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Czym są 
Ochotnicze Hufce 

Pracy?
 Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją o zasięgu 

ogólnopolskim, nadzorowaną przez Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii. Głównym zadaniem OHP jest 

organizacja kompleksowego wsparcia dla młodzieży w 

zakresie jej aktywizacji społecznej i zawodowej.



Adresaci 
naszych działań

OHP OBEJMUJE WSPARCIEM DWIE GRUPY MŁODZIEŻY:

 W wieku 15-18 lat, mającej trudności w nauce pragnącej 

uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód. W tej grupie 

znajdują się młodzi ludzie, którzy z uwagi na bariery 

materialne i rodzinne nie mieli warunków do 

kontynuowania nauki, potrzebują instytucjonalnego 

wsparcia w rozwiązywaniu problemów społecznych i 

rodzinnych oraz możliwości wyrównania szans na udany 

start w dorosłe życie

 W wieku 18-25 lat, nie posiadających kwalifikacji 

zawodowych, bezrobotnych, potrzebujących wsparcia w 

zakresie szkolenia zawodowego, czy 

przekwalifikowania.



Stawiamy na 
kształcenie!



Czym się 
zajmujemy?

 Zapewniamy praktyczną naukę zawodu na terenie Sanoka 

i okolic

 Indywidualna umowę o pracę na czas nieokreślony

 Wynagrodzenie w klasie I w wysokości 5% średniej krajowej 

( ok. 241 zł) + ewentualne premie

 Monitorowanie postępów w nauce uczestnika OHP

 Sprawowanie pieczy nad warunkami pracy i kształcenia zawodowego

 Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

przypadku zaistnienia takiej konieczności

 Organizowanie zajęć wyrównawczych w przypadku kłopotów 

w nauce



Oferujemy 
ponadto….

 Organizowanie darmowych wycieczek, kolonii, wyjść do 

kina, na lodowisko, na basen itd.

 Pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego oraz 

warunki do rozwijania różnych zainteresowań ( koła 

sportowe, teatalne, taneczne, informatyczne, artystyczne 

itd.)

 Uczestnicy OHP objęci są programami aktywizacji 

społecznej, profilaktycznymi i edukacyjnymi

 Organizowanie darmowych szkoleń oraz kursów np. 

koparko – ładowarki, spawacza metodą TIG i MAG, 

kosmetyczki i wiele, wiele innych

 Młodzież OHP ma również możliwość wzięcia udziału w 

Międzynarodowej Wymianie Młodzieży, która sprzyja 

znoszeniu barier kulturowych i językowych



Działania na 
rzecz rynku 

pracy

Młodzież zgłaszająca się do jednostek rynku pracy OHP, 

otrzymuje szerokie wsparcie obejmujące pomoc w 

dokonaniu trafnych wyborów edukacyjnych i 

zawodowych, możliwość skorzystania z aktualnych ofert 

pracy stałej, krótkoterminowej oraz dorywczej.

Jednostki rynku pracy OHP oferują również młodzieży 

możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 

pozwalających na uzyskanie satysfakcjonującego 

zatrudnienia.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Sanoku oferuje:

 Doradztwo zawodowe

 Pośrednictwo pracy

 Naukę aktywnego poszukiwania pracy

 Szeroką ofertę atrakcyjnych szkoleń zawodowych



Jak nas znaleźć 
??

1. Szkoła Branżowa I stopnia, klasa wielozawodowa w Zespole Szkół 

nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku 

Ul. Sadowa 21, tel. 13 463 23 85

2. Ochotniczy Hufiec Pracy w Sanoku,

ul. Lipińskiego 109 (na terenie Autosanu)

tel. 13 46 50 815

E-mail: hp.sanok@ohp.pl

3. Młodzieżowe Centrum Kariery w Sanoku, ul. Kościuszki 15

Tel. 13 463 10 60

E-mail: mck.sanok@ohp.pl


