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INSPIRUJEMY

ODKRYWAMY

WSPOMAGAMY

DAJEMY 

KOLEJNĄ
SZANSĘ



Niemożliwe 
staje się 

możliwe, wystarczy 
tylko chcieć!



Sławęcińskie 
Stowarzyszenie 

Inicjatyw Lokalnych

Centrum Edukacji 
i Readaptacji 
Społecznej

Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii
w Ryszewku

POCZĄTEK DROGI



ODMIENIAMY NIE TYLKO MIEJSCE







•arogancki;
•wulgarny;
•agresywny;
•leniwy;

•bez motywacji 
i chęci do nauki;

•oporny;
•zdemoralizowany.

•kreatywny;
•twórczy;
•pomocny;
•pracowity;
•aktywny;

•ciekawy i poszukujący;
•otwarty na ,,nowe”.

…A STAWIAMY NATEMU STANOWCZO 
MÓWIMY NIE!



Uczymy odkrywania siebie na nowo.

Poznawania swoich mocnych stron.

Wydobywamy to, czego inni uważali, 
że nie ma.



To połączenie rozwijanie 
umiejętności społecznych 

i pracy z młodzieżą 
z zaburzeniami zachowania.

ŁĄCZYMY METODY OUTDOOR EDUCATION*  

Z SOCJOTERAPIĄ

*Outdoor education – edukacja nieformalna kształtująca umiejętności miękkie człowieka;
nauka przez działanie, ściśle powiązana ze środowiskiem naturalnym. To taki rodzaj edukacji,
w którym wykorzystuje się aktywności outdoorowe do osiągnięcia konkretnego celu
edukacyjnego.









• wzrost pewności siebie;
• poznanie swoich mocnych i słabych stron;

• nauka komunikacji (zamiana komunikatów „TY” na „JA”);
• rozwój współpracy;

• umiejętność podziału zadań;
• budowanie zaufania;

• pokonywanie własnych lęków i słabości;
• integracja i więź z grupą;

• doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie RAZEM.

EKSPEDYCJE TERAPEUTYCZNE 

– co zyskują uczestnicy?







CO 
OFERUJEMY

FILM
TEATR

KULINARIA

OGRODNICTWO

FOTOGRAFIATANIEC

ZAJĘCIA 
WYRÓWNAWCZE

TRENING 
MÓZGU

RĘKODZIEŁO



Do góry nogami! (2014)
Do góry nogami #2 (2015)

O! Twórz siebie (2014)
O! Twórz siebie #2 (2015)

Mocne Rodziny (2015) @ w.sieci# (2015)

DZIAŁAMY, REALIZUJEMY PROJEKTY



W Rodzinie siła - MOCNE RODZINY





O! Twórz siebie





Na sportowo…







Zabawnie i przyjemnie…



Konkursowo…





Teatralnie….







Świątecznie 





Tak, by było miło, przyjemnie i twórczo…









Klasowo - grupowo





W NASZEJ SZKOLE: 
WYBIERAMY KIERUNEK



Ludzie często mówią, że 
motywacja nie trwa wiecznie.

Cóż, kąpiel też nie – dlatego my 
zalecamy brać ją codziennie!



…stawiamy na atmosferę sprzyjającą uczeniu się…





… na ciekawe lekcje…







…na czytanie, które nie boli…
• (…) 
Gdy do MOS-u trafiłem nie czytałem wcale,
W głowie mi były tylko ostre bale,
Teraz w czytaniu się zafiksowałem ,
I nową rzeczywistość właśnie tu poznałem



...stosujemy ocenianie kształtujące 
i stawiamy na nauczyciela, który:



…pozytywnie nakręcamy…



…by UCZEŃ – WYCHOWANEK był:
• pewny siebie
• aktywny
• zainteresowany
• opanowany
• wytrwały w dążeniu do celu
• pogodny
• podejmował nowe wyzwania
• dociekliwy
• odporny na swoje niepowodzenia
• chętny do działania
• a przede wszystkim uśmiechnięty, zadowolony i spełniony.



…gdy masz…



www.mosryszewko.pl

www.odnowa.edu.pl


