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Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją
państwową, której misją jest wspieranie
młodzieży na drodze jej społecznego,
zawodowego i emocjonalnego rozwoju.

Młodzieży w wieku 15-18 lat, która nie
ukończyła szkoły podstawowej albo nie
kontynuuje nauki po jej ukończeniu, pomagamy uzupełnić wykształcenie podstawowe i ponadpodstawowe oraz zdobyć kwalifikacje zawodowe. W ramach
OHP młodzi ludzie kształcą się i odbywają praktykę w wybranym przez siebie
zawodzie, łącząc w ten sposób naukę
z pracą. Pod okiem doświadczonej kadry
pedagogicznej rozwijają też swoje uzdolnienia i pasje, uczą się, jak żyć ciekawie,
zdrowo i odpowiedzialnie. Nauka odbywa
się w systemie dziennym. Zakwaterowanie i wyżywienie w internatach OHP jest
bezpłatne.
Młodzieży do 25 roku życia oferujemy
doradztwo zawodowe, zajęcia rozwoju
osobistego, szkolenia i pomoc w zdobyciu
pracy. Uczestnicy i absolwenci OHP mogą
liczyć na wszechstronne wsparcie w rozwoju zawodowym udzielane przez ekspertów
doskonale znających rynek pracy.
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CO OFERUJEMY?
• Kształcenie ogólne i zawodo-

• Opiekę doświadczonych wycho-

we zgodne z wyborem oraz

wawców, pedagogów i instruktorów

możliwościami.

kształcenia praktycznego.

• Miesięczne wynagrodzenie

• Doradztwo zawodowe, szkolenia

dla uczniów objętych nauką

i pośrednictwo pracy.

zawodu na podstawie zawartej umowy.

• Udział w stażach zawodowych
i wymianach międzynarodowych.

CO WIĘCEJ?
Umożliwiamy młodzieży kontakt z rówieśnikami z innych krajów, poznawanie
innych kultur, odbywanie zagranicznych staży i szkoleń. Realizujemy projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dające możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych i uzyskanie zatrudnienia.

Z NAMI SUKCES JEST MOŻLIWY!
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KSZTAŁCENIE
I PRZYGOTOWANIE
ZAWODOWE
W Ochotniczych Hufcach Pracy dajemy możliwość zdobycia wykształcenia
i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Do OHP przyjmujemy
osoby w wieku 15-18 lat, które decydują się realizować obowiązek nauki, łącząc ją z pracą
i zdobywając konkretny zawód. Uczestnik OHP za pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie. Młodzież uczy się w szkołach publicznych podległych
władzom samorządowym. Nauka odbywa się w dwóch typach szkół:

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH VII I VIII
dla osób, które skończyły 15 lat oraz ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, mają
opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

Młodzież realizuje przyuczenie do wy-

Przyuczenie do wykonywania określonej

konywania określonej pracy, które po-

pracy:

zwala zdobyć umiejętności stanowiące
część wymagań kwalifikacyjnych dla wybranego przez uczestnika zawodu i trwa
do ukończenia przez niego szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż 22 miesiące.

• poprzedzone jest zawarciem umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego,
• przygotowuje do pracy w charakterze
przyuczonego pracownika, posiadającego określone umiejętności zawodowe,
• kończy się egzaminem sprawdzającym,
organizowanym przez pracodawcę,
• młodocianemu odbywającemu przyuczenie przysługuje wynagrodzenie.
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PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE
ZAWODOWE W OHP ODBYWA SIĘ
NA WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH OHP LUB U PRACODAWCÓW
ZEWNĘTRZNYCH

W TRZYLETNIEJ SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA
dla osób, które skończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum
lub ośmioletnią szkołę podstawową

Młodzież realizuje naukę zawodu.

• nauka zawodu poprzedzona jest za-

Ta forma edukacji zawodowej kończy się

warciem umowy o pracę w celu przy-

egzaminem potwierdzającym uzyskanie

gotowania zawodowego,

kwalifikacji zawodowych, organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze i pozwala uzyskać kwalifikacje zawodowe oraz

• dopuszczalne jest zatrudnienie tylko
przy pracach objętych programem nauki zawodu,

przygotowanie do pracy w charakterze

• nauka zawodu kończy się egzaminem

wykwalifikowanego pracownika lub cze-

potwierdzającym posiadanie kwalifika-

ladnika. Nauka zawodu trwa 36 miesięcy.

cji zawodowych,
• w przypadku nieotrzymania promocji
w szkole branżowej, pracodawca, na
wniosek młodocianego, może przedłużyć naukę zawodu o 12 miesięcy
w celu dokończenia nauki w szkole,
a w innych uzasadnionych przypadkach nie więcej niż o 6 miesięcy,
• w czasie nauki zawodu młodocianemu
przysługuje wynagrodzenie zgodnie
z zasadą, że im wyższa jest klasa, tym
większe wynagrodzenie.
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CO NA START?
Kandydat na uczestnika zaczyna
od rozmowy z doradcą zawodowym

Uczestnik, który rozpoczyna naukę
w OHP, otrzymuje skierowanie do szkoły,
w której będzie uzupełniać lub kontynu-

doradztwo zawodowe

ować kształcenie ogólne. Doradca zawodowy, po zbadaniu jego predyspozycji zawodowych, pomaga mu wybrać zawód. OHP
znajduje uczestnikowi miejsce odbywania

określenie indywidualnej ścieżki rozwoju i wybór zawodu

praktyk zawodowych (warsztaty OHP lub
pracodawcy zewnętrzni). Uczestnik dostaje
umowę o pracę i zatrudnienie na zasadach
pracownika młodocianego w celu odbycia
przygotowania zawodowego.

Doświadczenie zawodowe zdobyte pod-

Wybór zawodu determinuje wybór szkoły
i miejsca odbywania praktyk

czas nauki w ramach OHP jest atutem
dla przyszłych pracodawców i sprawia,
że nasi absolwenci są konkurencyjni

wsparcie opiekuna OHP

na rynku pracy i szybciej znajdują stałe
zatrudnienie.

skierowanie

skierowanie

szkoła

praktyka

Młody człowiek przez cały okres pobytu w OHP
objęty jest wsparciem

Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły
oraz nabyciem kwalifikacji zawodowych
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Świadectwo ukończenia szkoły
(szkoły podstawowej, trzyletniej
szkoły branżowej I stopnia lub formy

CO DAJE
NAUKA W OHP?

kursowej) umożliwiające podjęcie

Zaświadczenie o ukończeniu

Doświadczenie zawodowe:

przyuczenia do pracy w przypad-

uczestnik OHP po zakończeniu

ku uczniów szkoły podstawowej lub

nauki może wykazać się dwu- lub

dyplom potwierdzający kwali-

trzyletnim stażem pracy (umowa

fikacje zawodowe w przypadku

o pracę).

dalszej edukacji, np. w szkole wyższego stopnia.

uczniów szkoły branżowej I stopnia.

Rozwijanie zainteresowań

Zdobywanie i rozwijanie kluczo-

i uzdolnień poprzez udział w pro-

wych kompetencji społecznych

gramach międzynarodowych, ko-

dzięki pracy z doświadczonymi wy-

łach zainteresowań, zajęciach

chowawcami OHP.

w świetlicach środowiskowych OHP,
przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych i rekreacyjno-sportowych.
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OPIEKA
I WYCHOWANIE
Wspieramy młodzież w procesie kształce-

Oferta wychowawcza OHP jest wieloaspek-

nia, wychowania oraz integracji społecz-

towa i urozmaicona. Realizujemy ją w po-

nej. Pomagamy jej przygotować się do

staci programów długofalowych, między

pełnienia ról społecznych i zawodowych.

innymi w następujących obszarach:

Proces wychowawczy w OHP jest realizowany poprzez objęcie młodzieży programami profilaktycznymi, edukacyjnymi
i resocjalizacyjnymi oraz przedsięwzięciami o charakterze kompensacyjnym
i socjalizacyjnym. Naszym celem jest wygaszanie destruktywnych postaw, zachowań i nawyków oraz budowanie postawy
prospołecznej i obywatelskiej oraz poczucia indywidualnej wartości i godności.

• profilaktyka społeczna (programy wychowawcze mające na celu wzmacnianie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym
społecznie oraz rozwijanie kompetencji
społecznych),
• aktywizacja społeczno-zawodowa,
(udział młodzieży w Kapitule Samorządności OHP, Klubach Aktywnych
oraz Klubach Absolwenta OHP, zaangażowanie w wolontariat na rzecz osób
niepełnosprawnych i starszych),
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
(koła zainteresowań oraz inne zajęcia
w czasie wolnym od nauki, udział
w kulturze oraz sporcie, rekreacji,
turystyce i inicjatywach środowiska
lokalnego).
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FORMY OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W OHP
Do OHP przyjmujemy młodzież na

FORMA STACJONARNA (INTERNAT)

podstawie dobrowolnego i umoty-

- dla uczestników mieszkających w miej-

wowanego zgłoszenia oraz pisemnej

scu uniemożliwiającym codzienny dojazd

zgody rodziców lub opiekunów praw-

do placówki OHP. W kwalifikacji kandydata

nych. Rekrutacja trwa od 1 kwietnia

na miejsca stacjonarne uwzględnia się jego

do 30 września każdego roku, a w przy-

szczególnie trudną sytuację wychowaw-

padku wolnych miejsc w danej jedno-

czą, edukacyjną, rodzinną, środowisko-

stce również od 1 października do 31

wą, mieszkaniową, ekonomiczną (w tym

grudnia. Incydentalnie kandydat może

kryterium dochodowe *), komunikacyjną

zostać przyjęty do naszej placówki także

(np. uniemożliwiającą codzienny dojazd do

w trakcie roku szkolnego. Kandydaci na

placówki OHP).

uczestników Ochotniczych Hufców Pracy
mogą ubiegać się o przyjęcie do placówki niestacjonarnej lub stacjonarnej, tj. za-

FORMA NIESTACJONARNA dla uczestni-

pewniającej bezpłatne zakwaterowanie

ków mieszkających w miejscu umożliwia-

i wyżywienie w internacie. Wybór placów-

jącym im naukę w szkole oraz udział w za-

ki oraz warunki przyjęcia są uzależnio-

jęciach organizowanych przez OHP.

ne od indywidualnej sytuacji kandydata
i jego potrzeb.
Aktualny wykaz dokumentów rekrutacyjnych dostępny jest na stronie www.dokariery.pl
(zakładka Edukacja - Wymagane dokumenty).

* Kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn.
zm. oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1058).
16

17

JEDNOSTKI
OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZE OHP
OHP dysponują siecią jednostek opiekuń-

Do ośrodków OHP przyjmowani są kandy-

czo-wychowawczych zapewniających mło-

daci na poziomie:

dzieży możliwość kształcenia i przygotowa-

• klasy VII i VIII szkoły podstawowej,

nia zawodowego. Przygotowanie to może

• szkoły branżowej I stopnia.

się odbywać na warsztatach własnych
OHP lub u zewnętrznych pracodawców.
Część jednostek (tzw. jednostki stacjonar-

UWAGA! Przyjmujemy młodzież

ne) posiada internaty, w których młodzież

w wieku 15-18 lat, która ukoń-

jest zakwaterowana i znajduje się pod ca-

czyła przynajmniej szóstą klasę

łodobową opieką kadry pedagogicznej.

szkoły podstawowej.

Inne jednostki mają charakter niestacjonarny (bez internatu). Wszystkie placówki
OHP oferują młodzieży opiekę wychowaw-

Obecnie w sieci Ochotniczych Hufców

czą, pomoc w nauce oraz różne aktyw-

Pracy znajdują się cztery typy jednostek

ności wspierające rozwój indywidualny

opiekuńczo-wychowawczych: Ośrod-

i społeczny.

ki Szkolenia i Wychowania (OSiW), Hufce Pracy (HP), Środowiskowe Hufce

Do ośrodków OHP przyjmowana jest

Pracy (ŚHP) oraz Centra Kształcenia i Wy-

młodzież z terenu całego województwa

chowania (CKiW) o zasięgu ogólnopolskim.

(wg możliwości komunikacyjnych). Dla

Lista i opis jednostek dostępnych na te-

młodzieży spełniającej kryteria przyjęcia do

renie naszego województwa znajduje się

internatu zakwaterowanie oraz wyżywienie

w kolejnej części informatora oraz na stro-

jest nieodpłatne, a proces nauki przebiega

nie internetowej www.dokariery.pl.

w systemie od poniedziałku do piątku.
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OHP NA ŚLĄSKU
Częstochowa

Szczekociny
Myszków
Zawiercie
Pyskowice
Dąbrowa Górnicza

Siemianowice Śląskie

Gliwice

Katowice

Sosnowiec

Wojewódzka Komenda OHP

Racibórz

Tychy

Rybnik

Jaworzno

Pszczyna
Czechowice-Dziedzice
Skoczów

Bielsko-BIała

Żywiec

Jednostka OHP z internatem

Jednostka OHP bez zakwaterowania
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ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie VII i VIII kl szkoły podstawowej/przyuczenie w zawodach

HUFIEC PRACY

betoniarz-zbrojarz, blacharz, cukiernik, elektromechanik, fryzjer, kucharz, krawiec, lakiernik,

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

malarz-tapeciarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy

41- 103 Siemianowice Śląskie

i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, ogrodnik, operator obrabiarek skrawa-

ul. Budryka 2

jących, piekarz, tapicer, sprzedawca, ślusarz

tel. 32 229 46 80, 515 285 708
e-mail: hp.siemianowice@ohp.pl

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

blacharz samochodowy, dekarz, elektromechanik, fryzjer, lakiernik, mechanik pojazdów
samochodowych, sprzedawca

TYCHY
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie VII i VIII kl szkoły podstawowej/przyuczenie w zawodach

HUFIEC PRACY

blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik, fryzjer, kucharz, lakiernik samochodowy,

W TYCHACH

mechanik samochodowy, murarz-tynkarz, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, piekarz,

43-100 Tychy

stolarz, sprzedawca

ul. Edukacji 5
tel. 32 216 14 58

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

e.mail: hp.tychy@ohp.pl

blacharz samochodowy, elektryk, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, piekarz, sprzedawca, stolarz
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WYBÓR JEDNOSTKI OHP!
WYBÓR ZAWODU!
WARTO ODPOWIEDZIEĆ SOBIE NA PYTANIA:

CZYM SIĘ INTERESUJĘ?
CO LUBIĘ ROBIĆ?
KIM CHCĘ BYĆ W PRZYSZŁOŚCI?
JAKI ZAWÓD CHCĘ WYKONYWAĆ?
JAKIE MAM PREDYSPOZYCJE?
W JAKIM TYPIE SZKOŁY SOBIE PORADZĘ?
CZY CHCĘ MIESZKAĆ W INTERNACIE?
CZY CHCĘ ŁĄCZYĆ NAUKĘ Z PRACĄ?

NA CZĘŚĆ Z NICH
POMOŻE ZNALEŹĆ
ODPOWIEDŹ
DORADCA
ZAWODOWY OHP
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PSZCZYNA
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

HUFIEC PRACY

blacharz samochodowy, fryzjer, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, mon-

W PSZCZYNIE

ter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych

43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 23, pok. 19

w budownictwie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca, stolarz,

tel. 32 447 17 00

ślusarz

e.mail: hp.pszczyna@ohp.pl

GLIWICE
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie VII i VIII kl szkoły podstawowej/przyuczenie w zawodach

HUFIEC PRACY

blacharz, cukiernik, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz,

W GLIWICACH

lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik monter maszyn i urządzeń, monter

44-100 Gliwice, ul Okrzei 20

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i urządzeń telekomuni-

tel. 32 232 15 95

kacyjnych, piekarz, pracownik pomocy obsługi hotelowej, stolarz, sprzedawca, ślusarz

e.mail: hp.gliwice@ohp.pl

PYSKOWICE
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

HUFIEC PRACY

cukiernik, elektronik, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik-monter maszyn i urządzeń,

W PYSKOWICACH

mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, monter instalacji i urządzeń sanitarnych,

44-120 Pyskowice

murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz

ul. Strzelców Bytomskich 14
tel. 32 333 20 73
e-mail: hp.pyskowice@ohp.pl
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JAWORZNO
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie VII i VIII kl szkoły podstawowej/przyuczenie w zawodach

HUFIEC PRACY

cukiernik, fryzjer, kucharz, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, mechanik

W JAWORZNIE

pojazdów samochodowych, piekarz, sprzedawca

43-603 Jaworzno
ul. Inwalidów Wojennych 16

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

tel. 32 660 00 33

blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer,

e-mail: hp.jaworzno@ohp.pl

kucharz, lakiernik, piekarz, sprzedawca

KATOWICE
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

GRUPA WYCHOWAWCA

blacharz samochodowy, cukiernik, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych,

W KATOWICACH

fryzjer, lakiernik, monter sieci i instalacji sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych,

40-154 Katowice, al. Korfantego 141

piekarz, sprzedawca, stolarz, tapicer

tel. 32 660 00 33
e-mail: hp.jaworzno@ohp.pl

RYBNIK
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie VII i VIII kl szkoły podstawowej/przyuczenie w zawodach

HUFIEC PRACY

blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, kamieniarz, krawiec, kucharz, lakiernik, mechanik

W RYBNIKU

pojazdów samochodowych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudo-

44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13

wy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

tel. 32 423 74 95

murarz-tynkarz, piekarz, rolnik, stolarz, sprzedawca, ślusarz

e-mail: hp.rybnik@ohp.pl
Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

cukiernik, dekarz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, fotograf, fryzjer,
krawiec, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń
sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz-tynkarz, monter sieci
i instalacji samitarnych, operator obrabiarek skrawających, piekarz, sprzedawca, stolarz,
ślusarz, tapicer, wędliniarz
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RACIBÓRZ
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie VII i VIII kl szkoły podstawowej/przyuczenie w zawodach

GRUPA WYCHOWAWCZA

blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, kamieniarz, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów

W RACIBORZU

samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-

47-400 Racibórz, ul. Opawska 81

tynkarz, piekarz, rolnik, stolarz, sprzedawca

tel. 32 415 99 17
e-mail: hp.rybnik@ohp.pl

DĄBROWA
GÓRNICZA-ŁOSIEŃ
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie VII i VIII kl szkoły podstawowej/przyuczenie w zawodach

OŚRODEK SZKOLENIA i WYCHOWANIA

kucharz, murarz-tynkarz, ogrodnik

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ-ŁOŚNIU
42-523 Dąbrowa Górnicza-Łosień

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

ul. Ząbkowicka 44

elektromechanik pojazdów samochodowych, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych,

tel. 32 268 07 64

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

e-mail: osiw.dabrowag@ohp.pl

DĄBROWA GÓRNICZA
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

GRUPA WYCHOWAWCZA

elektromechanik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

wykończeniowych w budownictwie, ślusarz

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Legionów Polskich 69
tel. 32 362 28 40 w.35
e-mail: osiw.dabrowag@ohp.pl
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ŻYWIEC
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

HUFIEC PRACY

cukiernik, fotograf, fryzjer, kucharz, magazynier-logistyk, monter sieci i instalacji sanitarnych,

W ŻYWCU

murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz,

34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2

sprzedawca, stolarz, wędliniarz

tel. 33 861 02 55
e-mail: hp.zywiec@ohp.pl

BIELSKO-BIAŁA
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie VII i VIII kl szkoły podstawowej/przyuczenie w zawodach

HUFIEC PRACY

blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych,

W BIELSKU BIAŁEJ

blacharz samochodowy, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

43-300 Bielsko Biała

cukiernik, piekarz, sprzedawca, tapicer

ul. Kosynierów 20
tel. 33 812 22 13

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

e.mail: hp.bielsko-biala@ohp.pl

cukiernik, elektryk, fryzjer, blacharz samochodowy, kucharz, lakiernik mechanik pojazdów
samochodowych, monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, piekarz, sprzedawca

CZECHOWICE-DZIEDZICE
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

GRUPA WYCHOWAWCZA

blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych,

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, stolarz

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul Traugutta 11
tel. 32 215 29 28
e.mail: zstil@zstil.eu
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SKOCZÓW
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie VII i VIII kl szkoły podstawowej/przyuczenie w zawodach

HUFIEC PRACY

cukiernik, dekarz, elektryk, fryzjer, kucharz, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów

W SKOCZOWIE

samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter

43-430 Skoczów

instalacji sanitarnych, ogrodnik, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz

ul. Górny Bór 12
tel. 33 479 99 62

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

e-mail: hp.skoczow@ohp.pl

blacharz samochodowy, cukiernik, dekarz,elektronik,elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, fryzjer, kucharz, lakiernik samochodowy, mechanik samochodowy, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, operator maszyn leśnych, ogrodnik, piekarz, stolarz,
sprzedawca, ślusarz, tapicer, wędliniarz

CZĘSTOCHOWA
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie VII i VIII kl szkoły podstawowej/przyuczenie w zawodach

ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY

elektryk, fryzjer, kucharz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter

W CZĘSTOCHOWIE

sieci i urządzeń sanitarnych, tapicer

42-200 Częstochowa, ul. Tkacka 5a
tel. 34 389 25 88

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

e-mail: shp.czestochowa@ohp.pl

drukarz, fryzjer, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, sprzedawca

ZAWIERCIE
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

GRUPA WYCHOWAWCZA

cukiernik, elektryk, elektromechanik, fryzjer, kucharz, monter zabudowy i robót wykończe-

W ZAWIERCIU

niowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji

42-200 Zawiercie, ul. Miodowa 1

sanitarnych, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, piekarz, stolarz, sprzedawca,

tel. 32 672 38 03

ślusarz

e-mail: kontakt@kollataj.edu.pl
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MYSZKÓW
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

GRUPA WYCHOWAWCZA

cukiernik, elektromechanik, elektryk, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych,

W MYSZKOWIE

monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych

42-300 Myszków, Helenówka 1

w budownictwie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, piekarz, sprzedawca,

tel. 34 313 05 41

stolarz, ślusarz

e-mail: myszkow.ohp32@poczta.onet.pl

SZCZEKOCINY
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

GRUPA WYCHOWAWCZA

cukiernik, elektromechanik, elektryk, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych,

W SZCZEKOCINACH

monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych

42-445 Szczekociny, ul. Spacerowa 12

w budownictwie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, piekarz, sprzedawca,

tel. 34 355 74 76

stolarz, ślusarz

e-mail: zs_szczekociny@pocztaonet.pl

SOSNOWIEC
Dane teleadresowe

Kształcenie na poziomie VII i VIII kl szkoły podstawowej/przyuczenie w zawodach

HUFIEC PRACY

blacharz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, krawiec, kucharz,

W SOSNOWCU

mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz

41-200 Sosnowiec
ul.Sienkiewicza 25

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

tel. 32 266 04 38

fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca

e-mail: hp.sosnowiec@ohp.pl
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CENTRA KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP
NA TERENIE POLSKI

DO CENTRÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
REKRUTUJEMY MŁODZIEŻ Z TERENU CAŁEGO KRAJU,
NIEZALEŻNIE OD LOKALIZACJI CENTRUM.

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WOJ. DOLNOŚLĄŚKIE

WOJ. MAŁOPOLSKIE

GOŁDAP

OLEŚNICA

TARNÓW

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

CENTRUM KSZTAŁCENIA

CENTRUM KSZTAŁCENIA

CENTRUM KSZTAŁCENIA

I WYCHOWANIA OHP W GOŁDAPI

I WYCHOWANIA OHP W OLEŚNICY

I WYCHOWANIA OHP W TARNOWIE

19-500 Gołdap, ul. Boczna 5

56-400 Oleśnica, ul. Zamkowa 4

33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27

tel. 87 615 03 53

tel. 71 314 20 12

tel. 14 621 72 35

e-mail: gospomkg4@ohp.pl

e-mail: ckiw-olesnica@ohp.pl

e-mail: sekretariat@ckiw-tarnow.ohp.pl

www.ckiw-goldap.ohp.pl

www.ckiw-olesnica.ohp.pl

www.ckiw-tarnow.ohp.pl

Kształcenie na poziomie VII i VIII kl
szkoły podstawowej/przyuczenie w zawodach

Kształcenie na poziomie VII i VIII kl
szkoły podstawowej/przyuczenie w zawodach

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

kucharz, mechanik pojazdów samochodo-

cukiernik, fryzjer, kowal, kucharz, ogrodnik,

cukiernik, kucharz, sprzedawca, fryzjer,

wych, ogrodnik, stolarz, ślusarz

piekarz

mechanik pojazdów samochodowych,
lakiernik, blacharz samochodowy, elek-
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Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

tromechanik pojazdów samochodowych,

cukiernik, fryzjer, krawiec, kucharz, lakier-

cukiernik, elektryk, fryzjer, kucharz, mecha-

monter zabudowy i robót wykończenio-

nik, mechanik-operator pojazdów i maszyn

nik pojazdów samochodowych, monter

wych w budownictwie, ślusarz, monter

rolniczych, monter sieci i instalacji sanitar-

instalacji grzewczych, monter zabudowy

izolacji przemysłowych, stolarz, cieśla,

nych, mechanik pojazdów samochodo-

i robót wykończeniowych w budownictwie,

murarz-tynkarz

wych, piekarz, sprzedawca, stolarz

piekarz, stolarz

WOJ. MAŁOPOLSKIE

WOJ. ŁÓDZKIE

WOJ. WIELKOPOLSKIE

SZCZAWNICA-JABŁONKA

DOBIESZKÓW

PLESZEW

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWA-

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWA-

CENTRUM KSZTAŁCENIA

NIA OHP W SZCZAWNICY-JABŁONCE

NIA OHP W DOBIESZKOWIE

I WYCHOWANIA OHP W PLESZEWIE

34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b

95-010 Stryków, Dobieszków 68

63-300 Pleszew, Al. Wojska Polskiego 21

tel. 18 262 27 80

tel. 42 710 92 00

tel. 62 742 06 02

e-mail: ckiwohpszczawnica@ohp.pl

e-mail: ckwdob@ohp.pl

e-mail: ckiwpleszew@ohp.pl

www.ckiw-szczawnica.ohp.pl

www.ckiw-dobieszkow.ohp.pl

www.ckiw-pleszew.ohp.pl

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

Kształcenie na poziomie VII i VIII kl
szkoły podstawowej/przyuczenie w zawodach

Kształcenie na poziomie VII i VIII kl
szkoły podstawowej/przyuczenie w zawodach

cukiernik, fryzjer, kucharz, mechanik po-

fryzjer, krawiec, kucharz, stolarz, ślusarz

krawiec, monter zabudowy i robót wykoń-

jazdów samochodowych, murarz-tynkarz,

czeniowych w budownictwie, ogrodnik,

sprzedawca

Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

ślusarz, tapicer

fryzjer, krawiec, kucharz, stolarz, ślusarz
Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

fryzjer, kucharz, stolarz
Gołdap

WOJ. LUBELSKIE
Roskosz

Pleszew
Oleśnica

Dobieszków

ROSKOSZ
Dane teleadresowe

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP W ROSKOSZY
Tarnów
Szczawnica-Jabłonka

21-500 Biała Podlaska, Roskosz 23
tel. 83 344 48 43, 83 344 48 40, 83 344 48 44
e-mail: eckiwroskosz@ohp.pl
www.ckiw-roskosz.ohp.pl
Kształcenie na poziomie szkoły branżowej/zawody

cukiernik, kucharz
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PROJEKTY UNIJNE
I WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy

Staże zagraniczne umożliwiają zdobycie

biorą udział w wymianach międzynarodo-

doświadczenia zawodowego i umiejętno-

wych, które dają szansę na poznanie rówie-

ści praktycznych również poza granicami

śników z innych krajów, ich kultury, historii

kraju. Ułatwiają przejście z etapu nauki do

i teraźniejszości oraz w zagranicznych sta-

zatrudnienia. Wyjazd poprzedzony jest za-

żach zawodowych pozwalających zdobyć

jęciami przygotowania pedagogicznego,

certyfikowane kwalifikacje uznawane na

kulturowego oraz językowego, mającego

terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

zapewnić młodzieży jak najefektywniejsze
wykorzystanie czasu spędzonego za grani-

Realizowane przez nas wymiany mię-

cą. Podczas stażu młodzież odbywa prak-

dzynarodowe stanowią ważny element

tyki zawodowe u zagranicznych przed-

edukacji nieformalnej, wspierający i uzu-

siębiorców. Są one realizowane zgodnie

pełniający pracę edukacyjno-wycho-

z wypracowanym przez OHP oraz zagra-

wawczą prowadzoną w jednostkach

nicznego partnera porozumieniem o pro-

OHP. Są szansą dla młodzieży na rozwój

gramie zajęć, określającym zadania oraz

nie tylko edukacyjny, ale również oso-

efekty, jakie mają zostać osiągnięte przez

bisty. Sprzyjają znoszeniu barier kultu-

uczestników. Udział w stażu oraz nabyte

rowych i językowych, przezwyciężaniu

kompetencje potwierdzane są uznawanym

stereotypów i tworzeniu świadomych,

na terenie całej Unii Europejskiej certyfika-

obywatelskich postaw. Stanowią dosko-

tem Europass Mobility, w znacznym stop-

nałą okazję do poznania innych krajów

niu ułatwiającym znalezienie zatrudnienia

i kultur, a także do propagowania wiedzy

na europejskim rynku pracy.

o własnym kraju. Mają także znaczenie motywacyjne do nauki i pracy nad sobą. Przyczyniają się do poszerzania horyzontów
młodych ludzi.
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GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

Od 2014 roku bierzemy udział w inicjatywie

• wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,

Komisji Europejskiej „Gwarancje dla mło-

• kursy zawodowe,

dzieży”. Jest ona skierowana do państw
członkowskich Unii Europejskiej i ma na
celu zapewnienie młodym ludziom w wieku do 25. roku życia dobrej jakości oferty
zatrudnienia, możliwości dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

• szkolenia ogólnorozwojowe, np. językowe, komputerowe, przedsiębiorczości,
prawa jazdy, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika,

Z usług oferowanych przez Ochotnicze

• staże zawodowe w zakładach pracy,

Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla mło-

• wsparcie pośrednika pracy.

dzieży” mogą skorzystać młodzi ludzie
w wieku od 15 do 25 lat, którzy nie są za-

Uczestnicy programu mogą korzystać

trudnieni oraz nie uczestniczą w kształce-

z dodatkowej pomocy w postaci bezpłat-

niu lub szkoleniu.

nego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia

W ramach realizowanych przez nas projek-

od następstw nieszczęśliwych wypadków

tów oferujemy młodym ludziom:

(NNW), wymaganych badań lekarskich,

• pomoc doradcy zawodowego w opraco-

refundacji kosztów opieki nad dzieckiem

waniu Indywidualnego Planu Działania,

do lat 7 lub osobą zależną oraz materiałów

• warsztaty aktywnego poszukiwania
pracy,

edukacyjnych.
Przedstawione formy wsparcia nie stanowią katalogu zamkniętego i są dobierane
indywidualnie do potrzeb osoby zgłaszającej się do OHP.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- SZKOLENIE, KWALIFIKACJE,
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
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ROZWÓJ
ZAWODOWY
Obok jednostek opiekuńczo-wychowawczych Ochotnicze Hufce Pracy dysponują
też rozległą siecią jednostek rozwoju zawodowego, które świadczą młodzieży usługi
obejmujące doradztwo i poradnictwo
zawodowe, pośrednictwo pracy krótkoi długoterminowej oraz kursy i szkolenia
pozwalające na podniesienie bądź zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
dostosowanych do potrzeb rynku pracy.
Główne jednostki to Centra Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Młodzieżowe Centra Kariery. Młodzież zgłaszająca się do naszych
jednostek rozwoju zawodowego może

Uczestnikom i absolwentom OHP do 25

otrzymać pomoc w dokonaniu trafnych

roku życia nasze jednostki rozwoju zawo-

wyborów edukacyjnych i zawodowych,

dowego oferują wszechstronne i długofa-

opracować Indywidualny Plan Działania,

lowe wparcie polegające na:

zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy
i kursów zawodowych.

• pogłębionej diagnozie predyspozycji zawodowych i pomocy w wyborze
zawodu,
• ofercie szkoleń podnoszących kwalifikacje i atrakcyjność na rynku pracy,
• pomoc w uzyskaniu pierwszego zatrudnienia po zakończeniu nauki w OHP,
• pomoc w dalszym podnoszeniu kwalifikacji i poszukiwaniu pracy.
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PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe to jedna z pierwszych form wsparcia, jakiej udzielamy osobom w wieku 15-25 lat zgłaszającym się
do Ochotniczych Hufców Pracy. Doradcy
zawodowi, uwzględniając zarówno lokalne możliwości zatrudnienia, jak i indywidualne predyspozycje zawodowe i osobowościowe młodego człowieka, pomagają
w wyborze przyszłego zawodu, zaplanowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, przekwalifikowaniu, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Nasi doradcy zawodowi
świadczą usługi nieodpłatnie. Udzielają
porad w jednostkach OHP lub dojeżdżają
do zainteresowanych placówek. Współpracują na co dzień z instytucjami środowiska
lokalnego działającymi na rzecz młodzieży, m.in. z ośrodkami pomocy społecznej,
urzędami pracy, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, stowarzyszeniami,
organizacjami pozarządowymi.

35

POŚREDNICTWO PRACY

Nasi pośrednicy pracy pozyskują od praco-

Po oferty zatrudnienia do jedno-

dawców oferty pracy stałej i krótkotermino-

stek OHP mogą się zgłaszać oso-

wej, kierują młodzież poszukującą pracy

by w wieku 15-25 lat z ważną le-

do pracodawców, organizują targi i giełdy

gitymacją szkolną, studencką

pracy, informują bezrobotnych i poszuku-

lub dowodem osobistym oraz –

jących pracy oraz pracodawców o aktual-

w przypadku osób niepełnolet-

nej sytuacji i przewidywanych zmianach na

nich, z zezwoleniem na podjęcie

lokalnym rynku pracy, inicjują i organizują

pracy udzielonym przez rodzica

kontakty bezrobotnych i poszukujących

lub opiekuna prawnego.

pracy z pracodawcami oraz informują bezrobotnych o przysługujących im prawach
i obowiązkach.

Oferty zatrudnienia prezentujemy także na
targach i giełdach pracy, gdzie młodzi ludzie poszukujący pracy mogą się spotkać
z pracodawcami oraz uzyskać pomoc od
doradców zawodowych OHP.
Świadczymy również usługi z zakresu
międzynarodowego pośrednictwa pracy
w ramach sieci EURES. Obejmuje ono m.in.
obsługę ofert pracy polskich i zagranicznych pracodawców.
Aktualne oferty pracy dostępne są na stronach:
www.dokariery.pl (zakładka Oferty Pracy)
www.mbp.ohp.pl
www.eures.praca.gov.pl
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KURSY I SZKOLENIA

Organizujemy bezpłatne, certyfikowane
kursy i szkolenia zawodowe pozwalające
na zdobycie kwalifikacji w zawodach cieszących się dużym zapotrzebowaniem ze
strony lokalnych pracodawców. Nasi specjaliści prowadzą rozmowy z kandydatami
na kursy, szkolenia i przekwalifikowania,
poznając w ten sposób predyspozycje psychofizyczne i zawodowe uczestników. Jest
to gwarantem skuteczności prowadzonej
przez OHP działalności szkoleniowej.

Aktualna lista i opis jednostek rozwoju zawodowego OHP dostępna jest na stronie
www.dokariery.pl.
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ELEKTRONICZNE CENTRUM
AKTYWIZACJI MŁODZIEŻY –
DOKARIERY.PL
Elektroniczne Centrum Aktywizacji Mło-

Na dokariery.pl znajduje się także strefa

dzieży (ECAM) jest prowadzoną przez OHP

dla pracodawców, w której przedsiębiorcy

platformą informacyjną poświęconą kształ-

mogą zapoznać się z przepisami dotyczą-

ceniu zawodowemu i rynkowi pracy. ECAM

cymi zatrudniania pracowników młodo-

działa pod nazwą dokariery.pl.

cianych i refundacji kosztów ich przygotowania zawodowego, sprawdzić, jak złożyć

Co można znaleźć na stronie?

ofertę pracy lub znaleźć pracowników

Najnowsze trendy, praktyczne porady doty-

i stażystów. Informacje te można uzyskać

czące rozwoju zawodowego oraz porusza-

także telefonicznie, dzwoniąc pod nu-

nia się na rynku pracy, aktualne oferty za-

mer 19524 i kontaktując się z konsultan-

trudnienia oraz informacje z regionalnych

tem ECAM.

rynków pracy. Ciekawym urozmaiceniem
są filmy z poradami zawodowymi i doty-

Użytkowników mediów społecznościo-

czącymi stylu życia oraz strefa z plikami do

wych serwis dokariery.pl zaprasza na swoje

pobrania za darmo i samodzielnego wy-

profile na Facebooku, Instagramie i YouTu-

druku - można tam znaleźć np. plany lekcji

be, a także do kontaktowania się z nimi

oraz grafiki motywacyjne.

przy pomocy czatu na stronie.
Serwis ECAM powstał w ramach projektu
„OHP jako realizator usług rynku pracy”
dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Śląska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy
40-950 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10
tel. 32 209 08 63, 32 209 08 65
fax 32 258 19 31
slaska@ohp.pl
slaska.ohp.pl
infolinia: 19 524

/dokarierypl

