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SŁOWO WSTĘPNE 

 

Oddajemy w Państwa ręce Informator 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych 

Hufców Pracy (ZWK OHP), w którym przedstawiamy  

naszą działalność na rzecz kształcenia i wychowania młodzieży.  

 

Działamy na rzecz ograniczania zjawiska zagrożenia 

młodzieży wykluczeniem społecznym pomagając młodym 

ludziom realizować obowiązek szkolny i nauki, działamy na rzecz 

wyrównywania deficytów wychowawczych, rozwiązywania 

trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizacji społeczno-

zawodowej.  

 

Oferta OHP skierowana jest do zachodniopomorskiej 

młodzieży w wieku 15-25 lat. W strukturze ZWK OHP są Ośrodki 

Szkolenia i Wychowania w Barlinku, Łobzie i Stargardzie, gdzie 

oferujemy miejsca w internacie z bezpłatnym zakwaterowaniem 

i wyżywieniem oraz całodobową opieką pedagogiczną oraz Hufce Pracy  

w Białogardzie, Dębnie, Gryfinie, Koszalinie, Szczecinie, Świnoujściu, Szczecinku, Policach, Trzebiatowie 

i Wałczu, a także Regionalny Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Nosowie oraz filia  

w Świnoujściu.  

 

Uczestnik OHP uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej  

z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy albo zdobywa kwalifikacje zawodowe 

na poziomie szkoły branżowej I stopnia, czy też w ramach szkolenia kursowego. Uczestnicy OHP objęci 

są wsparciem doradcy zawodowego, pośrednika pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego. W razie 

konieczności zapewniamy wsparcie psychologiczne. Dodatkowym atutem uczestnictwa w OHP jest 

możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń uzupełniających kwalifikacje zawodowe. 

 

Młodzież ma możliwość rozwijania swoich pasji poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań 

i zajęciach dodatkowych. Stwarzamy możliwość uczestnictwa w szkoleniach, praktykach, stażach 

zagranicznych oraz wymianach międzynarodowych. Współpraca międzynarodowa ZWK OHP 

zaowocowała projektami wymiany młodzieży w partnerstwie  

z podobnym instytucjami z Niemiec, Litwy, Słowacji, Turcji, Rumunii, Chorwacji, Malty, Węgier, Danii, 

Włoch czy Portugalii.  

Bogata oferta Ochotniczych Hufców Pracy jest stale dostosowywana do potrzeb młodych ludzi 

i rynku pracy.  

OHP to szansa dla osób, które potrzebują wsparcia na swojej edukacyjno-zawodowej ścieżce.  

Zapraszamy! 
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 OCHOTNICZE HUFCE PRACY 
 

 

Kim jesteśmy?  

Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową Ministerstwa Rozwoju, Pracy  

i Technologii wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia. Misją OHP jest wspieranie młodych ludzi w ich 

rozwoju zawodowym, społecznym i emocjonalnym.  

 

Do kogo OHP kieruje swoją ofertę? 
Z oferty OHP mogą skorzystać: 

 osoby w wieku 15-18 lat, które nie ukończyły szkoły podstawowej lub nie kontynuują nauki po jej 

ukończeniu; 

 osoby do 25 roku życia potrzebujące wsparcia na rynku pracy. OHP oferuje doradztwo zawodowe, 

zajęcia z rozwoju osobistego i pomoc w zdobyciu zatrudnienia. Uczestnicy i absolwenci OHP, a także 

osoby spoza OHP mogą liczyć na wszechstronne wsparcie w rozwoju zawodowym. 

 
Uczestnicy OHP mają możliwość zakwaterowania w internatach Ośrodków Szkolenia i Wychowania  

w Barlinku, Stargardzie i Łobzie. Ta forma wsparcia kierowana jest do uczestników mieszkających w miejscach 

uniemożliwiających codzienny dojazd do placówki OHP. W kwalifikacji kandydata na miejsca stacjonarne 

uwzględnia się jego szczególnie trudną sytuację wychowawczą, edukacyjną, rodzinną, środowiskową, 

mieszkaniową, ekonomiczną i komunikacyjną. Zakwaterowanie i wyżywienie w OSiW OHP jest bezpłatne. 

Młodzież jest w nich objęta całodobową opieką wykwalifikowanej kadry wychowawczej. 

Uczestnicy nie ponoszą też żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w kołach zainteresowań, 

imprezach wojewódzkich i krajowych, przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych, programach 

międzynarodowych czy kursach doszkalających. Pod okiem doświadczonych wychowawców, pedagogów  

i instruktorów praktycznej nauki zawodu młodzież rozwija swoje uzdolnienia i pasje, uczy się, jak żyć ciekawie, 

zdrowo i odpowiedzialnie.  

 

Jak przystąpić do OHP? 
Uczestnik może być przyjęty do jednostki po spełnieniu następujących warunków: 

 ma ukończone 15 lat i nieukończone 18 lat, 

 zadeklarował wolę uczestnictwa w OHP, 

 złożył niezbędne dokumenty (dostępne na www.dokariery.pl, www.ohp.pl oraz w jednostkach ZWK 

OHP), 

 zadeklarował kontynuowanie kształcenia ogólnego, 

 zawarł z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualną umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, 

 dobrowolnie zobowiązał się do przestrzegania zasad organizacyjnych i regulaminu wybranej przez siebie 

jednostki organizacyjnej OHP. 

 

W celu uzyskania pomocy doradcy zawodowego lub pośrednika pracy przez osoby niebędące uczestnikami OHP 

należy skontaktować się z najbliższym Młodzieżowym Centrum Kariery, Młodzieżowym Biurem Pracy lub 

Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej. 
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NAUKA I PRACA 

 

Kształcenie i przygotowanie zawodowe 
 

Ochotnicze Hufce Pracy dają możliwość zdobycia wykształcenia i przygotowania zawodowego. Do OHP 

są przyjmowane osoby w wieku 15-18 lat, które decydują się realizować obowiązek nauki, łącząc ją z pracą  

i zdobywając konkretny zawód. W wyborze zawodu młodych ludzi wspiera doradca zawodowy OHP dobierając 

kształcenie ogólne i zawodowe zgodne z zainteresowaniami oraz predyspozycjami kandydata, a następnie 

pośrednik pracy organizuje zatrudnienie pracownika młodocianego w zakładzie, gdzie odbywa się praktyczna 

nauka zawodu.  

Uczestnik OHP otrzymuje za pracę miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie. 

Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się na warsztatach szkoleniowych Ośrodków Szkolenia  

i Wychowania lub u pracodawców zewnętrznych.  

Nauka odbywa się w systemie dziennym, w dwóch typach szkół publicznych: 

 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; 

 w trzyletniej szkole branżowej I stopnia dla osób, które skończyły 15 lat oraz ukończyły ośmioletnią 

szkołę podstawową. 

Ucząc się w szkole podstawowej młodzież realizuje przyuczenie do wykonywania określonej pracy, 

które pozwala 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. 

 

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy: 

 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. 

 

Ucząc się w szkole branżowej I stopnia młodzież realizuje naukę zawodu. Tę formę edukacji zawodowej 

kończy egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych organizowany przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną lub Izbę Rzemieślniczą. Pozwala uzyskać kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie do pracy w 

charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika. Nauka zawodu trwa 36 miesięcy. 

 

Nauka zawodu: 

 poprzedzona jest zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; 

 dopuszczalne jest zatrudnienie tylko przy pracach objętych programem nauczania; 

 nauka zawodu kończy się egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji 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 daje nauka w OHP? 
 

 Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas nauki w ramach OHP jest atutem dla przyszłych 

pracodawców i sprawia, ze nasi absolwenci są konkurencyjni na rynku pracy i szybciej znajdują stałe 

zatrudnienie. Uczestnik OHP po zakończeniu nauki może wykazać się dwu-trzyletnim stażem pracy 

(umowa o pracę). 

 Zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do pracy w przypadku uczniów szkoły podstawowej lub dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w przypadku uczniów szkoły branżowej I stopnia. 

 Świadectwo ukończenia szkoły umożliwiające kontynuację edukacji np. w szkole wyższego szczebla. 

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w programach międzynarodowych, kołach 

zainteresowań, zajęciach w świetlicach środowiskowych OHP, przedsięwzięciach kulturalno-

oświatowych i rekreacyjno-sportowych. 

 Zdobywanie i rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych. 

 

 

Refundacja wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom 

ze środków Funduszu Pracy oraz dofinansowanie kosztów 

kształcenia pracowników młodocianych 

Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego może 

uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

Refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych może otrzymać pracodawca, który złoży bezpośrednio lub 

za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców, wniosek o zawarcie umowy o refundację do Centrum 

Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie lub Koszalinie (zależnie od miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej) w terminie:  

 forma szkolna (VII i VIII klasa szkoły podstawowej, I-III klasy szkoły branżowej  

I stopnia): od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku, 

 forma pozaszkolna (szkolenie kursowe): do 20. dnia każdego miesiąca. 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, 

przysługuje zwrot kosztów kształcenia, nawet do 10000 zł na jednego młodocianego pracownika, przyznawany 

przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego 

pracownika. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów kształcenia jest zdanie przez młodocianego egzaminu. 

Korzyści dla pracodawcy: 

 pracodawca otrzymuje refundację poniesionych kosztów, 

 pracodawca kształtuje młodego pracownika pod potrzeby własnej kadry pracowniczej, 

 pracodawca pozytywnie wpływa na rynek pracy kształcąc wykwalifikowanych praktyków, 

 pracodawca otrzymuje zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 

Więcej informacji, druki do pobrania oraz akty prawne znajdą Państwo na stronie internetowej 

https://ohp.pl/rozwoj-zawodowy/refundacja/zasady. Informacji udzielają również pracownicy Centrów Edukacji 

i Pracy Młodzieży w Szczecinie i Koszalinie. 
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Jednostki OHP w województwie zachodniopomorskim 

 
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie 

ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin 

zachodniopomorska@ohp.pl 

91-812-79-81 

www.ohp.pl                   http://zachodniopomorska-bip.ohp.pl/                  https://www.facebook.com/zwkohp 

 
Tu można skorzystać bezpłatnie z usług doradcy zawodowego i otrzymać oferty pracy: 

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Szczecinie 

ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin 

91 812-69-46 w. 122 

Doradca zawodowy: k.kuswik@ohp.pl, k.machalska@ohp.pl 

Młodzieżowe Biuro Pracy w Szczecinie 

ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin 

91 812-69-46 w. 121 

Pośrednik pracy: mbp.szczecin@ohp.pl 

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Koszalinie 

ul. Morska 43, 75-215 Koszalin 

94 343-10-36 

Doradca zawodowy: k.golebiowska@ohp.pl, m.rozycka@ohp.pl 

Młodzieżowe Biuro Pracy w Koszalinie 

ul. Morska 43, 75-215 Koszalin 

94 343-10-36 



  INFORMATOR 
  ZACHODNIOPMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY 
  OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 

 

7 

 

Pośrednik pracy: ppp.koszalin@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Stargardzie 

ul. Jugosłowiańska 22 a, 73-110 Stargard 

91 573-38-86 

Pośrednik pracy: mbp.stargard@ohp.pl Doradca zawodowy: mck.stargard@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębnie 

ul. Chojeńska 1, 74-400 Dębno 

95 433-36-17 

Doradca zawodowy: m.szatkowska@ohp.pl Pośrednik pracy: mbp.debno@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Łobzie 

ul. Krótka 2, 73-150 Łobez 

91 397-48-48 

Doradca zawodowy: m.sniadecka@ohp.pl Pośrednik pracy: d.trzcinska@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Trzebiatowie 

ul. Kościuszki 25, 72-320 Trzebiatów 

91 321-02-83 

Doradca zawodowy: r.cwikla@ohp.pl Pośrednik pracy: mbp.trzebiatow@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Wałczu 

ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz 

67 345-04-41 

Pośrednik pracy: ppp.walcz@ohp.pl Doradca zawodowy: mck.walcz@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Policach 

ul. Tanowska 8, 72-010 Police 

91 317-87-20 

Doradca zawodowy: mck.police@ohp.pl Pośrednik pracy: mbp.police@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Barlinku 

ul. Św. Bonifacego 36, 74-320 Barlinek 

95 746-35-43 w. 445 

Pośrednik pracy: mbp.barlinek@ohp.pl Doradcza zawodowy: mck.barlinek@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Gryfinie 

ul. Szczecińska 19, 74-100 Gryfino 

91 469-54-03, 91 460-08-73 

Pośrednik pracy: ppp.gryfino@ohp.pl Doradca zawodowy: m.sztanga@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Świnoujściu 

ul. Norweska 12, 72-602 Świnoujście 

91 326-04-27 

Doradca zawodowy: mck.swinoujscie@ohp.pl Pośrednik pracy: ppp.swinoujscie@ohp.pl 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Szczecinku 

Plac Wolności 6, 78-400 Szczecinek 

94 712-79-40 

Pośrednik pracy: ppp.szczecinek@ohp.pl Doradca zawodowy: mck.szczecinek@ohp.pl 

 

Doradca EURES  

(unijne pośrednictwo pracy i informacja w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE 

i EFTA) 

ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin 

91 812-79-81 w. 126 

joanna.wojcik@ohp.pl 
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Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Barlinku 

ul. Św. Bonifacego 36 , 74-320 Barlinek 

95 74 63 543 

osiw.barlinek@ohp.pl 

   
 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - przyuczenie do wykonywania określonej pracy 

 Szkoła Branżowa I stopnia - nauka zawodu 

 Liczba miejsc ogółem: 94 (z zakwaterowaniem: 86, bez zakwaterowania: 8)  

 

Zajęcia praktyczne odbywają się  

w warsztatach Ośrodka Szkolenia  

i Wychowania oraz u pracodawców 

zewnętrznych pod opieką wykwalifikowanych 

instruktorów praktycznej nauki zawodów. 

Uczestnicy mają możliwość przyuczania do 

wykonywanie określonej pracy w zawodach: 

 Kucharz 

 Stolarz 

 murarz - tynkarz 

oraz nauki zawodu: 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 kucharz 

 stolarz 

 murarz - tynkarz 

 sprzedawca 

 elektryk 

 fryzjer 

 ślusarz 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych 

 

Ośrodek zapewnia całodobową opiekę pedagogiczną nad młodzieżą, stwarza warunki ciekawego spędzania 

wolnego czasu poprzez możliwość korzystania z siłowni, siłowni pod chmurką, sali multimedialnej, bilarda, 

cymbergaja, tenisa stołowego, strzelnicy oraz bezprzewodowego Internetu. Ponadto w Ośrodku działają liczne 

koła zainteresowań: sportowe, plastyczne, strzeleckie, nordic walking, teatralne, ceramiczne. 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w Ośrodku jest bezpłatne. 

Młodzież objęta jest stałym wsparciem wychowawców, doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.  

 

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku biorą udział w projektach finansowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w projektach międzynarodowych, w tym w stażach 

zagranicznych.  

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Barlinku współpracuje m.in. z: 

 Urzędem Miasta i Gminy w Barlinku, który jest organem prowadzącym  Szkołę Podstawową dla 

Dorosłych. 

 Starostwem Powiatowym w Myśliborzu, który jest organem prowadzącym  Szkołę Branżową I stopnia. 

 

Zapraszamy! U nas skończysz szkołę, zdobędziesz zawód, rozwiniesz swoje pasje i odkryjesz nowe talenty.  
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Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Stargardzie  

ul. Jugosłowiańska 22A, 73-110 Stargard 

91 573 38 82 

osiw.stargard@ohp.pl 

  
 Szkoła Branżowa I stopnia – nauka zawodu 

 Liczba miejsc ogółem: 72 (z  zakwaterowaniem: 60, bez zakwaterowania: 12) 

 

Zajęcia praktyczne odbywają się  

w warsztatach Ośrodka Szkolenia  

i Wychowania oraz u pracodawców 

zewnętrznych pod opieką wykwalifikowanych 

instruktorów praktycznej nauki zawodów. 

Uczestnicy realizują naukę zawodu  

w specjalnościach: 

 kucharz 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 elektromechanik 

 cukiernik 

 fryzjer 

 krawiec 

 mechanik maszyn i urządzeń 

 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 monter maszyn i urządzeń 

 elektromechanik 

 operator obrabiarek skrawających (CNC) 

 stolarz 

 

Ośrodek zapewnia całodobową opiekę pedagogiczną nad młodzieżą, stwarza warunki ciekawego spędzania 

wolnego czasu poprzez możliwość korzystania z siłowni, sali komputerowej, tenisa stołowego, piłkarzyków, 

świetlicy, bezprzewodowego Internetu. Dzięki umowie z Miastem Stargard, młodzież ma możliwość trenowania 

w lokalnych klubach sportowych oraz brania udział w zajęciach organizowanych przez placówki kulturalne Miasta 

Stargard. Ponadto w Ośrodku działają koła zainteresowań: sportowe, plastyczne, informatyczne i wolontariatu. 

 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w Ośrodku jest bezpłatne. 

Młodzież objęta jest stałą opieką wychowawców, doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.  

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie biorą udział w projektach finansowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w projektach międzynarodowych, w tym w stażach 

zagranicznych.  

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Stargardzie współpracuje m.in. z: Miastem Stargard, Cechem Rzemiosł 

Różnych w Stargardzie, lokalnymi pracodawcami oraz z ościennymi gminami. 

 

Zapraszamy do OSiW OHP w Stargardzie. Z nami skończysz szkołę, zdobędziesz zawód, rozwiniesz swoje pasje 

i odkryjesz nowe talenty. 
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Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Łobzie 

ul. Krótka 2, 73-150 Łobez 

91 397 30 99 

osiw.lobez@ohp.pl 
 
 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - przyuczenie do wykonywania określonej pracy 

 Szkoła Branżowa I stopnia - nauka zawodu 

 Liczba miejsc ogółem: 68 (z zakwaterowaniem: 58, bez zakwaterowania: 10) 

 

Zajęcia praktyczne odbywają się 

w warsztatach Ośrodka oraz  

u pracodawców zewnętrznych pod 

okiem wyspecjalizowanej kadry 

instruktorskiej.  

Kształcenie na poziomie  szkoły 

podstawowej (przyuczenie 

do zawodu) realizowane jest  

w zawodach: 

 kucharz 

 monter zabudowy i robót 

wykończeniowych 

w budownictwie 

 ogrodnik 

Kształcenie na poziomie szkoły 

branżowej (nauka zawodu) 

realizowane jest w specjalizacjach: 

 kucharz 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

 fryzjer 

 stolarz 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 robotnik obróbki drewna 

 

Ośrodek zapewnia całodobową opiekę wychowawczą nad młodzieżą, stwarza warunki do interesującego 

spędzania wolnego czasu poprzez możliwość korzystania  z dobrze wyposażonej świetlicy, siłowni, sali 

komputerowej ze stałym dostępem do Internetu, rowerów i sali z rowerami stacjonarnymi. Ponadto w OSiW 

działają koła zainteresowań: sportowe, plastyczne, wolontariatu  i turystyczno-rekreacyjne. 

 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w Ośrodku jest bezpłatne. 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Łobzie bierze udział w projektach finansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w projektach międzynarodowych, w tym w stażach zagranicznych. 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Łobzie współpracuje m.in. z: 

 Urzędem Miasta i Gminy Łobez, 

 Starostwem Powiatowym w Łobzie, który jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową dla Dorosłych 

oraz Szkołę Branżową I stopnia. 

 

Zapraszamy! Z nami masz szansę na rozwój, ukończenie szkoły, zdobycie kwalifikacji zawodowych i podjęcie 

zatrudnienia. 
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HUFIEC PRACY 16-11 W DĘBNIE 

ul. Chojeńska 1, 74-400 Dębno 

95 760 4013 

hp16-11@ohp.pl 

 
 Liczba miejsc ogółem: 90 

 Nauka zawodu - Szkoła Branżowa I st., szkolenie kursowe 

 

Kształcenie praktyczne odbywa 

się w blisko 30 zakładach pracy pod 

okiem doświadczonych instruktorów 

nauki zawodu. Uczestnicy mają 

możliwość kształcenia w zawodach: 

 sprzedawca 

 kucharz 

 murarz tynkarz 

 ślusarz 

 piekarz 

 mechanik pojazdów 

samochodowych 

 blacharz samochodowy 

 lakiernik samochodowy 

 fryzjer 

 stolarz 

 robotnik obróbki drewna 

 

Przy Hufcu w Dębnie funkcjonują koła 

strzeleckie oraz plastyczno-

artystyczne. 

Uczestnicy hufca biorą udział w miejskich uroczystościach patriotycznych i licznych imprezach sportowych 

organizowanych na terenie gminy, powiatu i województwa oraz w imprezach turystycznych pieszych i 

rowerowych. Uczestnicy są objęci wsparciem wychowawców, doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. 

 

Hufiec Pracy w Dębnie współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. z  

 Urzędem Miasta w Dębnie,  

 Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Szkoła Branżowa I st. w Dębnie,  

 Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dębnie,  

 Ligą Obrony Kraju Powiatowa Organizacja w Myśliborzu,  

 Stowarzyszeniem Tenisa Stołowego w Dębnie,  

 Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  

w Myśliborzu. 

 

Zapraszamy do Hufca Pracy w Dębnie! Przy wsparciu wychowawców, doradcy zawodowego i pośrednika pracy 

skończysz szkolę, zdobędziesz zawód i zatrudnienie.  
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HUFIEC PRACY 16-7 W GRYFINIE 

ul. Szczecińska 19, 74-100 Gryfino 

91 469 54 03  

hp16-7@ohp.pl 
 

 

 

 Liczba miejsc bez zakwaterowania: 90 

 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych klasa VII, VIII – przyuczenie do wykonywania określonej pracy 

 Szkoła Branżowa I stopnia klasa I, II, III – nauka zawodu 

 

Młodzież ma możliwość nauki 

zawodu lub przyuczenia się do 

wykonywania określonej pracy 

w następujących zawodach:  

 kucharz 

 mechanik-monter maszyn i 

urządzeń 

 fryzjer  

 sprzedawca  

 mechanik pojazdów 

samochodowych  

 elektromechanik  

 cukiernik  

 piekarz  

 stolarz  

 elektromechanik pojazdów 

samochodowych  

 

Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych zakładach pracy pod okiem profesjonalnej kadry 

instruktorskiej na podstawie zawartej z uczestnikiem umowy o pracę. 

Uczestnicy HP Gryfino mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań dzięki funkcjonującym kołom 

zainteresowań: sportowo-rekreacyjnemu i plastycznemu.  Młodzież wspierają wykwalifikowani wychowawcy, 

doradca zawodowy i pośrednik pracy. Uczestnicy mają możliwość udziału w bezpłatnych kursach zawodowych. 

 

Hufiec Pracy w Gryfinie współpracuje m.in. z:  

 Cech Rzemiosł Różnych i przedsiębiorców w Gryfinie ul. Szczecińska 19-19a  

 Zespół Szkół Rzemieślniczych ul. Zygmunta Chmielewskiego 19 w Szczecinie  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie  

 Cech Rzemiosł Metalowych i Elektrycznych w Szczecinie  

 

Zapraszamy! Pomożemy Ci skończyć szkołę, zdobyć zawód i znaleźć pracę.  
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HUFIEC PRACY 16-10 W POLICACH 

ul. Tanowska 8, 72-010 Police 

91-317-87-20 

hp16-10@ohp.pl 

 
 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych klasa VII i VIII (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) 

 Szkoła Branżowa I stopnia – klasy I, II, III (nauka zawodu) 

 Kształcenie w formie kursowej (nauka zawodu) 

 Liczba miejsc bez zakwaterowania: 120 

 

Młodzież ma możliwość nauki zawodu 

lub przyuczenia się do wykonywania 

określonej pracy w następujących 

zawodach:  

 lakiernik samochodowy  

 blacharz samochodowy 

 elektryk 

 fotograf  

 kucharz  

 sprzedawca 

 stolarz 

 kamieniarz 

 piekarz 

 cukiernik 

 fryzjer 

 elektromechanik samochodowy 

 mechanik pojazdów samochodowych  

 ślusarz 

 operator obrabiarek skrawających  

Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych zakładach pracy pod okiem profesjonalnej kadry 

instruktorskiej, na podstawie zawartej z uczestnikiem umowy o pracę. Szeroka oferta zawodów umożliwia 

młodzieży wybór profesji zgodnie z zainteresowaniem i predyspozycjami. W dokonywaniu wyboru młodzież 

wspiera doradca zawodowy, a pośrednik pracy znajduje miejsce odbywania praktyk. 

 Hufiec Pracy w Policach jest jednostką z długoletnią tradycją, w której uczestnik uzyska nie tylko wiedzę 

i przygotowanie zawodowe, ale także są dostępne szkolenia i kursy doszkalające. Uczestnicy OHP biorą udział w 

ogólnopolskich konkursach i imprezach, zajęciach edukacji kulturalnej, artystycznej, zdrowotnej, ekologicznej, 

spotkaniach integracyjnych, warsztatach plastycznych i fotograficznych, zajęciach sportowo-rekreacyjnych; 

akcjach charytatywnych i wolontariackich.  

Młodzież HP Police działa w kołach zainteresowań: plastycznym, przyrodniczym i sportowym.  

Hufiec Pracy w Policach współpracuje m.in.: z: 

 Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzebieży,  

 Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,  

 Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie,  

 Zespołem Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie. 

Zapraszamy do Hufca Pracy w Policach! Z nami skończysz szkołę, odbędziesz płatne praktyki zawodowe  

i znajdziesz zatrudnienie. Pomożemy Ci na każdym etapie edukacji i zdobywania zawodu. 
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HUFIEC PRACY 16-5 W SZCZECINIE 

ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin 

91 812 79 81 wew. 128 

hp16-5@ohp.pl 

 
 Liczba miejsc ogółem: 120 

 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych klasa VII i VIII (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) 

 Szkoła Branżowa I stopnia – klasy I, II, III (nauka zawodu) 

 

Młodzież ma możliwość nauki zawodu lub 

przyuczenia się do wykonywania określonej 

pracy w następujących zawodach:  

 kucharz 

 sprzedawca 

 fryzjer 

 lakiernik samochodowy 

 elektromechanik samochodowy 

 dekarz 

 murarz-tynkarz 

 cukiernik 

 elektromechanik narzędzi 

 blacharz samochodowy 

 piekarz 

 fotograf 

 stolarz 

 kelner 

 mechanik pojazdów motocyklowych 

 monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 

Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych zakładach pracy pod okiem kadry instruktorskiej 

na podstawie zawartej z uczestnikiem umowy o pracę. 

Hufiec oferuje zajęcia wychowawcze, a także udział w wyjściach kulturalno-oświatowych i imprezach 

sportowo-rekreacyjnych. Młodzież objęta jest wsparciem wychowawców, doradcy zawodowego, pośrednika 

pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego. W Hufcu Pracy w Szczecinie działają koła zainteresowań: sportowo-

rekreacyjne, plastyczne, wolontariatu. 

Uczestnicy Hufca osiągają wiele sukcesów, m.in. w ogólnopolskich konkursach wiedzy informatycznej, 

plastycznych oraz zawodowych. Uczestnicy Hufca biorą udział w projektach finansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w wyjazdach zimowych i letnich. 

Hufiec Pracy współpracuje z instytucjami takimi jak:  

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,  

 Cech Rzemiosł Metalowych i Elektrycznych oraz Cech Rzemiosł Różnych w Szczecinie,  

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie. 

Zapraszamy do Hufca Pracy w Szczecinie! Przy wsparciu wychowawców, doradcy zawodowego i pośrednika 

pracy skończysz szkołę, odbędziesz płatne praktyki zawodowe, zdobędziesz zawód i zatrudnienie.  
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HUFIEC PRACY 16-14 W ŚWINOUJŚCIU 

ul. Norweska 12, 72-602 Świnoujście 

91 326 04 27 

 
 Liczba miejsc bez zakwaterowania: 90 

 Szkoła Branżowa I stopnia – klasy I, II, III (nauka zawodu). 

 

Młodzież ma możliwość nauki 

zawodu w następujących 

zawodach:  

 kucharz 

 elektryk 

 ślusarz 

 operator CNC 

 cukiernik 

 mechanik 

 sprzedawca 

 fryzjer 

 

Zajęcia praktyczne 

odbywają się w dobrze 

wyposażonych zakładach pracy 

pod okiem kadry instruktorskiej 

na podstawie zawartej z 

uczestnikiem umowy o pracę.  

Młodzież dokonuje wyboru 

zawodu przy wsparciu doradcy 

zawodowego, uwzględniając 

swoje zainteresowania, predyspozycje i potrzeby rynku pracy. Pośrednik pracy oferuje uczestnikowi zakład pracy, 

w którym będą odbywać się praktyki. Uczestnicy zawsze mogą liczyć na wsparcie doświadczonej kadry 

wychowawczej. 

Młodzież ma możliwość rozwijania swoich pasji w plastycznym i sportowo-rekreacyjnym kole zainteresowań. 

Bierze również udział w licznych konkursach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Uczestnicy Hufca 

Pracy w Świnoujściu cyklicznie biorą udział w międzynarodowych wymianach młodzieży  

w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

 

 Hufiec Pracy w Świnoujściu współpracuje z wieloma instytucjami, m.in.: 

 Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział w Świnoujściu, 

 Państwową Inspekcją Sanitarną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Świnoujściu, 

 MOPR w Świnoujściu, 

 Fundacją „Motywacja i Działanie”, 

 A.K.S Szkoła Branżowa. 

 

Zapraszamy do Hufca Pracy w Świnoujściu! Z nami skończysz szkołę, odbędziesz płatne praktyki zawodowe  

i znajdziesz zatrudnienie. Pomożemy Ci na każdym etapie edukacji i zdobywania zawodu. 
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HUFIEC PRACY 16-13 W BIAŁOGARDZIE 

ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard 

94 311 09 23 

hp16-13@ohp.pl 

 
 Liczba miejsc bez zakwaterowania: 90 

 Szkoła Podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy - klasa VII, VIII 

 Szkoła Branżowa I Stopnia - klasa I, II, III 

 

Uczestnicy mają możliwość 
przyuczenia się do wykonywania 
określonej pracy w zawodach: 
 kucharz 
 blacharz samochodowy 

 stolarz 

 tapicer 

 pracownik pomocniczy 

obsługi hotelowej 

Mogą też podjąć się nauki 

zawodu: 

 fotograf 

 kucharz 

 fryzjer 

 sprzedawca 

 murarz- tynkarz 

 blacharz samochodowy  

 ślusarz 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 stolarz 

 tapicer 

 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

 elektryk 

Kształcenie praktyczne uczestnicy odbywają pod okiem doświadczonej kadry instruktorskiej u pracodawców 

działających w powiecie białogardzkim na podstawie zawartych umów o pracę. 

Młodzież rozwija swoje zainteresowania i zdolności w działających kołach zainteresowań: sportowym  

i plastycznym oraz realizuje się w wolontariacie. Bierze udział w przedsięwzięciach edukacyjno-profilaktycznych, 

resocjalizacyjnych, imprezach sportowych, rekreacyjnych czy edukacyjnych oraz zawodach i konkursach. 

Od wielu lat młodzież skupiona w Hufcu Pracy angażuje się w rozmaite akcje lokalne. Pod okiem 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej uczestnicy hufca aktywnie angażują się w życie białogardzkiej 
społeczności, regularnie odwiedzają wystawy i wernisaże lokalnych artystów, biorą udział w miejskich 
uroczystościach patriotycznych i wszelkich imprezach organizowanych na terenie miasta i gminy. 

Hufiec współpracuje z wieloma instytucjami, m. in.: 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,  

 Cechem Rzemiosł Różnych, Ligą Obrony Kraju, Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Szkoły Sukces”,  

 Caritas Parafii pw. NSPJ, Zespołami Kuratorskimi Służby Sądowej, 

 Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zapraszamy do Hufca Pracy w Białogardzie! Z nami skończysz szkołę, zdobędziesz zawód, znajdziesz pracę. 

Razem zadbamy o Twoją przyszłość. 
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HUFIEC PRACY 16-8 W KOSZALINIE 

ul. Morska 43, 75-244 Koszalin 
94 343 10 36 w. 340 

hp16-8@ohp.pl 

 
 Liczba miejsc ogółem: 90 

 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych klasa VII i VIII (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) 

 Szkoła Branżowa I stopnia – klasy I, II, III (nauka zawodu) 

 

Młodzież ma możliwość przyuczenia się do zawodu w specjalnościach:  

 cukiernik 

 elektromechanik 

 fryzjer 

 kucharz 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 murarz – tynkarz 

 piekarz 

 sprzedawca 

 stolarz 

 tapicer 
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Natomiast nauka zawodu odbywa się w zawodach:  

 cukiernik  

 dekarz 

 fryzjer 

 kucharz 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 sprzedawca 

 stolarz 

 elektryk 

 piekarz 

 ślusarz 

 elektromechanik 

 tapicer 

 

Nasi uczestnicy nie muszą martwić się o miejsca pracy. Zajęcia praktyczne odbywają się w ponad 40 

zakładach pracy pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, na podstawie zawartej z uczestnikiem 

umowy o pracę.  

 

Uczestnicy OHP objęci są opieką doradców zawodowych, pośrednika pracy i wychowawców.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom podopiecznych organizuje się szereg przedsięwzięć, dzięki 

którym młodzież może:  

- rozwijać swoje pasje uczestnicząc w kołach zainteresowań: koło podróżnika, koło artystyczne, koło ekologiczne; 

- spełniać się pomagając innym jako wolontariusze; 

- aktywnie spędzać czas wolny podczas wycieczek, kolonii, wyjść do kina, teatru, muzeum; 

- pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Hufiec Pracy w Koszalinie 

jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego; 

- rywalizować z rówieśnikami biorąc udział w zawodach sportowych. 

 

Młodzież koszalińskiego Hufca Pracy bierze udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Projekty te zakładają aktywizację społeczną i zawodową. Biorąc udział w programach międzynarodowych młodzi 

ludzie mają okazję poznać inne kraje, kulturę mieszkańców UE, nauczyć się języków obcych, podnieść swoje 

kwalifikacje zawodowe, a co za tym idzie zwiększyć atrakcyjność na rynku pracy. 

 

Hufiec Pracy 16-8 współpracuje m.in. z: 

 Gminą Miasto Koszalin, Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej,  

 MOPR w Koszalinie,  

 Policją, Sądem Rejonowym, Nadleśnictwem Karnieszewice,  

 Miejską oraz Powiatową Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Koszalinie, Hospicjum im. Św. 

Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. 

 

Zapraszamy do Hufca Pracy w Koszalinie! Z nami skończysz szkołę, odbędziesz płatne praktyki zawodowe i 

znajdziesz zatrudnienie. Zapewniamy miejsca odbycia praktyk. 
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HUFIEC PRACY 16-9 W SZCZECINKU 

Plac Wolności 6 (III piętro), 78-400 Szczecinek 

94 712 79 40 

hp16-9@ohp.pl 
 

 Liczba miejsc bez zakwaterowania: 90 

 Szkoła Branżowa I stopnia – klasy I, II, III (nauka zawodu) 

 

Młodzież ma możliwość nauki zawodu  

w następujących specjalizacjach:  

 cukiernik 

 elektryk 

 fryzjer 

 kucharz 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 murarz-tynkarz 

 sprzedawca 

 ślusarz 

 piekarz 

 stolarz 

 monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych 

Zajęcia praktyczne odbywają się  

w dobrze wyposażonych zakładach pracy 

pod okiem wykwalifikowanej kadry 

instruktorskiej na podstawie zawartej z uczestnikiem umowy o pracę. 

Hufiec Pracy w Szczecinku oferuje także wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy, spotkania  

z ciekawymi ludźmi, warsztaty (artystyczne, kulinarne, plastyczne), wycieczki krajoznawcze, zawodoznawcze, 

udział w różnorodnych konkursach, zawodach sportowych, wycieczki do kina i muzeum,  działalność 

wolontariacką, realizację pasji w kołach zainteresowań: artystycznym, rekreacyjno-sportowym, ekologicznym. 

Uczestnicy Hufca biorą udział w projektach wymian międzynarodowych oraz w projektach staży 

zagranicznych, gdzie mają szansę na poznanie międzynarodowego środowiska pracy, metod i technologii 

wykonywania danego zawodu w innych krajach Unii Europejskiej. 

Hufiec Pracy w Szczecinku współpracuje m.in. z: 

 Powiatem Szczecineckim,  

 Zespołem Szkół nr 2 im. Księcia Warcisława IV w Szczecinku,  

 Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,  

 Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 

 Związkiem Piłsudczyków RP Okręg Kaszubsko-Pomorski w Kartuzach,  

 Wielofunkcyjną Placówką Pomocy Rodzinie,  

 Komendą Powiatową Policji w Szczecinku,  

 Urzędem Miejskim w Bornem Sulinowie,  

 Nadleśnictwem w Bornem Sulinowie,  

 Poradnią Psychologiczną- Pedagogiczną, 

 Strażą Miejską w Szczecinku.  

Zapraszamy! Z nami ukończysz szkołę, zdobędziesz zawód i pracę. Rozwiń z nami skrzydła! 

mailto:hp16-9@ohp.pl
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HUFIEC PRACY 16-12 W TRZEBIATOWIE 

ul. Kościuszki 25, 72-320 Trzebiatów 
91 321 02 83 

hp16-12@ohp.pl 
 

 

 Liczba miejsc bez zakwaterowania: 90 

 Szkoła Branżowa I stopnia – klasy I, II, III (nauka zawodu). 

 

Młodzież ma możliwość nauki zawodu, m.in. 

w następujących zawodach:  

 elektromechanik  

 elektryk 

 fryzjer 

 kucharz 

 cukiernik 

 fotograf 

 piekarz 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 ślusarz 

 stolarz 

 sprzedawca 

 lakiernik samochodowy 

 monter sieci instalacji i urządzeń 

sanitarnych 

 

Zajęcia praktyczne odbywają się  

w dobrze wyposażonych zakładach pracy pod okiem profesjonalnej kadry instruktorskiej na podstawie zawartej 

z uczestnikiem umowy o pracę. 

Uczestnicy OHP podczas swojej edukacji wspierani są przez kadrę wychowawczą HP, doradcę zawodowego 

i pośrednika pracy. Mają szansę na uczestnictwo w bezpłatnych kursach uzupełniających kwalifikacje zawodowe. 

Młodzież z Hufca Pracy w Trzebiatowie bierze udział w projektach współfinansowanych przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu ERASMUS+, w tym w programie staży 

zagranicznych. Aktywnie działają koła zainteresowań: artystyczne, sportowo-turystyczne i wolontariatu. 

Dodatkowo młodzież bierze udział w imprezach sportowo – turystycznych i kulturalno-oświatowych o zasięgu 

lokalnym, wojewódzkim, jak i ogólnopolskim.  

Hufiec w Trzebiatowie współpracuje z: 

 Zespołem Szkół im. Z. Herberta w Trzebiatowie,  

 Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia w Trzebiatowie,  

 Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury,  

 Strażą Miejską,  

 Stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej, 

 Urzędem Miasta w Trzebiatowie,  

 Starostwem Powiatowym w Gryficach. 

 

Zapraszamy do Hufca Pracy w Trzebiatowie! Z nami skończysz szkołę, odbędziesz płatne praktyki zawodowe  

i znajdziesz zatrudnienie.  
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HUFIEC PRACY 16-6 W WAŁCZU 

ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz 
67 349 41 02 

hp16-6@ohp.pl 
 

 Liczba miejsc bez zakwaterowania: 200 

 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych klasa VII i VIII (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) 

 Szkoła Branżowa I stopnia – klasy I, II, III (nauka zawodu) 

 Kształcenie w formie kursowej (nauka zawodu) 

 
Młodzież ma możliwość nauki zawodu lub 
przyuczenia się do wykonywania 
określonej pracy w następujących 
zawodach:  
 fryzjer 
 sprzedawca 

 murarz-tynkarz 

 elektryk 

 sanitarnych 

 kucharz 

 lakiernik  

 krawiec 

 stolarz  

 tapicer 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 monter sieci, instalacji i urządzeń  

 monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

 
Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych zakładach pracy pod okiem profesjonalnej kadry 

instruktorskiej na podstawie zawartej z uczestnikiem umowy o pracę. 

Młodzież ma możliwość rozwijania swoich pasji w kołach zainteresowań: fotograficznym, sportowym  

i plastycznym. Prace fotograficzne i plastyczne młodzieży z HP Wałcz wystawiane są na wystawach oraz biorą 

udział w konkursach ogólnopolskich, gdzie odnoszą sukcesy. Uczniowie z koła sportowego zajmują czołowe 

miejsca w turniejach tenisa stołowego, siatkówki, piłki nożnej, badmintona. Hufiec Pracy w Wałczu zapewnia 

młodzieży wsparcie doświadczonych wychowawców, doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Organizujemy  

wycieczki, spotkania kulturalne i imprezy rekreacyjno-sportowe. Cyklicznie bierzemy udział  

w międzynarodowych wymianach młodzieży w ramach programu Erasmus+ oraz w zagranicznych stażach 

zawodowych. 

Hufiec Pracy w Wałczu współpracuje z licznymi wałeckimi instytucjami, m.in. z: 

 Starostwem Powiatowym w Wałczu,  

 Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,  

 Powiatowym Urzędem Pracy,  

 Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich przy parafii św. Mikołaja, Środowiskowym Domem Samopomocy,  

 Cechem Rzemiosł Różnych, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,  

 Rakietowym Klubem Sportowym BAD – ZWA. 

Zapraszamy! Z nami skończysz szkołę, odbędziesz płatne praktyki zawodowe i znajdziesz zatrudnienie. 
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REJONOWY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY  

W NOSOWIE 

Nosowo 1, 76-039 Biesiekierz 
(94) 318 03 80 

roszm.nosowo@ohp.pl  

https://www.facebook.com/palacnosowo/ 
 
 

 
Ośrodek znajduje się na terenie dziewiętnastowiecznego kompleksu pałacowo-parkowego w Nosowie  

i jest jednym z najbardziej okazałych zabytków architektury rezydencjonalnej Pomorza Środkowego. Rozciąga się 

w malowniczej dolinie rzeki Radwi, na skraju wsi, w otoczeniu rozległego parku krajobrazowego okalającego pałac 

z trzech stron: od północy, zachodu i południa. Park posiada cenny starodrzew z bardzo rzadkimi gatunkami 

drzew egzotycznych. W otoczeniu pałacu znajdują się ścieżki leśne. Pałac znajduje się przy niebieskiej trasie 

rowerowej, zwanej Szlakiem Pałaców (75 km). W pobliżu przepływa bogata w różne gatunki ryb rzeka Radew, 

stanowiąca piękny szlak turystyki kajakowej. Ośrodek jest oddalony od Koszalina o 16 km, 15 km od Białogardu i 

38 km od Kołobrzegu. W ciągu 30 minut można dotrzeć do nadmorskich miejscowości: Sarbinowa (22 km), Mielna 

(23 km), czy Gąsek (23 km). 

 

Ośrodek oferuje gościom indywidualnym i grupom zorganizowanym noclegi, wyżywienie, miejsca 

parkingowe. W Pałacu mieści się 15 pokoi 1, 2, 3 i 4-osobowych z łazienkami. Łącznie do dyspozycji gości jest 50 

miejsc noclegowych. Ośrodek posiada własną bazę gastronomiczną, salę konsumpcyjną, dwie sale konferencyjne 

na 70 i 35 miejsc, Internet bezprzewodowy.  

 

W Pałacu organizowane są 

kursy, szkolenia, 

konferencje. 

Dysponujemy własnym 

nagłośnieniem i sprzętem 

audio-wizualnym.  

Na życzenie klienta 

organizujemy wszelkiego 

rodzaju szkoleni 

dostosowane do 

indywidualnych potrzeb 

zamawiającego.  

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do Pałacu w Nosowie o każdej porze roku. Dworek w Nosowie stanowi doskonałe 

miejsce zarówno na organizację imprezy okolicznościowej, szkolenia, konferencji, jak i miejsce wypoczynku  

w parkowym zaciszu. 
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OŚRODEK WCZASOWY „EWUNIA” 

ul. Kasprowicza 11, 72-600 Świnoujście 

91 321-86-80 

roszm.swinoujscie@ohp.pl 

 

 

Filia Regionalnego Ośrodka Szkolenia Młodzieży Świnoujście mieści się  

w Ośrodku Wypoczynkowym Ewunia. 

Ośrodek znajduje się około 150 metrów od morza, położony jest w dzielnicy uzdrowiskowej Świnoujścia. 

Ośrodek dysponuje 25 pokojami hotelowymi z łazienkami. Łącznie oferujemy 44 miejsca noclegowe. Ośrodek 

Wczasowy Ewunia to możliwość noclegu w przygotowanych na przyjęcie gości pokojach 1, 2- lub 3-osobowych. 

Pokoje są wyposażone w telewizor, czajnik bezprzewodowy, podstawowe naczynia, ręczniki oraz sprzęt plażowy 

- leżaki i parawany.  

Ośrodek oferuje gościom indywidualnym i grupom zorganizowanym noclegi, wyżywienie, miejsca 

parkingowe. W budynku znajduje się jadalnia mogąca służyć również jako sala spotkań i przeprowadzania 

szkoleń. Ośrodek czynny jest przez cały rok. 

OW Ewunia znajduje się w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej na obszarze uznanym za Uzdrowisko 

Świnoujście. W pobliżu można skorzystać z szerokiej oferty zabiegowej. Jest to idealne miejsce dla osób 

wymagających leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji. Jest to również Ośrodek dla osób pragnących wypocząć 

w spokojnej okolicy, objętej specjalną ochroną ograniczającą występowanie wszelakich szkodliwych lub 

uciążliwych czynników, takich jak hałas, zanieczyszczenie, duży ruch samochodowy itp. Ośrodek jest oddalony o 

kilka minut spaceru od promenady i szerokiej, pięknej plaży. W lecie można także odpocząć na dużych, 

słonecznych tarasach pozwalających na organizowanie spotkań na świeżym powietrzu. 

Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Wypoczynkowego Ewunia o każdej porze roku. Informacja o aktualnym 

cenniku dostępna jest pod numerem telefonu 91 321-86-80. 


