
Œrodowiskowy Hufiec Pracy 8-5

D¹brówka Dolna ul. Szkolna 5
46-034 Pokój

tel./fax 77/ 4 69 80 22 
e-mail: shpdd@wp.pl

Œrodowiskowy Hufiec Pracy w D¹brówce Dolnej jest jednostk¹ otwart¹ na m³odzie¿.
Naszym atutem jest brak anonimowoœci. Ma³a spo³ecznoœæ sprzyja rozwojowi ¿yczliwej, 
„rodzinnej” atmosfery. Jesteśmy placówk¹ przyjazn¹, w której oprócz dobrej edukacji 
m³odzie¿ mo¿e liczyæ na wsparcie w pe³ni wykwalifikowanej kadry wychowawczej. Otoczony 
zieleni¹ Hufiec zapewnia spokój i bezpieczeñstwo.

Jednostka dysponuje zapleczem, w sk³ad którego wchodz¹:
* internat (pokoje 4, 6 i 8 – osobowe)

* si³ownia
* œwietlica 

* kuchnia, sto³ówka
* biblioteka z nowoczesnymi stanowiskami komputerowymi z dostêpem do internetu

* obiekty sportowe 
(pe³nowymiarowe boiska do pi³ki no¿nej, pi³ki rêcznej, siatkówki i koszykówki)

KA¯DEMU UCZESTNIKOWI ŒHP OFERUJEMY:
* indywidualnego opiekuna - wychowawcê

* poradnictwo zawodowe (pomoc w wyborze zawodu i dalszej kariery)
* poradnictwo pedagogiczne

* ciekawe spêdzanie wolnego czasu w ko³ach zainteresowañ i sekcji sportowej
* udzia³ w bezp³atnych wycieczkach rowerowych, autokarowych, wyjazdach do kina i teatru

* kszta³cenie ogólne (Gimnazjum dla Doros³ych) 
i zawodowe (przygotowanie do zawodu i nauka zawodu)

* udzia³ w cyklicznych imprezach sportowych i kulturalno – oœwiatowych

Dla najlepszych uczestników czekaj¹ atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz bezp³atne 
wyjazdy wakacyjne (krajowe i zagraniczne).

Dla najlepszych – po zdaniu egzaminu koñcowego – czeka pewne miejsce pracy
w zak³adzie, w którym odbywana by³a praktyka.

Za praktyczn¹ naukê zawodu m³odzie¿ otrzymuje wynagrodzenie i ubezpieczenie, 
a nauka zawodu wliczana jest do sta¿u pracy.

NABÓR 
DO GIMNAZJUM DLA DOROS£YCH 

NA NOWY ROK SZKOLNY

Placówka dysponuje warsztatami szkoleniowymi do kształcenia 
w zawodach kucharz i krawiec. Zawody w jakich kształci się 
młodzież to krawiec, sprzedawca, kucharz, murarz- tynkarz, 
dekarz, stolarz, tapicer, piekarz, ślusarz, cieśla, cukiernik, 
wędliniarz, elektryk, monter sieci instalacji i urządzeń sani-
tarnych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz.
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