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Porozumienie

w sprawie aktywizacji społeczno - zawodowej i organizacji aktywnych form spędzania czasu 

wolnego przez młodzież, w szczególności pochodzącą z obszarów wiejskich

pomiędzy

Oddział Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

woj. warmińsko- mazurskiego

z siedzibą w Olsztynie przy ul. Niepodległości12,

reprezentowaną przez

Pana Grzegorza Matczyńskiego - Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP  

RP woj. warmińsko- mazurskiego

a

Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy,

z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Narutowicza 4

reprezentowaną przez

Pana Jarosława Dziobę  -Wojewódzkiego Komendanta OHP

zawarte w dniu 13 grudnia  2013 r.

Uwzględniając długoletnią tradycję oraz bogate doświadczenie obydwu instytucji w zakresie  
realizacji działań ograniczających marginalizację i wykluczenie społeczne młodzieży ze szczególnym  
uwzględnieniem młodzieży wiejskiej, a także mając na uwadze:

- działalność Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodzieży - w zakresie  zatrudniania młodzieży  
bezrobotnej w powiązaniu z edukacją oraz socjalizacja młodzieży zaniedbanej wychowawczo,

- działalność Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na rzecz rozwijania i upowszechniania  
działalności kulturalnej i sportowej, ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami  
żywiołowymi  i  zagrożeniami  ekologicznymi,  obronnego  wychowania  dzieci  i  młodzieży  oraz  
działań na rzecz ochrony środowiska,

Strony zgodnie postanawiają podjąć współpracę.

Z  uwagi  na  zakres  realizowanych   działań   w  obszarze promocji zatrudnienia,
aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży, upowszechniania działalności kulturalnej
i sportowej Strony postanawiają   współpracować  w  celu  realizacji  wspólnych  zadań
w obszarze prewencji, marginalizacji społecznej i zawodowej oraz szeroko pojętej edukacji
młodzież



§1

W ramach P o r o z u m i e n i a  Strony postanawiają podjąć działania mające na celu poprawę 
sytuacji społecznej młodzieży, w szczególności młodzieży wiejskiej, w następujących obszarach:

1) edukacji młodzieży;

2) przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy;

3) aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży;

4) przygotowania  młodzieży  do  aktywnego,  samodzielnego  i  odpowiedzialnego  życia  w 

społeczeństwie,  w  tym  poszerzenia  zakresu  podstawowej  wiedzy  nt.  ochrony 

przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego;

5) wzajemnej promocji realizowanych działań.

§2

W zakresie edukacji młodzieży Strony zobowiązują się do podejmowania następujących działań:

1) inicjowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu kształcenia teoretycznego i praktycznego 

młodzieży, w tym szczególnie w zawodach około rolniczych oraz podejmowanie działań 

sprzyjających podnoszeniu poziomu edukacji;

2) organizowania  szkoleń  ponoszących kompetencje  oraz  kwalifikacje  ogólne  i  zawodowe 

umożliwiające znalezienie zatrudnienia;

3) rozwijania wiedzy nt. bezpiecznej pracy poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu zasad bhp 

i ppoż. wśród młodzieży; organizowanie szkoleń, konkursów z wiedzy w ww. zakresie;

4) przygotowania  młodzieży do  kształcenia  ustawicznego oraz krzewienia  idei  uczenia  się 

przez całe życie.

§3

W zakresie przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy Strony zobowiązują się do 
podejmowania następujących działań:

1) objęcia młodzieży usługami oferowanymi przez jednostki OHP funkcjonujące na rynku 

pracy -  w zakresie poradnictwa,  doradztwa zawodowego realizowanego przez Mobilne 

Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery, Kluby Pracy oraz w zakresie 

pośrednictwa pracy prowadzonego przez Młodzieżowe Biura Pracy;

2) organizacji  zajęć  aktywizujących  młodzież  z  zakresu  planowania  kariery  zawodowej, 
prowadzenia treningów poszukiwania pracy.

3) współpracy w zakresie adaptacji zawodowej, przedsiębiorczości i mobilności zawodowej.





§4

 W zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży Strony zobowiązują się do 

podejmowania następujących działań:

1) inicjowania przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu i marginalizacji 

wśród młodzieży; podejmowanie wspólnych działań na szczeblu centralnym i lokalnym w 

zakresie aktywizowania społeczno-zawodowego młodzieży;

2) inicjowania  przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

oraz dyskryminacji osób i grup społecznych;

3) stwarzania warunków do pełnego rozwoju psychicznego i fizycznego młodzieży.

§5

W zakresie przygotowania młodzieży do aktywnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia w 
społeczeństwie Strony zobowiązują się do podejmowania następujących działań:

1) wspólnej  realizacji  projektów współfinansowanych z  funduszy strukturalnych na rzecz 

młodzieży;

2) wspierania inicjatyw dotyczących aktywnych form organizacji czasu wolnego, rozwijanie 

i krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży;

3) upowszechniania wiedzy o ochronie życia,  zdrowia i  mienia przed pożarami,  klęskami 

żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi;

4) kształtowania wśród młodzieży prawidłowych postaw obywatelskich, odpowiedzialności 

za siebie i rodzinę;

5) upowszechniania idei tolerancji w kontekście wielokulturowym;

6) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

7) organizację wspólnych przedsięwzięć z zakresu integracji europejskiej młodzieży w tym 

międzynarodowej wymiany młodzieży; promocję założeń europejskich poprzez dialog i 

wzajemne oddziaływanie wśród młodzieży.

§6

W zakresie promocji realizowanych działań Strony zobowiązują się do:

1) podejmowania  działań  promujących  wspólne  przedsięwzięcia  prewencyjne  oraz 

edukacyjno - wychowawcze,

2) opracowywania  i  udostępniania  materiałów  informacyjno-promocyjnych  w  ramach 

realizowanej działalności edukacyjnej;





3) upowszechniania  wśród  młodzieży  informacji  o  działalności  jednostek  i  form 

organizacyjnych OHP działających na rzecz rynku pracy;

4) popularyzowania wspólnych przedsięwzięć poprzez organizację konferencji, seminariów 

i opracowywanie materiałów prezentujących realizację porozumienia.

§7

1. W celu skutecznej realizacji postanowień niniejszego  P o r o z u m i e n i a  Strony dodatkowo 

zobowiązują się do organizowania wspólnych przedsięwzięć z udziałem organizacji  i  instytucji 

rządowych, samorządowych i pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych działających 

na rzecz młodzieży.

2. Oddział  Wojewódzki  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Rzeczpospolitej 

PolskiejWojewództwa Warmińsko- Mazurskiego dodatkowo zobowiązuje się:

1) współdziałać  w  rekrutacji  młodzieży  uczestniczącej  we  wspólnych  przedsięwzięciach 

edukacyjnych  dot.  wychowania  kształcenia,  szkolenia  zawodowego,  korzystania  ze 

wszelkich usług rynku pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

2) współdziałać  w  pozyskiwaniu  środków  finansowych  na  realizację  wspólnych 

przedsięwzięć,

3) prowadzić działania prewencyjne objęte porozumieniem.

3. Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP dodatkowo zobowiązuje się:

1) udostępniać  posiadane  pomieszczenia   do  realizacji  projektów  wynikających  

z niniejszego porozumienia, po kosztach własnych,

2) umożliwiać  młodzieży,  w  tym  w  szczególności  pochodzącej  z  obszarów  wiejskich, 

bezpłatne  korzystanie  z  usług  oferowanych  przez  jednostki  Warmińsko-  Mazurskiej 

Wojewódzkiej Komendy OHP funkcjonujące na rynku pracy,

3) umożliwiać  młodzieży  korzystanie  z  usług  wykwalifikowanej,  doświadczonej  

i  wyspecjalizowanej  kadry Warmińsko-  Mazurskiej  Wojewódzkiej  Komendy OHP we 

wszystkich obszarach działalności.

§8

Strony przewidują podejmowanie innych przedsięwzięć, mieszczących się w ramach kompetencji

prawnych i możliwości Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz Ochotniczych Hufców Pracy.



§9

1. Niniejsze  porozumienie  nie  ogranicza  innych  form  i  możliwości  współpracy  Warmińsko- 

Mazurskiej  Wojewódzkiej  Komendy OHP i  Oddziału  Wojewódzkiego  Związku  Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej  Polskiej  Województwa Warmińsko-  Mazurskiego.  Podjęcie 

takiego współdziałania wymaga szczegółowej umowy w tym zakresie.

2. Zakres współpracy nie narusza odrębności sygnatariuszy porozumienia.


