
   

  

Utrzymanie rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” 

 

Regulamin 
wojewódzkiego konkursu z zakresu  rynku pracy  

 „MÓJ ZAWÓD – MOJA PASJA” 
  
 

1. Obszar konkursu: rynek pracy, poradnictwo zawodowe, kształcenie i szkolenia zawodowe.  

2. Organizator: Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy i  jednostki 
pozostające w utrzymaniu rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.      

3. Termin organizacji: 05 listopada – 29 listopada 2018                    

4. Uczestnicy konkursu: młodzież w wieku 15-25 lat, w tym uczniowie, poszukujący pracy, 
bezrobotni, absolwenci, uczestnicy OHP.  

5. Cel konkursu: 

 popularyzacja poradnictwa zawodowego wśród młodzieży, 
 kształtowanie wśród młodzieży świadomości dotyczącej planowania drogi 

edukacyjno-zawodowej i korzyści z tego płynących, 
 kształtowanie postaw otwartych na samorozwój i rozwój zawodowy, 
 zademonstrowanie pozytywnych aspektów kształcenia i szkolenia zawodowego, 
 popularyzacja uczenia się przez całe życie, 
 kształtowanie wartości związanych z pracą, 
 uwrażliwienie uczestników na proces wyboru zawodu, 
 poznanie i pogłębienie wiadomości na temat współczesnego rynku pracy, 
 pobudzenie aktywności i kreatywności, 
 inspirowanie do planowania własnej kariery zawodowej.  

6. Temat konkursu: zawód - umiejętności zawodowe. 

7. Założenia konkursowe:  

 wykonanie konkretnych prac: prezentacja (max 10 slajdów) lub dziennik rozwoju 
zawodowego - fotoreportaż  lub film amatorski (max 2 minuty) zgodnie  
z tematem konkursu. 

 konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:  

– I etap – lokalny, w jednostkach PPP, MCK, OSZ. Każda jednostka wytypuje 
jednego finalistę do etapu wojewódzkiego.  

– II etap – wojewódzki 29 listopada 2018 r. w siedzibie Centrum Edukacji  
i Pracy Młodzieży OHP w Słupsku przy ul. Dunikowskiego 3.  



   

  

 
 Finał wojewódzki przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku. 
 

 Komisja dokonuje podsumowania poszczególnych etapów konkursu i  ocenia  
przygotowane prace o tematyce konkursu.   

 

 W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku uczestników, Komisja 

Konkursowa może zwiększyć liczbę finalistów. Decyzję o zwiększeniu liczby 

finalistów podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

 
 Przyznane zostaną nagrody za miejsce I, II i III oraz wyróżnienia. 

 
 Laureaci konkursu otrzymają nagrody edukacyjne: 

 
– na etapie lokalnym  -  pamiątkowe gadżety i dyplomy uczestnictwa, 
– na etapie wojewódzkim nagrodę rzeczową i pamiątkowe gadżety oraz 

dyplomy uczestnictwa. 
 

 Promocja przedsięwzięcia: 

 

– ukierunkowana będzie na młodego odbiorcę, 

– przewiduje się udział partnerów społecznych: instytucji i organizacji 

działających w najbliższej okolicy, 

– poprzez Internet i media społecznościowe, w tym ECAM,  

– poprzez lokalne media, plakaty i inne. 

 

 Pracę finalistki/ty, zakwalifikowaną do etapu wojewódzkiego, należy dostarczyć na 

nośniku elektronicznym do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku 

 

 Etap wojewódzki odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r.  w siedzibie Centrum 

Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku, ul. Dunikowskiego 3. 

 

 Informacja o konkursie oraz jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku.  

 

Słupsk, 29 października 2018 rok 


