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Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
potrzebny?
Środa 17.07.2013 00:10

 
Od roku funkcjonuje w Radomiu
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.
Okazuje się, że zapotrzebowanie na
tego rodzaju placówkę jest bardzo
duże. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii działa
od września 2012 roku. Powstał
w czasie, kiedy inne placówki oświatowe
w naszym mieście były likwidowane,

łączone lub rozpoczęło się ich wygaszanie. 

- Nasz placówka cały czas się rozwija. We wrześniu 2012 r. mieliśmy ośmioro
podopiecznych, w czerwcu zakończyliśmy rok szkolny z 42 wychowankami -
mówi Renata Mucha, dyrektor MOS. - Cały czas zgłaszają się do nas rodzice,
którzy chcą aby ich dziecko było skierowane do naszego ośrodka. Dlatego
spodziewamy się, że od września będziemy mieli jeszcze więcej podopiecznych.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu to placówka dla młodzieży od 12
do 23 roku życia, która ma problemy z nauką i zaburzenia zachowania. - Trafiają
do nas młodzi ludzie, którzy mają problemy w szkole, zaległości w nauce. Są
również osoby agresywne, z ADHD, czy Zespołem Aspergera. Nasi podopieczni
nie potrafią odnaleźć się w innych szkołach, szansę na ukończenie ścieżki
edukacyjnej daje im ośrodek – wyjaśnia dyrektorka.

Młody człowiek z problemami jest kierowany do ośrodka na prośbę rodziców. Aby podjął
tam terapię wymagane jest orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie

kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Decyzję
o skierowaniu dziecka do ośrodka musi zatwierdzić Prezydent Miasta Radomia.

NOWE KLASY, NOWE MIEJSCA

Obecnie podopieczni ośrodka są oddelegowani na wakacje. W budynku trwają
prace remontowe. Niewykluczone, że niektórzy wychowankowie powrócą do MOS
jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ośrodek działa całodobowo,
niektórzy podopieczni przebywają tam cały czas, inni uczestniczą tylko
w zajęciach dydaktycznych i terapeutycznych, a na noc wracają do swoich
domów. 

- Średnio w ośrodku na stałe przebywa około 20 osób. Teoretycznie internat
przystosowany jest dla 60 osób, ale obawiamy się, że niedługo zrobi się ciasno,
dlatego będziemy starali się o dodatkowe pomieszczenia. Nasi podopieczni mogą
wychodzić na przepustki weekendowe, w ferie, wakacje i święta – jest to przez
nich najbardziej lubiana nagroda za dobre zachowanie i przestrzeganie
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regulaminu – wyjaśnia Renata Mucha. - Nasi podopieczni realizują podstawę
programową. Rozpoczęliśmy naszą działalność z jedną I klasa gimnazjalną,
w ciągu roku szkolnego powstała jeszcze jedna i dodatkowo II klasa
gimnazjalna. Młodsze dzieci były dowożone do Publicznej Szkoły Podstawowej nr
7, było ich za mało aby u nas otworzyć oddział – dodaje.

WSPARCIE DLA MŁODZIEŻY I RODZICÓW

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oprócz zajęć dydaktycznych realizowany
jest program terapeutyczny. Podopieczni biorą udział w zajęciach
socjoterapeutycznych, młodzież, która ma wskazania w orzeczeniu bierze
również udział w terapii indywidualnej. Prowadzona jest również grupa wsparcia
dla rodziców podopiecznych ośrodka. Młodzież ma praktycznie w każdej chwili
możliwość porozmawiać z jednym ze specjalistów zatrudnionych w ośrodku.
Dodatkowo podopieczni ośrodka są wolontariuszami w „Domu pod Złotym
Dębem” i radomskim schronisku dla zwierząt, biorą udział w warsztatach
kulinarnych, zajęciach sportowych i na basenie.

W radomskim MOS zatrudnionych jest dwóch psychologów, pedagog oraz
siedmiu wychowawców o wykształceniu pedagogicznym. Dodatkowo z ośrodkiem
współpracują nauczyciele z wygaszanego Publicznego Gimnazjum nr 9, którzy
prowadzą zajęcia dydaktyczne.

Placówka przeznaczona jest dla młodzieży z całego kraju, ale jak na razie
przebywają w niej głównie osoby z Radomia i regionu. - Dobrze, że takie miejsce
powstało. Jest bardzo duże zainteresowanie, szczególnie ze strony rodziców.
Praca w ośrodku jest bardzo żmudna i trudna. Wymaga czasu, ale widzimy
postępy, rodzice chcą , aby ich dzieci nadal u nas przebywali. Mamy deklaracje,
że wszyscy wrócą po przerwie wakacyjnej. W przypadku trudnej młodzieży
sukcesem jest, jeżeli dziecko będzie umiało po sobie posprzątać, zaścielić łóżko –
mówi Renata Mucha.

Aleksandra Jabłonka/ fot. Szymon Wykrota
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