Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 2/BKG OHP
Komendanta Głównego OHP z dn. 11.01.11

Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP1)
za rok 2015
CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikające z budżetu państwa w układzie
zadaniowym w roku 2015
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy
sprawozdanie)
Mierniki określające stopień realizacji celu2)

Lp.

Cel

1.

2.

Podnoszenie
jakości oraz
efektywności
kształcenia
i wychowania.

1.

nazwa

planowana
wartość
do osiągnięcia
na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

osiągnięta
wartość na
koniec roku,
którego
dotyczy
sprawozdanie

Planowane
podzadania
budżetowe
służące
realizacji celu3)

Podjęte
podzadania
budżetowe służące
realizacji celu4)

3.

4.

5.

6.

7.

Liczba
beneficjentów
objętych edukacją,
wychowaniem
i opieką
w strukturach OHP
(w os.).
Liczba uczestników
stacjonarnych.

3328
+ 1090
beneficjentów
ROSZM

3399
+ 1083
beneficjentów
ROSZM

111

103

1250

1240

3328
+ 1090
beneficjentów
ROSZM

1343
+ 1083
beneficjentów
ROSZM

Liczba uczestników
dochodzących.

Zabezpieczenie
odpowiednich
form kształcenia
i przygotowania
zawodowego
młodzieży
zagrożonej
wykluczeniem
społecznym.
2.

Liczba
beneficjentów
objętych
kształceniem oraz
przygotowaniem
zawodowym
i szkoleniem
kursowym.
Ilość młodzieży na
statusie
młodocianego
pracownika.

Planowana ilość
uczestników do
egzaminu
zawodowego.

1291

1282

200

354

Kształcenie
ogólne,
Kształcenie
zawodowe
ogólne, zawodowe
i
ustawiczne. i ustawiczne.
Objęcie
młodzieży
z ubogich rodzin
stacjonarną
opieką
wychowawczą.
Prowadzenie
nadzoru
wychowawczego
uczestników
dochodzących.
Kierowanie
młodzieży do
odpowiednich
typów szkół.

Objęcie młodzieży
z ubogich rodzin
stacjonarną opieką
wychowawczą.
Prowadzenie
nadzoru
wychowawczego
uczestników
dochodzących.
Kierowanie
młodzieży do
odpowiednich
typów szkół.

Zapewnienie
warunków do
zdobywania
kwalifikacji
zawodowych
i przyuczenia do
wykonywania
określonej pracy.
Tworzenie
warunków do
uzyskania
kwalifikacji

Zapewnienie
warunków do
zdobywania
kwalifikacji
zawodowych
i przyuczenia do
wykonywania
określonej pracy.
Tworzenie
warunków do
uzyskania
kwalifikacji

Kształtowanie
postaw
prospołecznych
wśród młodzieży
zagrożonej
marginalizacją.

3.

Liczba osób
biorących udział
w wymianach
międzynarodowych,
projektach dwu
i wielostronnych.
Liczba młodzieży
uczestnicząca
w działalności
samorządowej
i w inicjatywach
Klubów Aktywnych.
Liczba młodzieży
uczestnicząca
w imprezach
wychowawczych.

40

80

180

146

1361

625

1361

1343

1361

1343

Liczba młodzieży
uczestnicząca
w imprezach
wewnętrznych.

Rozwój systemu
wsparcia
ukierunkowanego
na rozwiązywanie
problemów
i trudnych sytuacji
życiowych
młodzieży
zagrożonej
wykluczeniem
społecznym.
4.

5.

6.

Liczba
beneficjentów
objętych opieką
i wychowaniem
w strukturach
Ochotniczych
Hufców Pracy.
Liczba
beneficjentów
objętych
programami
profilaktycznymi.
Liczba młodzieży
uczestnicząca
w spotkaniach
z przedstawicielami
poradni rodzinnych,
policji i kuratorów
sądów rodzinnych
oraz z instytucjami
działającymi na
rzecz dzieci
i młodzieży.

Zwiększanie
dostępu młodzieży
do usług rynku
pracy

Liczba
beneficjentów
korzystających
z usług rynku prac.

Objęcie usługami

Liczba

1361

1343

1361

1343

60310

64991

12740

12910

zawodowych.
Wspieranie
międzynarodowe
j wymiany dzieci
i młodzieży.

zawodowych.
Wspieranie
międzynarodowej
wymiany dzieci
i młodzieży.

Udział
w działalności
samorządowej
i w inicjatywach
Klubów
Aktywnych.
Uczestnictwo
w imprezach
centralnych,
wojewódzkich
i regionalnych.
Organizacja
wewnętrznych
przedsięwzięciac
h kulturalnych,
sportoworekreacyjnych
i turystycznych
w placówkach
PWK.

Udział
w działalności
samorządowej
i w inicjatywach
Klubów
Aktywnych.
Uczestnictwo
w imprezach
centralnych,
wojewódzkich
i regionalnych.
Organizacja
wewnętrznych
przedsięwzięciach
kulturalnych,
sportoworekreacyjnych
i turystycznych
w placówkach
PWK.

Realizacja
przedsięwzięć
z zakresu
profilaktyki
społecznej wśród
młodzieży.
Spotkania
uczestników
z przedstawiciela
mi poradni
rodzinnych,
policji
i kuratorów
sądów
rodzinnych oraz
z instytucjami
działającymi na
rzecz dzieci
i młodzieży.
Zatrudnienie
oraz
przeciwdziałanie
marginalizacji
i wykluczeniu
społecznemu
młodzieży przez
OHP.
1. Wspomaganie

Realizacja
przedsięwzięć
z zakresu
profilaktyki
społecznej wśród
młodzieży.
Spotkania
uczestników
z przedstawicielam
i poradni
rodzinnych, policji
i kuratorów sądów
rodzinnych oraz
z instytucjami
działającymi na
rzecz dzieci
i młodzieży.

Zatrudnienie oraz
przeciwdziałanie
marginalizacji
i wykluczeniu
społecznemu
młodzieży przez
OHP.
1. Wspomaganie

7.

8.

1)

pośrednictwa
pracy jak
największej liczby
młodzieży
i pozyskanie jak
największej liczby
miejsc pracy.
Objęcie jak
największej liczby
młodych ludzi
usługami
poradnictwa
zawodowego –
w tym nauką
aktywnego
poszukiwania
pracy - oraz
szkoleniami
zawodowymi.

beneficjentów
objętych usługami z
zakresu
pośrednictwa pracy

Przygotowanie
zawodowe
młodocianych
pracowników
objętych
refundacją
wynagrodzeń
i składek od tych
wynagrodzeń.

Liczba
młodocianych
pracowników
objętych refundacją.

Liczba młodych
ludzi objętych
usługami
poradnictwa
zawodowego, w tym
nauką aktywnego
poszukiwania pracy
oraz szkoleniami
zawodowymi.

43250

4320

47399

4682

młodzieży
w zdobyciu
zatrudnienia.
2.
Funkcjonowanie
stanowiska
ECAM.
1.Wsparcie
młodzieży
w kształtowaniu
indywidualnej
kariery
zawodowej
i uzyskaniu
kwalifikacji
zawodowych.
2. Rozwój
umiejętności
ułatwiających
młodzieży
poruszanie się po
rynku pracy.
Tworzenie
pracodawcom
korzystnych
warunków do
zatrudnienia
młodocianych
pracowników.

młodzieży
w zdobyciu
zatrudnienia.
2. Funkcjonowanie
stanowiska
ECAM.
1.Wsparcie
młodzieży
w kształtowaniu
indywidualnej
kariery zawodowej
i uzyskaniu
kwalifikacji
zawodowych.
2. Rozwój
umiejętności
ułatwiających
młodzieży
poruszanie się po
rynku pracy.
Tworzenie
pracodawcom
korzystnych
warunków do
zatrudnienia
młodocianych
pracowników.

Należy podać nazwę jednostki.
Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok,
którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
3)
Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na
rok, którego dotyczy sprawozdanie.
4)
W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zdaniowym na rok, którego dotyczy
sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące do realizacji tego celu.
2)

