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kwalifikacji zawodowych. W ramach 
OHP młodzi ludzie uczą się i zdobywają 
praktykę zawodową w wybranym 
przez siebie zawodzie. Doświadczenie 
zawodowe zdobyte podczas nauki w 
ramach OHP jest ogromnym atutem 
dla przyszłych pracodawców i sprawia, 
że nasi  absolwenci są konkurencyjni 
na rynku pracy i szybciej znajdują stałe 
zatrudnienie.

i

Co w wieku 15-18 lat? Nauka, 
kształcenie, opieka i wychowanie: 
Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie 
kształcenia i wychowania prowadzą 
działania mające na celu umożliwienie 
młodzieży w wieku 15-18 lat, która nie 
ukończyła szkoły podstawowej albo 
nie kontynuuje nauki po ukończeniu 
tej szkoły, uzupełnienie wykształcenia 
podstawowego i ponadpodstawowego 
(ponadgimnazjalnego) oraz zdobycie 

Co więcej? Szkolenia, kursy podnoszące kwalifikacje, zagraniczne staże zawodowe, 
doradztwo zawodowe, oferty pracy: Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą szkolenia 
zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy, poradnictwo i informację zawodową, 
oraz pośrednictwo pracy.  OHP przygotowują młodzież do swobodnego poruszania 
się na obecnym rynku pracy. Ponadto OHP przeprowadza badania i diagnozowanie 
lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy.

Młodzież, która ukończyła 15 lat lecz nie 
ukończyła 18 roku życia i ma opóźnienie 
w cyklu kształcenia, albo trudną sytuację 
życiową, powinna być kierowana 
do kontynuowania nauki w ramach 
Ochotniczych Hufców Pracy. Realizacja 
obowiązku nauki w ramach OHP daje 
możliwość połączenia nauki i pracy. 
lokalnego rynku usług edukacyjnych i 
rynku pracy.

Co w wieku 18-25 lat? Szkolenia, doradztwo, praca: Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą 
szkolenia zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy, poradnictwo i informację 
zawodową oraz pośrednictwo pracy. Ponadto OHP przeprowadza badania  
i diagnozowanie lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy.
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SPIS TREŚCICO OFERUJEMY?

Nauka odbywa się w systemie dziennym, 
a zakwaterowanie i wyżywienie  

w internatach OHP jest bezpłatne.

Co jeszcze?  Miesięczne wynagrodzenie 
dla uczniów objętych nauką zawodu 
- na podstawie zawartej umowy! 
Kształcenie ogólne i zawodowe zgodne 
z wyborem oraz możliwościami! Opieka 
wychowawców, pedagogów  
i instruktorów kształcenia praktycznego! 
Z nami sukces jest możliwy!
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KSZTAŁCENIE 
I PRZYGOTOWANIE
ZAWODOWE

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie 
uczestnictwa w OHP jest jedną  
z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej  
i przygotowania zawodowego  
w ramach polskiego systemu oświaty. 
Przeznaczone jest dla osób w wieku 
15-18 lat, które z różnych przyczyn chcą 
lub muszą realizować obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki łącząc go z pracą 
zarobkową. Uczestnik OHP odbywa 
kształcenie ogólne realizując obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki oraz 
jednocześnie odbywa przygotowanie 
zawodowe, aby zdobyć konkretny 
zawód. Ucząc się pracuje, a za pracę 
otrzymuje miesięczne wynagrodzenie  
i ma zapewnione ubezpieczenie. 
Młodzież uczy się w szkołach 
publicznych podległych władzom 
samorządowym. Ochotnicze Hufce 
Pracy nie są organem prowadzącym 
szkoły, a wspomagającym. 

W zależności od wieku i posiadanego 
wykształcenia nauka odbywa się w 
dopuszczonych prawem typach szkół:  
1) szkole podstawowej w klasach VII i VIII 
(dla osób, które ukończyły 15 lat oraz 
ukończyły klasę VI szkoły podstawowej, 
mają opóźnienie szkolne oraz stosowną 

Uczestnik, który rozpoczyna naukę 
w OHP otrzymuje skierowanie do 
szkoły, w której będzie uzupełniać 
lub kontynuować kształcenie ogólne. 
Doradca zawodowy – po zbadaniu jego 
predyspozycji zawodowych – pomaga 
mu wybrać zawód. Wychowawca 
OHP znajduje uczestnikowi miejsce 
odbywania praktyk zawodowych 
(warsztaty OHP, pracodawcy 
zewnętrzni). Uczestnik dostaje umowę 
o pracę i zatrudnienie na zasadach 
pracownika młodocianego w celu 
odbycia przygotowania zawodowego.

opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej);  
2) trzyletniej branżowej szkole I stopnia 
(dla osób, które ukończyły 15 lat oraz 
ukończyły gimnazjum, lub ośmioletnią 
szkołę podstawową).

Praktyczne przygotowanie zawodowe 
w OHP odbywa się w warsztatach 
szkoleniowych OHP lub u pracodawców 
zewnętrznych (np. rzemieślników, 
przedsiębiorców). W zależności 
od typu szkoły, w której uczestnik 
realizuje kształcenie ogólne, podejmuje 
jednocześnie jedną z dwóch form 
przygotowania zawodowego: 

1) przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy, które jest 
przeznaczone dla młodzieży 
uczęszczającej do szkoły podstawowej; 
udział w tej formie edukacji zawodowej 
prowadzi do zdobycia umiejętności 
stanowiących część wymagań 
kwalifikacyjnych dla wybranego przez 
uczestnika zawodu i trwa do ukończenia 
przez niego szkoły podstawowej, jednak 
nie dłużej niż 22 miesiące; 

2) nauka zawodu, która jest 
przeznaczona dla młodzieży 
posiadającej ukończone gimnazjum lub 
ośmioletnią szkołę podstawową, uczącej 
się w trzyletniej branżowej I stopnia 
lub uczestniczącej w kursach; udział 
w takiej formie edukacji zawodowej 
kończy się egzaminem potwierdzającym 
uzyskanie kwalifikacji zawodowych 
organizowanym przez okręgową komisję 
egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze 
i prowadzi do uzyskania kwalifikacji 
zawodowych oraz przygotowania do 
pracy w charakterze wykwalifikowanego 
pracownika lub czeladnika; nauka 
zawodu trwa 3 lata.

CO NA POCZĄTEK?

Świadectwo ukończenia szkoły (gimnazjum, szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły 
zawodowej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia lub formy kursowej) umożliwiające 
podjęcie dalszej edukacji, np. w szkole wyższego stopnia. 

Zaświadczenie u ukończeniu przyuczenia do określonej pracy, w przypadku uczniów 
gimnazjum i szkoły podstawowej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,  
w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej I stopnia.

Doświadczenie zawodowe: Uczestnik OHP po zakończeniu nauki może wykazać się  
2 lub 3 letnim stażem pracy (umowa o pracę). 

Możliwość udziału w programach, wycieczkach, konkursach, turniejach, festiwalach 
organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy lokalnie, na poziomie wojewódzkim  
i ogólnopolskim. Możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień poprzez 
uczestnictwo w kołach zainteresowań, zajęciach w ramach świetlic środowiskowych 
OHP, przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych i rekreacyjno-sportowych. 
Zdobywanie i rozwijanie  kluczowych kompetencji społecznych podczas pracy 
wychowawczej z uczestnikiem OHP.

CO DAJE NAUKA W OHP?
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JEDNOSTKI 
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OHP

E
L
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Ą
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Zapewniają młodzieży zamieszkałej 
przede wszystkim w pobliżu jego 
siedziby (gmina, dzielnica, etc.) 
możliwość kształcenia i przygotowania 
zawodowego oraz opiekę wychowawczą 
nakierowaną na profilaktykę, socjalizację 
i aktywizacje społeczno-zawodową. 

Tutaj uczestnicy mają możliwość 
kontynuowania nauki i zdobycia zawodu 
w miejscu zamieszkania (forma tzw. 
dochodząca). Kształcenie zawodowe 
odbywa się w zakładach pracy pod 
kierunkiem instruktorów praktycznej 
nauki zawodu. Kadra pedagogiczna OHP
ściśle współdziała z pracodawcami, 
szkołami i rodzinami swoich uczes-
tników. W czasie wolnym od nauki  
i pracy organizowane są zajęcia  
o charakterze kulturalnym 
i sportowo-rekreacyjnym.

Zapewniają młodzieży możliwość 
kształcenia i przygotowania 
zawodowego realizowanego  
w warsztatach szkoleniowych OHP  
(a także u pracodawców i przedsię-
biorców zewnętrznych). Zapewniają też 
opiekę wychowawczą nakierowaną na 
profilaktykę, socjalizację i aktywizację 
społeczno-zawodową. Stwarzają warunki 
do korzystania przez młodzież i jej 
rodziny z różnorodnych form wsparcia 
w zakresie pomocy opiekuńczo-
wychowawczej i kompensacyjnej,  
w tym ze świetlic środowiskowych OHP. 
ŚHP oferuje nieodpłatnie miejsca  
z zakwaterowaniem i wyżywieniem 
w internacie i całodobową opieką 
pedagogiczną kadry OHP.

Ośrodki Szkolenia i Wychowania 
(OSiW): zapewniają młodzieży 
możliwość kształcenia i przygotowania 
zawodowego realizowanego  
w warsztatach szkoleniowych OHP 
(a także u pracodawców i przedsię-
biorców zewnętrznych) oraz opiekę 
wychowawczą dla uczestników 
zakwaterowanych w internacie, 
nakierowaną na profilaktykę, socjalizację 
i aktywizację społeczno-zawodową. 
Ośrodki pełnią też usługi o charakterze 
profilaktyczno-resocjalizacyjnym na 
rzecz środowiska lokalnego  
i społeczności miejscowej, w tym  
w ramach świetlic środowiskowych 
OHP. OSiW oferuje nieodpłatnie miejsca 
z zakwaterowaniem i wyżywieniem 
w internacie i całodobową opieką 
pedagogiczną kadry OHP.

ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY 
14-1 OHP W ELBLĄGU 
ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg 
tel. 55 233 20 38 
e-mail: shpelblag@ohp.pl

Jest to jednostka stacjonarna  
z internatem, do której można kierować 
młodzież z terenu całego województwa 
warmińsko-mazurskiego (wg. możliwości 
komunikacyjnych). Dla młodzieży 
spełniającej kryteria przyjęcia do OHP 
zakwaterowanie oraz wyżywienie jest 
nieodpłatne, a proces nauki 
i wychowania przebiega  
w pięciodniowym systemie nauki (od 
poniedziałku do piątku). Przy jednostce 
funkcjonuje świetlica środowiskowa 
OHP.

A) W ELBLĄGU 
(z internatem) kształcenie młodzieży 
odbywa się na poziomie: 

II i III klasy Gimnazjum, oraz VII klasy 
Szkoły Podstawowej. Przyuczenie do 
wykonywania określonej pracy dla 
młodzieży objętej wsparciem OHP 
odbywa się w zawodach: mechanik 

pojazdów samochodowych, stolarz, 
cukiernik, lakiernik, sprzedawca, fryzjer, 
kucharz;

Szkoły Branżowej I Stopnia. Kształcenie 
zawodowe odbywa się w zawodach: 
mechanik pojazdów samochodowych, 
elektromechanik pojazdów 
samochodowych, stolarz, fryzjer, 
kucharz, elektryk, lakiernik, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, kaletnik, cukiernik, 
piekarz, tapicer, klasa wielozawodowa 
(dekarz, murarz-tynkarz, cieśla, 
betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, 
kominiarz, zdun, ogrodnik, krawiec, 
obuwnik, tapicer, kaletnik  
i inne).

B) W BRANIEWIE 
kształcenie młodzieży odbywa się na 
poziomie: 

Szkoły Branżowej I Stopnia. Kształcenie 
zawodowe odbywa się w zawodach: 
klasa wielozawodowa (elektromechanik 
pojazdów samochodowych, 
elektromechanik - monter konstrukcji 
budowlanych, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, 
mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych, monter sieci instalacji 
sanitarnych, magazynier-logistyk, 
elektryk, kucharz, sprzedawca, cukiernik, 
mechanik-operator do produkcji 
drzewnej, piekarz, fryzjer, zbrojarz-
betoniarz, stolarz, wędliniarz, mechanik 
pojazdów samochodowych,  
murarz-tynkarz)

HUFCE PRACY (HP)

ŚRODOWISKOWE 
HUFCE PRACY (ŚHP)

OŚRODKI SZKOLENIA  
I WYCHOWYWANIA (OSIW)

2017/2018: klasa VII szkoły podstawowej; klasa II i III gimnazjum; klasa I szkoły branżowej I stopnia
2018/2019: klasa VII i VIII szkoły podstawowej; klasa III gimnazjum; klasa I szkoły branżowej I stopnia
2019/2020: klasa VII i VIII szkoły podstawowej; klasa I szkoły branżowej I stopnia
WARUNEK – ukończona VI klasa Szkoły Podstawowej
Obszar oddziaływania - nieograniczony
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HUFIEC PRACY 14-9 W GIŻYCKU 
ul.1 Maja 30, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 42 86, e-mail: hpgizycko@ohp.pl

Jest to jednostka dochodząca bez internatu, do której można kierować młodzież  
z terenu m. Giżycka i powiatu giżyckiego (wg. możliwości komuni-kacyjnych). Proces 
nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku  
do piątku). Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:

HUFIEC PRACY 14-13 W EŁKU  
ul. Matejki 1 , 19-300 Ełk 
tel. 87 610 81 08  
e-mail: hpelk@ohp.pl

Jest to jednostka dochodząca 
bez internatu, do której można 
kierować młodzież z terenu m. Ełku 
i powiatu ełckiego (wg możliwości 
komunikacyjnych). Proces nauki  
i wychowania przebiega w pięcio-
dniowym systemie nauki (od ponie-
działku do piątku). Przy jednostce 
funkcjonuje świetlica środowiskowa 
OHP.  Kształcenie młodzieży odbywa się 
na poziomie:

II i III klasy Gimnazjum, oraz VII klasy 
Szkoły Podstawowej. Przyuczenie do 
wykonywania określonej pracy dla 
młodzieży objętej wsparciem OHP 
odbywa się w zawodach: kucharz, 
fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, 
lakiernik, mechanik pojazdów 
samochodowych, stolarz, piekarz, 
blacharz samochodowy.

II i III klasy Gimnazjum, oraz VII klasy 
Szkoły Podstawowej.  
Przyuczenie do wykonywania określonej 
pracy dla młodzieży objętej wsparciem 
OHP odbywa się w zawodach: 
sprzedawca, elektromechanik, 
kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów 
samochodowych, piekarz, wędliniarz, 
stolarz, blacharz samochodowy, murarz-
tynkarz,  monter instalacji urządzeń 
sanitarnych;

E
Ł
K

G
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K
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Szkoły Branżowej I Stopnia.  
Kształcenie zawodowe odbywa się 
w zawodach: sprzedawca, cukiernik, 
murarz-tynkarz, elektromechanik, 
kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów 
samochodowych, piekarz, 
wędliniarz, stolarz, blacharz 
samochodowy.

2017/2018: klasa VII szkoły podstawowej; klasa II i III gimnazjum; klasa I szkoły branżowej I stopnia
2018/2019: klasa VII i VIII szkoły podstawowej; klasa III gimnazjum; klasa I szkoły branżowej I stopnia
2019/2020: klasa VII i VIII szkoły podstawowej; klasa I szkoły branżowej I stopnia
WARUNEK – ukończona VI klasa Szkoły Podstawowej
Obszar oddziaływania – powiat giżycki

2017/2018: klasa VII szkoły podstawowej; klasa II i III gimnazjum
2018/2019: klasa VII i VIII szkoły podstawowej; klasa III gimnazjum
2019/2020: klasa VII i VIII szkoły podstawowej
WARUNEK – ukończona VI klasa Szkoły Podstawowej
Obszar oddziaływania – miasto Ełk, powiat ełcki, powiat olecki oraz miasto Olecko
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OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA 
MŁODZIEŻY 14-1 W MRĄGOWIE  
ul. Przemysłowa 11, 11-700 Mrągowo  
tel. 89 741 20 91  
e-mail: osiwmragowo@ohp.pl

Jest to jednostka stacjonarna z internatem, do której można kierować młodzież  
z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego. W uzasadnionych przypadkach 
(brak warunków do nauki w miejscu zamieszkania) miejsca w internacie OHP mogą 
zostać przyznane uczestnikom z m. Mrągowa. Dla młodzieży spełniającej kryteria 
przyjęcia do OHP zakwa terowanie oraz wyżywienie jest nieodpłatne, a proces nauki  
i wychowa-nia przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku). 
Przy jednostce funkcjonuje świetlica środowiskowa OHP. Kształcenie młodzieży 
odbywa się na poziomie:

M
R
Ą
G
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II i III klasy Gimnazjum, oraz VII klasy 
Szkoły Podstawowej.  
Przyuczenie do wykonywania określonej 
pracy dla młodzieży objętej wsparciem 
OHP odbywa się w zawodach: stolarz, 
kucharz, krawiec;

Szkoły Branżowej I Stopnia.  
Kształcenie zawodowe odbywa się  
w zawodach: stolarz, kucharz, krawiec, 
sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów 
samochodowych, cukiernik, piekarz, 
lakiernik.

PA
S
Ł
Ę
K

OŚRODEK SZKOLENIA  
I WYCHOWANIA MŁODZIEŻY  
14-2 OHP W PASŁĘKU 
ul. Westerplatte 20, 14-400 Pasłęk  
tel. 55 248 20 79 
e-mail: osiwpaslek@ohp.pl

II i III klasy Gimnazjum, oraz VII klasy 
Szkoły Podstawowej. 
Przyuczenie do wykonywania określonej 
pracy dla młodzieży objętej wsparciem 
OHP odbywa się w zawodach: stolarz, 
murarz-tynkarz, mechanik pojazdów 
samochodowych, kucharz;

Szkoły Branżowej I Stopnia. 
Kształcenie zawodowe odbywa 
się w zawodach: kucharz, fryzjer, 
sprzedawca, murarz-tynkarz, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, lakiernik, blacharz 
samochodowy, mechanik pojazdów 
samochodowych, wędliniarz, cukiernik, 
piekarz, stolarz.

Jest to jednostka stacjonarna z internatem, do której można kierować młodzież  
z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego. W uzasadnionych przypadkach 
(brak warunków do nauki w miejscu zamieszkania) miejsca w internacie OHP mogą 
zostać przyznane uczestnikom z m. Pasłęka.  Dla młodzieży spełniającej kryteria 
przyjęcia do OHP zakwaterowanie oraz wyżywienie jest nieodpłatne, a proces nauki  
i wychowania przebiega w pięcio-dniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku).  
Przy jednostce funkcjonuje świetlica środowiskowa OHP. Kształcenie młodzieży 
odbywa się na poziomie:

2017/2018: klasa VII szkoły podstawowej; klasa II i III gimnazjum; klasa I szkoły branżowej I stopnia
2018/2019: klasa VII i VIII szkoły podstawowej; klasa III gimnazjum; klasa I szkoły branżowej I stopnia
2019/2020: klasa VII i VIII szkoły podstawowej; klasa I szkoły branżowej I stopnia
WARUNEK – ukończona VI klasa Szkoły Podstawowej
Obszar oddziaływania - nieograniczony

22017/2018: klasa VII szkoły podstawowej; klasa II i III gimnazjum; klasa I szkoły branżowej I stopnia
2018/2019: klasa VII i VIII szkoły podstawowej; klasa III gimnazjum; klasa I szkoły branżowej I stopnia
2019/2020: klasa VII i VIII szkoły podstawowej; klasa I szkoły branżowej I stopnia
WARUNEK – ukończona VI klasa Szkoły Podstawowej
Obszar oddziaływania - nieograniczony
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HUFIEC PRACY 14-10 W OSTRÓDZIE
ul. Sienkiewicza 9, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 22 56 
e-mail: hpostroda@ohp.pl

Jest to jednostka dochodząca z możliwością zakwaterowania w internacie, 
do której można kierować młodzież z terenu: m. Ostródy, powiatu ostródzkiego, 
iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego (wg. możliwości komunikacyjnych). Proces 
nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku 
do piątku). Przy jednostce funkcjonuje świetlica środowiskowa OHP. Kształcenie 
młodzieży odbywa się na poziomie:

2017/2018: klasa I szkoły branżowej I stopnia
2018/2019: klasa I szkoły branżowej I stopnia
2019/2020: klasa I szkoły branżowej I stopnia
WARUNEK - ukończone Gimnazjum
Obszar oddziaływania: miasto Ostróda, powiaty 
ostródzki,iławski, nowomiejski, działdowski

Szkoły Branżowej I Stopnia.
Kształcenie zawodowe odbywa się  
w zawodach: kucharz, sprzedawca,  
klasa wielozawodowa (zawody 
rzemieślnicze: mechanik pojazdów 
samochodowych, lakiernik, fryzjer, 
stolarz, cukiernik, piekarz, fotograf, 
dekarz, ślusarz, monter sieci, instalacji  
i urządzeń sanitarnych, monter, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, elektryk, 
elektromechanik, wędliniarz, krawiec 
i inne w porozumieniu z Cechem 
Rzemiosł i Przedsiębiorców).
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HUFIEC PRACY 14-6 W OLSZTYNIE
ul. Artyleryjska 3b, 10-165 Olsztyn
tel. 89 527 62 03 w. 10 
e-mail: hpolsztyn@ohp.pl 

Jest to jednostka dochodząca bez internatu, do której można kierować młodzież  
z terenu m. Olsztyna i powiatu olsztyńskiego (wg. możliwości komunikacyjnych). 
Proces nauki i wychowania przebiega w pięciodniowym systemie nauki (od 

poniedziałku do piątku). Kształcenie młodzieży odbywa się na poziomie:
II i III klasy Gimnazjum, oraz VII klasy Szkoły Podstawowej. 
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla młodzieży objętej wsparciem 
OHP odbywa się w zawodach: mechanik samochodowy, blacharz samochodowy, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, monter sprzętu 
AGD, monter instalacji sanitarnych, cukiernik, elektryk, fryzjer, pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej, tapicer, piekarz, zegarmistrz,  ślusarz, murarz;

Szkoły Branżowej I Stopnia.
Kształcenie zawodowe odbywa się w zawodach: mechanik 
samochodowy, blacharz samochodowy, elektromechanik 
pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, monter 
sprzętu AGD, monter instalacji sanitarnych, cukiernik, elektryk, 
fryzjer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, tapicer, 
piekarz, zegarmistrz, ślusarz, murarz.

2017/2018: klasa VII szkoły podstawowej; klasa II i III gimnazjum; klasa I szkoły branżowej I stopnia.
2018/2019: klasa VII i VIII szkoły podstawowej; klasa III gimnazjum; klasa I szkoły branżowej I stopnia.
2019/2020: klasa VII i VIII szkoły podstawowej; klasa I szkoły branżowej I stopnia.
WARUNEK – ukończona VI klasa Szkoły Podstawowej. 
Obszar oddziaływania – miasto Olsztyn oraz powiat olsztyński, powiat nidzicki i miasto Nidzica.
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OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

HUFIEC PRACY 14-14 W PISZU
ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz 
tel. 87 423 33 57, e-mail: hppisz@ohp.pl

Jest to jednostka dochodząca bez internatu, do której można kierować młodzież  
z terenu m. Pisza i powiatu piskiego. Proces nauki i wychowania przebiega  
w pięciodniowym systemie nauki (od poniedziałku do piątku). Przy jednostce 
funkcjonuje świetlica środowiskowa OHP.  Kształcenie młodzieży 
odbywa się na poziomie:

II i III klasy Gimnazjum. 
Przyuczenie do wykonywania określonej 
pracy dla młodzieży objętej wsparciem 
OHP odbywa się w zawodach: mechanik 
pojazdów samochodowych, kucharz, 
fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, 
lakiernik, ślusarz, cukiernik, piekarz, 
stolarz;

Szkoły Branżowej I Stopnia. 
Kształcenie zawodowe odbywa się  
w zawodach:  kucharz, fryzjer, 
sprzedawca, murarz-tynkarz, lakiernik, 
ślusarz, cukiernik, piekarz, stolarz, 
wędliniarz.

WK - WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP
CKIW - CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
HP - HUFIEC PARCY

GW - GRUPA WYCHOWAWCZA
ŚHP - ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY
OSIW - OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA

OLSZTYN

ELBLĄG

 WK 
OSTRÓDA

PISZ

EŁK

GIŻYCKO

NIDZICA

PASŁĘK
OLECKO

MRĄGOWO

HP

HPHP

HP

HP

ŚHP

OSiW

OSiW

GW

GW

GOŁDAP

CKIW

2017/2018: klasa II i III gimnazjum; klasa I szkoły branżowej I stopnia
2018/2019: klasa III gimnazjum; klasa I szkoły branżowej I stopnia
2019/2020:; klasa I szkoły branżowej I stopnia
Obszar oddziaływania – miasto Pisz oraz powiat piski
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OPIEKA I WYCHOWANIE 

Polega przede wszystkim na stwarzaniu 
młodzieży optymalnych warunków do 
nauki i zdobycia kluczowych kompe- 
tencji społecznych umożliwiających 
aktywizację społeczną i zawodową, jak 
również na uczeniu i kształtowaniu ról 
społecznych młodych osób.

Proces wychowania jest realizowany 
poprzez objęcie młodzieży programami 
wychowawczymi, profilaktycznymi, 
edukacyjnymi i resocjalizacyjnymi oraz 
innymi przedsięwzięciami o charakterze 
kompensacyjnym i socjalizacyjnym, 
ukierunkowanymi na kreowanie 
akceptowanej społecznie tożsamości 
oraz na wygaszanie destruktywnych 
postaw, zachowań i nawyków.

Oferta wychowawcza OHP jest 
wieloaspektowa i urozmaicona oraz 
często ma charakter długofalowy,  
co jest podyktowane dużą  różno-
rodnością potrzeb uczestników OHP 
oraz możliwościami i oczekiwaniami 
środowiska lokalnego. Oddziaływania 
wychowawcze ukierunkowane są na 
podniesienie poczucia własnej wartości  
i doświadczenie pozytywnych wzmocnień 
społecznych.

Działania te realizowane są w następujących obszarach:

– profilaktyka społeczna poprzez m.in. udział młodzieży  
w programach i projektach wychowawczych ukierunkowanych 
na wzmacnianie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom 
negatywnym społecznie oraz rozwijanie kompetencji 
społecznych;

– aktywizacja społeczno-zawodowa, m.in. poprzez udział 
w młodzieżowej działalności samorządowej Kapituły 
Samorządności OHP, Klubów Aktywnych OHP oraz współpracę 
z Klubami Absolwenta OHP, angażowanie młodych ludzi  
w pracę wolontarystyczną na rzecz osób niepełnosprawnych,  
i starszych

– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, m.in. poprzez udział 
w kołach zainteresowań oraz innych zajęciach 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 

RYNEK PRACY

DOCHODZĄCA

przeznaczona dla uczestników 
mieszkających w miejscu umożliwiającym 
im naukę w szkole oraz udział  
w zajęciach organizowanych przez OHP.

STACJONARNA

dla uczestników mieszkających w odległości od OHP, 
uniemożliwiającej codzienny dojazd do placówki i w związku  
z tym korzystających z zakwaterowania i wyżywienia  
w internacie OHP. W procesie kwalifikacji uczestników na 
miejsca stacjonarne uwzględnione jest kryterium dochodowe 
na osobę w rodzinie. W wyjątkowych przypadkach np. 
szczególnie zła sytuacja rodzinna kandydata, komisja 
rekrutacyjna może zadecydować o przyjęciu na miejsce 
stacjonarne uczestnika, który nie spełnia tego kryterium. 
Środowisko oddziaływań wychowawczych OHP tworzą 
wszyscy pracownicy instytucji oraz jej partnerzy. Stanowią 
oni zintegrowany system działań tworzących atmosferę 
wzajemnego szacunku, partnerskiej współpracy, 
odpowiedzialności oraz forum wymiany wiedzy, doświadczeń  
i dobrych praktyk. 

OHP świadczą usługi rynku pracy obejmujące doradztwo  
i poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy krótko  
i długoterminowej oraz realizują kursy i szkolenia pozwalające 
na podniesienie, bądź zdobycie nowych kwalifikacji 
zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy.  

Młodzież zgłaszająca się do jednostek rynku pracy OHP, 
znajdujących się w niemal wszystkich powiatowych miastach 
Warmii i Mazur, może otrzymać szerokie wsparcie obejmujące 
pomoc w dokonaniu trafnych wyborów edukacyjnych  
i zawodowych, możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami 
pracy i kursów zawodowych pozwalających na uzyskanie 
satysfakcjonującego zatrudnienia.

ELBLĄG

 WK 

BARTOSZYCE

EŁK

GIŻYCKO

NIDZICA

IŁAWA

DZIAŁDOWO

KĘTRZYN

PASŁĘK

KLEBARK
WIELKI

SZCZYTNO

MRĄGOWO

LIDZBARK WARMIŃSKI

BRANIEWO

OSTRÓDA

NOWE MIASTO
LUBAWSKIE

KURZĘTNIK

PISZ

BISKUPIEC
DOBRE
MIASTO

OLSZTYN

CEiPM

MBP

MBPMCIZ

MCK

MCK

MCK

MCK

MCK

MCK

MCK

MCK

OSZ

OSZ

OSZ

OSZOSZ

PPP

MCK

MCK

MCK

MCK

MCK

MCK

CEiPM

MCIZ

MBP

MCK

OSZ

PPP

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY

MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

PUNKT POŚREDNICTWA PRACY

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

Zasięg działania CEiPM w Elblągu

Zasięg działania CEiPM w Olsztynie

CEiPM

MCIZ
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POŚREDNICTWO
PRACY

W ramach pośrednictwa pracy OHP 
pozyskują od pracodawców oferty 
pracy stałej i krótkoterminowej; 
kierują młodzież poszukującą pracy do 
pracodawców; organizują targi i giełdy  
pracy; informują bezrobotnych  
i poszukujących pracy oraz 
pracodawców o aktualnej sytuacji 
i przewidywanych zmianach na lokalnym 
rynku pracy; inicjują i organizują 
kontakty bezrobotnych i poszukujących 
pracy z pracodawcami oraz informują 
bezrobotnych o przysługujących im 
prawach i obowiązkach.

Po oferty zatrudnienia pozyskane przez 
OHP mogą zgłaszać się do jednostek 
OHP osoby w wieku 15-25 lat 
z ważną legitymacją szkolną, studencką 
lub dowodem osobistym oraz 
– w przypadku osób niepełnoletnich 
z zezwoleniem na podjęcie pracy 
udzielonym przez rodzica lub opiekuna 
prawnego. 

JEDNOSTKI WM WK OHP 
ŚWIADCZĄCE USŁUGĘ 
POŚREDNICTWA PRACY:

Młodzieżowe Biuro Pracy w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3b, 10-165 Olsztyn
tel./ fax 89 527 62 04
e-mail: posrednictwo.ceipm@ohp.pl

Dużą popularnością wśród młodzieży 
cieszą się targi i giełdy pracy, w czasie 
których prezentowane są oferty 
zatrudnienia. Targi i giełdy są okazją do
spotkania osób poszukujących pracy  
z pracodawcami, a często też uzyskania 
pomocy od doradców zawodowych 
OHP.

OHP świadczą, w ramach sieci EURES, również  usługi z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy. Pośrednictwo pracy  
w ramach sieci EURES dla pracodawców polskich oraz zagranicznych z Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
obejmuje m.in.: bezpośrednie kontakty z polskimi pracodawcami oraz obsługę ofert pracy polskich i zagranicznych pracodawców.

Młodzieżowe Biuro Pracy w Elblągu
ul. Junaków 5 , 82-300 Elbląg
tel. 55 532 53 21, fax 55 232 53 52
e-mail: mbpelblag@ohp.pl

Punkt Pośrednictwa Pracy w Mrągowie
ul. Warszawska 29/3, 11-700 Mrągowo
tel. 89 741 47 42 
e-mail: pppmragowo@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku 
ul. 1 Maja 30, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 15 03 
e-mail: mckgizycko@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery  
w Bartoszycach
ul. Hubalczyków 2/14, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 09 68 
e-mail: mck.bartoszyce@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Nidzicy
ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica
tel. 89 521 04 88 
e-mail: mcknidzica@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ełku
ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
tel. 87 610 12 63 
e-mail: mckelk@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Iławie 
ul. Andersa 2a, 14-200 Iława
tel. 517 306 984  
e-mail: mckilawa@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery  
w Biskupcu
ul. Pionierów 6, 11-300 Biskupiec
tel. 89 715 22 12 
e-mail: mckbiskupiec@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery  
w Kętrzynie
ul. Dworcowa 10,11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 12 53 
e-mail: mckketrzyn@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery  
w Działdowie
ul. Jagiełły 35, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 51 29 
e-mail: mckdzialdowo@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery  
w Szczytnie
ul. Polska 26, 12-100 Szczytno
tel. 89 624 85 21 
e-mail: mckszczytno@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery  
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Wyszyńskiego 20  
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 527 14 18
e-mail: mcklidzbark@ohp.pl
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PORADNICTWO
ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe to jedna 
z najistotniejszych form wsparcia, jakiej udzielają 
Ochotnicze Hufce Pracy osobom wieku 15-25 
lat. Doradcy zawodowi, uwzględniając zarówno 
lokalne możliwości zatrudnienia, jak i indywidualne 
predyspozycje zawodowe i osobowościowe młodego 
człowieka, pomagają przede wszystkim dokonać 
wyboru przyszłego zawodu, zaplanować karierę 
zawodową i edukacyjną, jak również pomagają przy 
zmianie zawodu, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu 
pracy. Do ich zadań należy także zaznajamianie 
zainteresowanych z lokalnym rynkiem pracy oraz 
sposobami poszukiwania pracy. Doradcy zawodowi 
świadczą swoje usługi nieodpłatnie. Udzielają porad 
w formie stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do 
zainteresowanych placówek. Doradcy zawodowi 
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, 
szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, 
domami dziecka, aresztami śledczymi, zakładami 
karnymi, zakładami poprawczymi, schroniskami dla  
nieletnich.

Tego typu współpraca owocuje organizacją targów  
i giełd pracy, imprez edukacyjnych, zajęć 
warsztatowych dla młodzieży i innych wspólnych 
przedsięwzięć mających na celu przygotowanie 
młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy; wymianą 
dobrych praktyk i doświadczeń zawodowych.

JEDNOSTKI WM WK OHP ŚWIADCZĄCE USŁUGI 
PORADNICTWA I DORADZTWA ZAWODOWEGO:

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3b, 10-165 Olsztyn, 
tel. 89 527 49 33, fax 89 527 62 03
kom. 696 402 677  
e-mail: mcizolsztyn@ohp.pl

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Elblągu 
ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg
tel. 55 232 53 51, fax 55 232 53 52 
e-mail: mcizelblag@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery  
w Ostródzie
ul. Słowackiego 13, 14-100 Ostróda, 
(dworzec kolejowy)
tel. 89 642 88 27  
e-mail: mckostroda@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Giżycku 
ul. 1 maja 30, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 13 03  
e-mail: mckgizycko@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery  
w Braniewie
ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo
tel. 55 230 49 92 
e-mail: mckbraniewo@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery  
w Bartoszycach
ul. Hubalczyków 2/14, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 03 48,  
e-mail: mck.bartoszyce@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Nidzicy
ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica
tel. 89 511 93 83   
e-mail: mcknidzica@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ełku
ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
tel. 87 610 12 63  
e-mail: mckelk@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Iławie 
ul. Andersa 2a, 14-200 Iława
tel. 517 306 991 
e-mail: mckilawa@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pasłęku
ul. B. Chrobrego 7, 14-400 Pasłęk
tel. 55 239 35 95  
e-mail: mckpaslek@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery  
w Biskupcu
ul. Pionierów 6, 11-300 Biskupiec
tel. 89 715 22 11  
e-mail: mckbiskupiec@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery  
w Kętrzynie
ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 48 85  
e-mail: mckketrzyn@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery  
w Działdowie
ul. Jagiełły 35, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 51 29  
e-mail: mckdzialdowo@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery  
w Szczytnie
ul. Polska 26, 12-100 Szczytno
tel. 89 624 85 21  
e-mail: mckszczytno@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Piszu
ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz
tel. 87 423 33 57  
e-mail: mckpisz@ohp.pl
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OFERTA
HANDLOWO-USŁUGOWA

Jednostki szkoleniowe OHP realizują 
bezpłatne certyfikowane kursy  
i szkolenia zawodowe pozwalające 
na zdobycie kwalifikacji w zawodach 
cieszących się dużym zapotrzebowaniem 
ze strony lokalnych pracodawców. 
Organizowane są kursy i szkolenia 
również pod konkretne potrzeby! 
Specjaliści OHP starają się spełniać 
funkcję nie tylko dostawcy szkoleń, 
ale przede wszystkim doradczą. 
Prowadzą rozmowy z kandydatami na 
kursy, szkolenia i przekwalifikowania 
uwzględniając predyspozycje psychofi-
zyczne i zawodowe uczestników. Jest to 
gwarantem skuteczności prowadzonej 
przez OHP działalności szkoleniowej.

Warmińsko Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie zaprasza  
do skorzystania z  oferty handlowo-usługowej. 

W ramach działalności warsztatów  szkoleniowo-produkcyjnych w Pasłęku, Elblągu  
i Mrągowie proponowana  jest szeroka gama solidnie wykonanych  i trwałych mebli 
ogrodowych – altany, wiaty, wiatosceny, wiaty przystankowe, pergole, huśtawki, ławki, 
stoły, itp. Warsztaty realizują indywidualne zamówienia na konstrukcje dachowe, 
więźby a także krokwie i kantówki, jak również zamówienia z zakresu stolarki 
precyzyjnej, tj. meble biurowe, do domu, na wymiar i pod zabudowę. 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego  
w Klebarku Wielkim
Klebark Wielki 18, 10-687 Olsztyn
tel. 89 527 12 06  
e-mail: oszklebark@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego  
w Dobrym Mieście
ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobre Miasto
tel. 89 715 28 40  
e-mail: oszdobremiasto@ohp.pl

KURSY
I SZKOLENIA

7 900 ZŁ

21 000 ZŁ

 5 300 ZŁ

600 ZŁ

8 500 ZŁ

Ośrodek Szkolenia Zawodowego  
w Braniewie
ul. Moniuszki 9a, 14-500 Braniewo
tel. 511 938 986 
e-mail: oszbraniewo@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego  
w Kurzętniku
ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik
tel. 506 273 766  
e-mail: oszkurzetnik@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery  
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Wyszyńskiego 20,  
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 527 14 18 
e-mail: mcklidzbark@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego  
w Olsztynie
Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn  
tel. 89 519 05 27 
e-mail: oszolsztyn@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery  
w Ostródzie
ul Słowackiego 13 /dworzec PKP/
tel. 89 642 88 27  
e-mail: oszostroda@ohp.pl

Rejonowy Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego Młodzieży 
kontakt: 89 527 62 03 w. 24

W każdym z ośrodków na terenie Pasłęka, Elbląga i Mrągowa 
zapewniamy bazę noclegową w standardzie hotelu  
z wyżywieniem dla klientów indywidualnych oraz grup 
zorganizowanych. Koszt noclegu dla jednej osoby to tylko 25 zł.

Kontakt:
Krzysztof Narwojsz
k.narwojsz@ohp.pl

OFERUJEMY
Na terenie Pasłęka, Elbląga i Mrągowa oferujemy sprzedaż obiadów 
domowych z dowozem oraz usługi cateringowe - obsługę bankietów, 
eventów oraz imprez okolicznościowych.  
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Do OHP przyjmowane są osoby wieku 15-18 lat o zmniejszonych  
szansach życiowych, szczególnych potrzebach edukacyjnych, pochodzące z rodzin  
z defaworyzowanych, dotkniętych bezrobociem, wymagające socjalizacji i wsparcia  
w funkcji wychowawczej, jak również poszukujące opieki oraz możliwości kontynuacji 
kształcenia i nauki zawodu, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy. 

Do OHP rekrutowana jest również młodzież zagrożona wypadnięciem z systemu 
edukacji, z powodu złej sytuacji życiowej, niepowodzeń szkolnych. Uczestnicy są 
przyjmowani na zasadzie dobrowolnego i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia 
oraz na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Rekrutacja trwa 
od kwietnia do 30 września każdego roku, ale – w przypadku wolnych miejsc w danej  
jednostce – również od 1 października do 31 grudnia lub, incydentalnie, także w trakcie 
roku szkolnego. Kandydaci na uczestników OHP mogą ubiegać się o przyjęcie do 
placówki dochodzącej lub stacjonarnej, tj. zapewniającej zakwaterowanie.  
Wybór placówki oraz warunki przyjęcia są uzależnione od indywidualnej sytuacji 
kandydata i jego potrzeb.

UCZESTNICTWO W OHP
JEST DOBROWOLNE I BEZPŁATNE

Warmińsko-Mazurksa Wojewódzka 
Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Artyleryjska 3b, 10-165 Olsztyn
tel. 089 527 62 03     089 527 94 06
fax 089 527 62 03     wew. 33

e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl
www.warminsko-mazurska.ohp.pl

infolinia: 19 524


