dla rozwoju Mazowsza

„Modernizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.
Ośrodek Szkolenia i Wychowania jest jednostką OHP o charakterze stacjonarnym, zapewniającą całodobową
opiekę kształcącej się młodzieży. Realizuje zadania w zakresie wychowania, opieki, kształcenia i rynku pracy.
Oferta Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku na rok szkolny 2012/2013 skierowana jest do młodzieży (dziewcząt i chłopców) w wieku 15-18 lat, która ma problemy w nauce szkolnej i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wyposażona w nowoczesną bazę szkoleniową placówka zapewnia kształcenie w
ramach publicznego gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy oraz w zasadniczej szkole zawodowej.
Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny. Wyżywienie i zakwaterowanie odbywa się w pomieszczeniach internatowych
o europejskim standardzie.
W trakcie nauki uczestnicy odbywający przygotowanie zawodowe otrzymują wynagrodzenie w wysokości 4%, 5%, 6% średniej krajowej.
Oprócz zajęć szkolnych placówka oferuje młodzieży wiele różnorodnych form spędzania czasu wolnego.
Organizuje imprezy kulturalno-oświatowe, sportowe i rekreacyjne, nad realizacją których czuwa doświadczona
kadra pedagogiczna.
Młodzieży zapewnia się:
- Kształcenie w formach szkolnych:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (I klasa)
- Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi (I –III)
- Kształcenie w formach pozaszkolnych
Zdobycie kwalifikacji zawodowych:
- kucharza - krawca - stolarza - ślusarza
W wyremontowanym Ośrodku funkcjonuje internat z pięknie urządzonymi sypialniami. Znajdują się tu nowocześnie wyposażone: sale audio-wizualne, sala komputerowa, sala sportowa, biblioteka, świetlice, nowoczesne
warsztaty szkoleniowe oraz boiska sportowe.
Uczestnicy otrzymują bardzo dobre warunki do nauki i aktywnego wypoczynku. Dzięki bogatej ofercie i doświadczonej kadrze młodzież zyskuje szansę zdobycia wymarzonego zawodu oraz przygotowanie do samodzielnego, aktywnego życia.

Zapraszamy młodzież do skorzystania z naszej oferty.
Ośrodek Szkolenia i Wychowania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Jaciążku
adres: Jaciążek, 06-210 Płoniawy, tel. (29) 71 78 602 lub (29) 71 70 788
e-mail: osiw@mazowiecka.ohp.pl
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