
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK 
SOCJOTERAPII  
POD ŻAGLAMI

Dla chłopców na poziomie szkoły podstawowej do klas 4-8
zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub
niedostosowanych społecznie.
 

REKRUTACJA NA ROK 2022/2023

OŚRODEK
MOS POD ŻAGLAMI zapewnia
wszystkim wychowankom całodobowe
zakwaterowanie wraz z wyżywieniem. 
Pokoje max. 4 osobowe, każdy z
własną łazienką. Kuchnia, pralnia,
suszarnia, sala sportowa i świetlicowa
(sprzęt multimedialny, komputery)

SZKOŁA
W ramach MOS funkcjonuje szkoła
podstawowa dla klas 4-8. Wszyscy
wychowankowie MOS objęci są
edukacją w ramach szkoły. Bardzo
małe klasy i indywidulane podejście
pomagają wyrównywać szanse a także
rozwijać potencjał, talenty. 



MISJA MOS POD ŻAGLAMI 
Misją Ośrodka jest wsparcie prawidłowego rozwoju wychowanków
w szczególności ich zasobów, talentów i pasji w warunkach
życzliwej atmosfery oraz budowania i wzmacniania poczucia
własnej wartości u dzieci i młodzieży.

SPORTOWE PASJE 
Wierzymy, że sport jest ważny nie tylko z racji zdrowia
fizycznego i psychicznego. W MOS POD ŻAGLAMI
wykorzystujemy sport w terapii w zakresie wsparcia
rozwoju emocjonalnego i społecznego. Do wyboru są
różne dyscypliny sportowe z żeglarstwem włącznie.
Wybór dyscypliny należy do wychowanka.

WSPÓŁPRACA Z
RODZICAMI
Bardzo ważna jest dla nas współpraca z rodzicami.
MOS przygotowuje regularne spotkania, możliwość
wsparcia rodziców przez psychologa, pedagoga,
warsztaty dla rodziców i wiele okazji do wspólnego
czasu i budowania dobrych relacji. 
Kadra MOS pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami.

TERAPIA
SKONCENTROWANA NA
ROZWIĄZANIACH
Proces socjoterapii oparty jest o nurt terapii
skoncentrowanej na rozwiązaniach. Budując
podmiotowość i dobre relacje pozwalamy dziecku na
wybór wychowawcy-terapeuty.

PODEJŚCIE INDYWIDLANE
Jesteśmy małym Ośrodkiem dla max. 24 chłopców. To
pozwala na komfortowe warunki pracy, edukacji,
terapii i dużo czasu dla pracy indywidulanej.  
W życzliwej atmosferze, ciepłych i komfortowych
warunkach nasi wychowankowie dostają wiatru w
żagle.



MŁODZIEŻOWY OŚRODEK 
SOCJOTERAPII  
POD ŻAGLAMI

REKRUTACJA
Przyjęcie do placówki może nastąpić na
wniosek rodzica lub opiekuna prawnego:

KROK 1 - Kontakt z MOS
Kontakt telefoniczny lub osobisty z
placówką, w celu zweryfikowania czy jest
wolne miejsce w danej
grupie/klasie. (Tel. 733 250 244/
b.mazurek@sir.elblag.pl) i wpisania
dziecka na listę kandydatów.

KROK 2- Dostarczenie dokumentów:
Przesłanie mailem
(b.mazurek@sir.elblag.pl), lub
dostarczenie osobiście:
a) wniosku o przyjęcie do MOS
b) kopii orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego (*w przypadku
procesu wydawania orzeczenia przez
poradnię pedagogiczno-psychologiczną
możliwe jest przedłużenie terminu
przedłożenia orzeczenia)

KROK 3 - Ustalenie terminu przyjęcia 
Kontakt z MOS w celu ustalenia dnia i
godziny przyjazdu dziecka z opiekunem.

PRZYJĘCIE DO
MOS
W dniu przyjęcia do MOS:

KROK 1- Zgromadzenie potrzebnej
dokumentacji
(opis potrzebnej dokumentacji wraz
z wnioskiem o przyjęcie znajduje się
na stronie:
sir.elblag.pl/program/mlodziezowy-
osrodek-socjoterapii/)

KROK 2 - podpisanie kontraktu z
rodzicami i kandydatem 
(zgoda na pobyt w Ośrodku, zasady
współpracy z rodzicami podczas
pobytu dziecka w MOS) 

KROK 3 - zapoznanie z Ośrodkiem
(oprowadzenie po Ośrodku
kandydata i rodzica), zapoznanie z
kadrą i zasadami MOS 

KROK 4 - potrzebne wyposażenie:
- Ubrania i obuwie odpowiednie dla
pory roku i do poruszania się po
internacie
- Strój sportowy i kąpielowy
- Zeszyty i przybory piśmiennicze



WARUNKI MOS POD ŻAGLAMI 
Pobyt w MOS jest bezpłatny. Odpłatne jest jedynie wyżywienie dziecka,
naliczane za dzień pobytu dziecka w placówce (12 zł/ doba z możliwością
zwolnienia z opłaty). 
Dziecko przyjmowane oraz oddawane jest na wniosek rodzica
(z orzeczeniem z PPP). Pobyt jest dobrowolny, z możliwością przepustek na
wniosek rodzica.

SALE EDUKACYJNE 
Kameralne klasy, nowoczesne wyposażenie sal
szkolnych, nowe komputery, sprzęt multimedialny
pomagają w nauce w ramach szkoły podstawowej,
która jest częścią MOS POD ŻAGLAMI.  

BAZA SPORTOWA
Możliwości dla różnych dyscyplin sportowych:
własna sala sportowa, sprzęt sportowy, wyjazdy na
basen (nauka i doskonalenie pływania), możliwość
zajęć żeglarskich m.in. na Zalewie Wiślanym, zajęcia
sportowe plenerowe itp. oraz współpraca z Klubem
Sportowym HART są bazą dla realizacji zajęć z
różnych dyscyplin

POKOJE
W każdym pokoju jest łazienka z wc i prysznicem.
Pokoje są max. 4 osobowe a każdy lokator ma swoje
biurko z szafkę, szafę ubraniową oraz pomocnik na
rzeczy osobiste na łóżku.
Każdy pokój jest inny i niepowtarzalny, tak jak
wyjątkowi są nasi wychowankowie. 

WYŻYWIENIE
Kuchnia to serce także naszego "domu" w MOS.
Otwarta przestrzeń do wspólnego przygotowywania
posiłków stwarza warunki ciepłej, domowej
atmosfery. Jedzenie przygotowujemy na miejscu i
razem z wychowankami puszczamy wodze
kulinarnych fantazji....


