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W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii trwa właśnie remont. Kierownictwo placówki
chciałoby rozbudować obiekt, bo staje się za mały na potrzeby uczniów

MOS funkcjonuje w Radomiu, przy al. Grzecznarowskiego,
od roku. – Bardzo trudne były pierwsze tygodnie. Tworzył
się zespół pracowników, zdobywaliśmy zaufanie
podopiecznych – wspomina Renata Mucha,  dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

W czerwcu w placówce przebywało 42 wychowanków; 20
z nich przez całą dobę, pozostali po zajęciach
dydaktycznych i terapeutycznych wracali do domów.
Utworzono dla nich jedną trzecią klasę gimnazjum i dwie
drugie. Dzieci, które powinny uczęszczać do klas V i VI
podstawówki, były dowożone do PSP nr 7 przy ul. Tybla,
gdyż było ich za mało, żeby otworzyć oddział. Od września

edukację w MOS rozpocznie 10 kolejnych osób.

W tej chwili podopieczni ośrodka przebywają w swoich rodzinnych domach. Taką decyzję podjęła
rada szkoły i tego życzyli sobie rodzice. W budynku przy al. Grzecznarowskiego trwa remont. –
Prawdopodobnie będziemy się starali o rozbudowę lub zmianę lokalizacji, gdyż przybywa nam
wychowanków i robi się coraz ciaśniej – mówi Renata Mucha.

Do placówki kierowane są dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym, z
trudnościami w nauce, wagarowicze, agresywni, z ADHD i zespołem Aspergera. To przede
wszystkim mieszkańcy Radomia i okolicznych gmin. Jednak MOS jest dostępny dla młodzieży – w
wieku od 12 do 23 roku życia – z całego kraju. Nauka w placówce jest prowadzona na poziomie
szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły zawodowej.

– Młodzież z problemami kierowana jest do nas na prośbę rodziców albo opiekunów prawnych. Żeby
mogła podjąć naukę, musi posiadać orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego – tłumaczy Renata Mucha. – Rodzice mogą zgłaszać dzieci przez cały rok.

W czasie pobytu w ośrodku podopieczni mają zapewnioną całodobową opiekę, wyżywienie oraz
różnorodne zajęcia specjalistyczne wspomagające właściwy rozwój i funkcjonowanie w grupie
rówieśniczej i w społeczeństwie. Pracują tu nauczyciele, wychowawcy, psycholog, pedagog, 
socjoterapeuci. W każdej chwili młodzież ma możliwość porozmawiania ze specjalistami. – Jeśli jest
taka potrzeba, podejmujemy interwencje i przyjmujemy nowych wychowanków nawet w nocy –
przyznaje szefowa MOS-u.

Niektórzy z wychowanków pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii traktują jak karę, mają
trudności z zaakceptowaniem regulaminu. Jednak po jakimś czasie zaczynają się przekonywać to
stosowanych tu metod. Podopieczni ośrodka pracują jako wolontariusze w domu opieki i w
schronisku dla zwierząt.
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