wiadomości

Smacznie i warsztatowo z OHP
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W piątek (21.05) jajecznica, a w poniedziałek (24.05) warsztaty kulinarne. Skoczowski
Ochotniczy Hufiec Pracy rozkręca się na wiosnę, ale nie wszystko kręci się wokół jedzenia.
Co słychać w OHP zdradza komendant.

Spotkanie w Centrum Pasterskim w Koniakowie / fot. FB OHP Skoczów

Odwiedzili seniorów, uczestniczyli w prelekcjach, warsztatach, smażyli jajecznicę. Luzowanie obostrzeń odmroziło
działalność skoczowskiego Hufca Pracy. Jak informują na swoim Fanpage'u ostatnie tygodnie obfitowały w różnego
rodzaju wydarzenia. W ramach Korpusu Solidarności młodzież odwiedziła w Istebnej seniorkę, zaopatrując ją w
produkty spożywcze i higieniczne.
Na tym jednak nie koniec. Kilka dni później młodzież wzięła udział w prelekcji przygotowanej przez aspiranta szt.
Tomasza Pszczółkę na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Zeszły tydzień podopieczni zakończyli jajecznicą z
okazji Zielonych Świątek, a nowy rozpoczęli warsztatami kulinarnymi, które odbyły się w Szkole Branżowej I stopnia
w Ustroniu. Z kolei wczoraj (25.05) w Centrum Pasterskim w Koniakowie młodzież oraz seniorzy uczestniczyli w
prelekcji, podczas której nie zabrakło również degustacji serów.

Dodajmy, iż do głównych zadań OHP należy m.in.: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną,
zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji
zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu
w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz międzynarodowej wymiany młodzieży.

Ochotnicze Hufce Pracy bardziej otwierają się na lokalne środowisko - zwracają uwagę komendanci placówek.
Ich celem jest coraz większy udział młodzieży w różnego rodzaju zajęciach, działaniach kulturalnooświatowych, a także sportowych – podkreśla Jan Szczypka Komendant HP w Skoczowie.
Do OHP przyjmowane są osoby w wieku 15-18 lat, które decydują się realizować obowiązek nauki, łącząc ją
z pracą i zdobywając konkretny zawód. Rekrutację tych osób, prowadzi się w branżowych szkołach I
stopnia, podpisując wcześniej umowę o współpracy z placówką. Uczestnik OHP za pracę otrzymuje
miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie. Młodzież uczy się w szkołach publicznych
podległych władzom samorządowym – tłumaczy komendant - zaś nasze wychowawczynie wspierają ten
proces organizując im różne zajęcia i warsztaty - dodaje. Skoczowski Hufiec współpracuje z Młodzieżowym
Centrum Kariery, które realizuje pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla naszych podopiecznych –
podkreśla Szczypka.
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