeprowadzoną
diagnozę predyspozycji zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej oraz
poznała metody aktywnego poszukiwania pracy, dowiedziała się, jak przygotowywać
dokumenty aplikacyjne i jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej.
Uczestnicy projektu mają okazję spotkać się z psychologiem oraz z prawnikiem, aby omówić
nurtujące ich problemy osobiste, związane np. z sytuacją rodzinną. Wstępem do spotkań
indywidualnych były warsztaty grupowe, obejmujące zagadnienia z prawa rodzinnego i prawa
pracy, wzmacniania kompetencji społecznych i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
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Na warsztatach z doradztwa zawodowego uczestnicy poznali m.in. swoje predyspozycje zawodowe.

Najmłodsza grupa projektowa z opiekunem Iwoną Meller oraz komendantem Hufca Pracy Dariuszem
Malinowskim
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Nie wszyscy beneficjenci biorą udział we wszystkich zajęciach, wytypowani są do nich
zgodnie z potrzebami i preferencjami zawodowymi. Cześć przeszła kurs komputerowy na
poziomie podstawowym, kilkanaście osób uczestniczyło w kursie komputerowym
zakończony egzaminem EDCL. Młodzież ucząca się ma zagwarantowane zajęcia
wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, z kolei młodzież bezrobotna została skierowana na
kurs prawa jazdy kat. B. Dostępne są także kursy: językowy, przedsiębiorczości, zawodowe i
kwalifikacyjne zawodowe. Starsi uczestnicy odbędą staże zawodowe, za które będą
otrzymywali wynagrodzenie.
Ochotnicze Hufce Pracy są jedną z instytucji (obok m.in. urzędów pracy), na której
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oparło realizację „Gwarancji dla młodzieży”.
Projekt jest odpowiedzią na propozycję Komisji Europejskiej w ramach programu „Pakiet na
rzecz zatrudnienia młodzieży”. OHP od dawna angażuje się w podnoszenie kwalifikacji
młodych ludzi, w samej tylko Brodnicy z pomocy skorzystało kilkadziesiąt osób.
Magdalena Golubska, wychowawca 2-1 HP
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