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Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczynają realizację nowego projektu „Gwarancje dla
młodzieży” program operacyjny „WIEDZA – EDUKACJA - ROZWÓJ”.
Projekt adresowany jest dla młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia, znajdującej się w trudnej
sytuacji, którzy nie pracują.
Wsparcie OHP adresowane będzie przede wszystkim do młodzieży znajdującej się z powodu
uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych - w najtrudniejszej sytuacji życiowej,
a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych
wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.
Proponowane formy wsparcia:






poradnictwo zawodowe (forma indywidualna i grupowa),
wsparcie udzielane zależnie od potrzeb wskazanych w diagnozie indywidualnej –
konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub inne konsultacje specjalistyczne (w formie
indywidualnej),
szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem
badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej),
szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu
kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B
(wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu zewnętrznego).

Obszary wsparcia w ramach Gwarancji dla Młodzieży






staże zawodowe u pracodawców (wraz ze stypendium dla uczestników staży i dodatkami
do wynagrodzeń dla opiekunów staży z zakładu pracy),
wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy
za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy),
nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu
umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji
i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i. in.),
wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania
dojazdów, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w czasie
uczestnictwa w projekcie.

Formy wsparcia dedykowane osobom zamieszkującym tereny wiejskie i małe miejscowości:




indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,
wsparcie mobilności geograficznej,
trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.).
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