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OFERTA WYCHOWAWCZA, OPIEKUÑCZA I TERAPEUTYCZNA MOS
W trakcie pobytu w o¶rodku podstawowym ¶rodowiskiem spo³ecznym staje siê grupa wychowawcza, w której dziecko
przebywa, spêdza znaczn± wiêkszo¶æ czasu i która staje siê dla wielu jej cz³onków substytutem ¶rodowiska rodzinnego.
Dlatego te¿ od sposobu funkcjonowania grupy, wiêzi emocjonalnych, które w niej istniej±, ról, zadañ, sposobów
komunikowania siê, umiejêtno¶ci wyra¿ania emocji i sposobów roz³adowywania napiêæ i konfliktów, zale¿y w du¿ej
mierze dalszy rozwój emocjonalny i spo³eczny ka¿dego z jej cz³onków. Nadrzêdnym celem naszych oddzia³ywañ
wychowawczych jest zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeñstwa oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i
¿yciowych. Bezpieczny i przyjazny klimat dla m³odzie¿y , maj±cej problemy z nauk± i zachowaniem, czêsto o
zani¿onej samoocenie, niskich umiejêtno¶ciach, odbywaæ siê poprzez indywidualizacjê w postêpowaniu z dzieæmi ,
mo¿liwo¶æ uzupe³nienia braków, pomoc rodzinie.
Nasza oferta wychowawcza to przede wszystkim ró¿norodne zajêcia, w jakich uczestniczy m³odzie¿. S± to g³ównie gry i
zabawy sportowe w Sali sportowej, na ¶wie¿ym powietrzu, w si³owni; zajêcia plastyczne( uczymy m³odzie¿
wykorzystania maksymalnie wszystkich technik malarskich), spacery i wycieczki (zarówno wycieczki w najbli¿sze okolice,
jak równie¿ kilkudniowe rajdy po najpiêkniejszych rejonach Polski), zajêcia komputerowe w profesjonalnie wyposa¿onej
pracowni, zajêcia biblioteczne w centrum informacji multimedialnej, kontakt z kultur± poprzez wycieczki do galerii i
muzeum oraz lekcje muzealne. Organizujemy tak¿e naukê p³ywania i windsurfingu. W O¶rodku dzia³alno¶æ artystyczn±
prowadzi zespó³ muzyczny &bdquo;The MOS&rdquo;. Zespó³ mia³ okazjê zaprezentowaæ siê na scenach ogólnopolskich.
Nasi wychowankowie bior± ponadto udzia³ w licznych projektach europejskich: Comenius &bdquo;Zielony Klub
Europejski&rdquo;, Grudtvig &bdquo;Paszport dla wolontariatu&rdquo;. M³odzie¿ uczestniczy w olimpiadach i zawodach
sportowych o zasiêgu nie tylko regionalnym, ale i ogólnopolskim, zdobywaj±c czo³owe miejsca, zw³aszcza w tenisie
sto³owym i pi³ce no¿nej. Wspó³pracujemy ze ¶rodowiskiem lokalnym organizuj±c festyny i inne imprezy dla dzieci z
okolicznych osiedli.
Zatrudniamy psychologa, pedagoga i terapeutów. W zakresie realizacji poradnictwa psychologicznego dla wychowanków
uwzglêdniamy dzia³ania zwi±zane z interwencjami psychologicznymi w sytuacjach kryzysu emocjonalnego, trudno¶ci
adaptacyjnych, konfliktów interpersonalnych i zaburzeñ ¿ycia grupowego. Praca pedagoga nastawiona jest, podobnie jak
i psychologa na indywidualn± pracê z dzieckiem. S± to: rozmowy bezpo¶rednie z wychowankami, analizê
specjalistycznej dokumentacji, dobór wychowanków do grup w zale¿no¶ci od rodzaju i stopnia zaburzeñ, badania
wychowanków, zbieranie opinii od opiekunów i wychowawców.
Wszyscy wychowankowie objêci s± socjoterapi± w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Ponadto w zale¿no¶ci od potrzeb
indywidualnych zapewniamy tak¿e terapiê pedagogiczn±, logopedyczn±, terapiê biofeedback oraz Trening
Zastêpowania Agresji. Wychowankowie bêd±cy uczniami klasy III gimnazjum objêci s± zajêciami z zakresu
preorientacji zawodowej, które prowadzi szkolny doradca zawodowy. Maj± one na celu u¶wiadomienie uczniom, tudzie¿
przysz³ym absolwentom swoich zainteresowañ i predyspozycji zawodowych, podnoszenie samooceny,
samo¶wiadomo¶æ pozytywnych i negatywnych cech oraz pomoc w planowaniu w³asnej ¶cie¿ki kariery szkolnej i
zawodowej.
Na ka¿dym etapie pomocy udzielanej naszym podopiecznym wa¿ny element stanowi wspó³praca z rodzicami
wychowanka. Rodzice s± informowani o wszystkich postêpach dziecka, o metodach i formach udzielanej mu pomocy
terapeutycznej, s± zapraszani na posiedzenia Zespo³ów Wychowawczych, a tak¿e na imprezy i akademie
przygotowywane przez wychowanków. W du¿ej mierze od postawy rodziców zale¿y sukces naszych oddzia³ywañ, które
musz± byæ spójne i ujednolicone.
Dlaczego warto oddaæ dziecko pod nasz± opiekê? Podstawowe korzy¶ci p³yn±ce z pobytu wychowanka w naszej
placówce:1. Wykwalifikowana i oddana m³odzie¿y kadra, która jest gotowa nie¶æ pomoc swoim podopiecznym czêsto
kosztem w³asnego wolnego czasu.2. Grupa wychowawcza z trzema wychowawcami prowadz±cymi.3. Zmniejszenie siê
liczby czynów karalnych, realizacja obowi±zku szkolnego, nie uleganie dalszemu procesowi demoralizacji i negatywnym
wp³ywom kolegów przez wychowanków podczas pobytu w O¶rodku dziêki sprawnemu systemowi kontroli oraz sta³ej
opiece wychowawców (wielu z naszych podopiecznych zanim do nas trafi³o te incydenty ma ju¿ za sob±).4.
Wyeliminowanie lub zmniejszenie do minimum przypadków spo¿ywania alkoholu i ¶rodków odurzaj±cych przez
wychowanków( wiêkszo¶æ trafiaj±cych do O¶rodka ch³opców w przesz³o¶ci mia³a ju¿ za sob± pierwsze próby inicjacji
alkoholowej i próby ze ¶rodkami psychoaktywnymi, natomiast podczas pobytu w placówce zdarzaj± siê jedynie incydenty
po powrotach z przepustek w domach rodzinnych).5. Mo¿liwo¶æ terapii zaburzeñ zachowania i osobowo¶ci.6. Mo¿liwo¶æ
terapii zaburzeñ typu dyslektycznego i prze³amania niechêci do szko³y i nauki.7. Ponowne wdro¿enie do obowi±zku
szkolnego wychowanków notorycznie wagaruj±cych oraz wdro¿enie ich do systematyczno¶ci i wyrabianie poczucia
obowi±zku.8. Wyrabianie nawyku konstruktywnego spêdzania czasu wolnego poprzez organizowanie go przez
wychowawcê i sta³± opiekê nad podopiecznymi.
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