
 

REKRUTACJA DO OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 

                                                                                                                                                                                                                   

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy  

w Kielcach zaprasza młodzież, która w roku szkolnym 2014/2015: 

  

        ma ukończone 15 lat (w dniu zapisu), ale nie jest pełnoletnia 

        ma ukończoną szkołę podstawową 

        ma problemy z nauką 

        ma trudną sytuację rodzinną 

        stan zdrowia pozwala na podjęcie przygotowania zawodowego. 

Ochotnicze Hufce Pracy umożliwiają uzupełnienie wykształcenia ogólnego w zakresie gimnazjum 

czy też zasadniczej szkoły zawodowej oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych u pracodawców zewnętrz-

nych oraz na warsztatach szkoleniowych OHP, a ponadto zapewniają bezpłatny pobyt z wyżywieniem oraz 

opiekę wychowawczą.  

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach zaprasza młodzież, 

która: 

    chce uczęszczać do gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy (od klasy drugiej odbywają się 

praktyki w wybranym przez siebie zawodzie); 

   chce uczyć się w szkole zawodowej lub uczy się w szkole zawodowej i poszukuje praktyk. 

  

Młodzież ma szansę na zdobycie wykształcenia w następujących zawodach: 

kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, monter zabudowy i robót wykoń-

czeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samo-

chodowych, elektryk, lakiernik, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, wędli-

niarz, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, 

monter-mechatronik. 
 

Za pracę wszyscy uczestnicy hufca otrzymują miesięczne wynagrodzenie, a ponadto mają możliwość bez-

płatnego uczestniczenia w dodatkowych zajęciach: wychowawczych, profilaktycznych, socjoterapeutycz-

nych, konkursach, zawodach, wycieczkach i innych przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych. 

Cały proces dydaktyczno-wychowawczy odbywa się pod nadzorem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 

Dysponujemy także wolnymi miejscami w internatach, w których za pobyt i żywienie młodzież nie ponosi 

żadnych opłat. 

  
W celu uzyskania bliższych informacji chętnych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 

www.swietokrzyska.ohp.pl oraz do naszych jednostek w: 

        Kielcach – ul. Wrzosowa 44 – tel.(41) 344 46 11, hufiec.kielce@ohp.pl 

        Pińczowie – ul. Spółdzielcza 4 – tel.(41) 357 61 93, hufiec.pinczow@ohp.pl 

        Jędrzejowie – ul. Przemysłowa 9d – tel.(41) 386 21 64, hufiec.jedrzejow@ohp.pl 

        Starachowicach – ul. Hutnicza 10 – tel.(41) 274 85 06, osiw.starachowice@ohp.pl 

        Skarżysku-Kamiennej – ul. Plac Floriański 1 – tel.(41) 252 52 82, hufiec.skarzysko@ohp.pl 

        Końskich – ul. Staszica 2 – tel.(41) 372 37 19, hufiec.konskie@ohp.pl 

 

Z wyrazami szacunku:  

  

 ks. Dariusz Jarliński, Wojewódzki Duszpasterz OHP             Jerzy Górski, Wojewódzki Komendant OHP                                             
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