Dariusz Malinowski, Komendant ŚHP

Środowiskowy Hufiec Pracy
Nowoczesny hufiec to nie tylko nauka i praca, ale także wiele form spędzania
wolnego czasu.
Środowiskowy Hufiec Pracy w Brodnicy oferuje szeroki wachlarz działań pomocniczych
dla młodzieży, która ma problemy z nauką na poziomie gimnazjalnym. Proponuje również
wsparcie dla uczniów szkół zawodowych.
Warunek ukończone 15 lat i mniej niż 18 lat (w momencie rejestracji). Podstawowe
zadania to działania opiekuńczo-wychowawcze na rzecz gimnazjalistów. Gdy młody
człowiek ma problemy z zaliczaniem kolejnych klas w gimnazjum macierzystym, to nie
należy tracić czasu, warto zwrócić się do hufca. Pomożemy mu ukończyć szkołę,
zrealizować obowiązek szkolny, a także zdobyć podstawy zawodu w wybranej przez niego
profesji. Nasz uczestnik zostaje skierowany do Gimnazjum dla Dorosłych przy RCKPiU
(Brodnica, Aleja Leśna), a także wspólnie z naszym doradcą zawodowym wybierzemy i
skierujemy go na odpowiednie płatne praktyki zawodowe (2 dni w tygodniu).
Prowadzimy nabór do wszystkich klas gimnazjalnych. Można również zapisać się
bezpośrednio po szkole podstawowej (warunek ukończone 15 lat do 1 września br.).
Pomagamy w nauce, prowadzimy zajęcia wyrównawcze, sprawujemy ogólny nadzór nad
wykonywaniem obowiązku szkolnego.
Nowoczesny hufiec to nie tylko nauka i praca, ale także wiele form spędzania wolnego
czasu. To imprezy sportowo-rekreacyjne, wycieczki, koła zainteresowań. Nasi uczestnicy
biorą udział w wielu projektach i programach. Zdobywają na nich nowe uprawnienia i
dobrze się bawią (przykładowo: 20 osób brało udział w kursie prawa jazdy kat. B, 10 osób
było na wakacjach w Wiśle, kolejne 10 osób było na wakacjach we Francji, kilkanaście
brało udział w wymianach międzynarodowych). Oczywiście to wszystko bezpłatnie!
Nasza oferta w zakresie działań pozaszkolnych jest również skierowana do młodzieży,
która kształci się w zasadniczej szkole zawodowej różnego typu.
Dla naszych uczestników w pierwszej kolejności udzielamy poradnictwa zawodowego i
kierujemy do pracy. Zapraszamy każdego dnia, wystarczy wypełnić kilka dokumentów.
Nasz adres:
Środowiskowy Hufiec Pracy
Brodnica, ul. Przykop 57/2
Telefon: 056 4940163, 056 6904263
e-mail: SHP.brodnica@ohp.pl
Dariusz Malinowski, 10 lipca 2013r.
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