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Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnoSci
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za rok 20ll
czPsg Bl Realizacja cer6w priorytetowych wynikai.ce z bud2etu pafstwa w ukladziezadaniowym w roku 20ll

';r3":tr;iisprawozdonia 
nale|y wymienit cele wskqzane w czgici B plonu na rok, ktorego dotyczy
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1 Zabezpieczenie
odpowiednich form
ksztalcenia i
przygotowania
zawodowego
uczestnik6w OHP
popnez ki€rowanie
mlodziezy do
odpowiednich typ6w
szk6l, pracodawc6w
oraz przygotowante

walszatach OHP

Liczba beneficjentow
obJQtych ksztalceniem
oraz przygotowaniem
zawodowym

sl roczn]e

3632

ｃｚｎ

３３

Zapewnienie
uczestnikon OHP
warunk6w do
PodwyZszania
kwalifikacji ogolnych i
zawodowych oraz
przekwalifikowania.

Zapewnienie
uczestnikom OHP
warunk6w do
pod\r'yazania
kwalifikacji og6lnych i
zawodowych oraz
pnekwalifikowania.

2 Rozwoj systemu
wsparcia
ukierunkowanego na
rozwr qzJwan te
problem6w i trudnych
s'4uacjizyciowych
mlodz;ety zagrozonej
$ykluczeniem
spolecznlm.

Liczba beneficjent6w
obJetych opiek4 i

strukturach OHP

sr rocznle

3632
Sr rOC2n:e

3633
Realizac.ia dzialai
opiekuiczo -
wychowawczych wobec
uczestnik6w oHP oraz
mlod,ezy zagtozonej
wykluczeniem
spolecznym.

Realizacja dzialari
opreKunczo -

wychowawczych wobec
uczestnik6w OHP o.az
mlodziezy zagozonej
wykluczeniem
spolecznym.

3 ZwiQkszenie dostqpu
mlodziezy do
poradnictwa, informacji
zawodowej omz uslug z
zakresu posrednichva
pracy.

Liczba beneficjentow
korzystajqcych z uslug
w zakresie rynku pracy
oferowanych przez
OHP,

85593 Zalrtrdnienie oraz
przeciwdzialanie
marginalizacji i
wykluczeniu
spolecznemu mlodziezy.

Zatrudnienie oraz
przecrwdzialanie
marginalizacji i
wykluczeniu
spolecznemu mlodzieZy.

4 Zwjgkszenie dostQpu
mlodziezy do uslug z
zakresu posrednictwa
pIacy

Liczba beneficjent6w
korzystaj qcych z uslug z
zakresu posrednictwa
pracy.

39850

(1880)

39129

(1972)

Posrednictwo pracy_ PoSrednictwo pracy.



5 Zwi€ksz€nie dost9pu
mlodziezy do uslug z
zakresu poradnictwa i
informacji zawodowei.

Liczba bcncncJcnt61~
kolzystaJaCych z uslug

pOradllにⅢ a l hfOr llacJl

zawcldOwci

２０５８８ｍ
23985

(2401)

Poradnictwo zawodow;
i informacja zawodowa_

romoc w aktywnlm
poszukiwaniu pracy.

Pomdnictwo zawodowe
i infomacja zawodowa.

ronoc w at(ywnym
poszukiwaniu pracy.

6 ZwiQkszenie dost9pu
mlodziezy do zajQt z
zakesu akqvnego
posalkiwania pracy.

Liczba beneficjent6w
korzystaj4cych zaj9d z
zakresu ak0"wnego
poszukiwania Dracv.

7 ZwiQkszenie dostQpn
mlodziezy do szkolei i
kun6w zawodo*ych w
formach pozaszkolnych
organtzowsnych przez
oSrodki szkolenia

4|wOdowego

Liczba bcncFllclltOi

k00staJ"ych zc
szkolcn i kurs6w

z町odowych

υrganizac a wk01cn

7a■ OdOl″γch dla

m10dzic21

Organizacja szkolei
zawodowych dla
mlodzieiry

′5θ

'2θ
ノ2″

(data)

I) Nalezy podai nazwQ jednostki.
" Nalezy podac co najmniej jeden 

.miemik. w przypadku gdy cel jest uiQty w budzecie zadaniowym na rok,
., $9,r:.to 

doy":t rprawozdanie. nalezy podai prryiii-...fo*; ,i"mif.i"*siaran. * t;;k;;;. 
'-

'Nalezy wplsac zadania stuzece realizacji celu wy,rnienione w kolumnie 5 w poszczegdinych czgsciach planu na
,. 

rok. kt6rego doryczy sprawozdanie.
" w przypadliu gd1 wskazany cel byi uj9fy w budzecie pafstwa w ukladzie zdaniowym na rok, kt6rego dotyazy

sprawozdanie, nale2y podad wszystkie podigte podzadania budzetowe sluz4ce do *uriru".;i t"go 
""iul- 

--


