
INTERNAT - tu mieszkamy   

     Internat SOSW im. MP w Damnicy sprawuje opiekę całodobową – w dni nauki 

szkolnej - nad dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do szkół Ośrodka. 

    Głównym celem działalności opiekuńczo-wychowawczej jest rewalidacja, umożliwiająca 

dziecku z różnymi dysfunkcjami jak najlepszy rozwój fizyczny i psychiczny oraz 

przystosowanie do zadań społecznych. Rewalidacja, to także dbanie o wszechstronny 

rozwój wychowanków, na miarę ich indywidualnych możliwości, oraz przygotowanie 

wychowanków do jak najsprawniejszego samodzielnego ich funkcjonowania w przyszłym 

dorosłym życiu.  

    Pobyt wychowanków jest bezpłatny, rodzice pokrywają jedynie koszt wsadu „do 

kotła” obejmującego 5 posiłków dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, 

kolacja. Dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość uzyskania 

dofinansowania przez miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej. 

    Sypialnie i świetlice grupowe znajdują się na I i II piętrze budynku. Podopieczni 

podzieleni są na 6-8 osobowe grupy wychowawcze. Sale poszczególnych grup są 

kolorowe i przytulne, wyposażone w sprzęt audiowizualny, zabawki i gry dydaktyczne.     

    Dzieci i młodzież mają możliwość korzystania z: pracowni gospodarstwa domowego, 

pracowni komputerowej, siłowni i sali gimnastycznej. Kadra pedagogiczna realizuje pracę 

opiekuńczo-wychowawczą w oparciu o swój plan pracy oraz na podstawie dokumentów 

Ośrodka, tj. Program Wychowawczy i Program Profilaktyczno-Zdrowotny. 

    W procesie wychowania ukazywane są pozytywne wzorce postępowania, przybliżane 

są pojęcia dobra i zła, uczciwości, rzetelności w przyszłym, dorosłym życiu. Aktywizujące 

metody stosowane w pracy z dziećmi specjalnej troski pozwalają uczniom na 

uczestnictwo w życiu społecznym internatu i poza nim.  

    Podejmowane przez wychowawców działania zmierzają do rozwijania u podopiecznych 

wszelkich uzdolnień według ich indywidualnych zainteresowań: plastycznych, manualnych 

czy aktorskich.  

 

    Zajęcia prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym ramowym planem pracy, w którym 

realizowane są różnorodne zajęcia, np. aktywności twórczej, plastyczne, rekreacyjne, 

ekologiczno- turystyczne, społecznie użyteczne, sportowe, czytelnicze, komputerowe.  

    W każdym miesiącu opracowywany jest cykl pn. ,,Grupa gospodarzem internatu”,                                  

w którym każdy zespół wychowawczy organizuje zajęcia i imprezy mające na celu 

integrację społeczności dziecięcej, uczące odpowiedzialności, współpracy, pozwalające 

miło i kulturalnie spędzić czas.  

    Atmosfera pracy i zabawy w Ośrodku sprzyja wszechstronnemu rozwojowi naszych 

wychowanków. Dzieci i młodzież czują się tu bezpieczne, akceptowane i rozumiane.                 

Mają zapewnioną opiekę, otoczone są troską i miłością.  

    Każde dziecko chce być kochane, zatem wychowawcy dzielą się z nimi swoim sercem                    

i starają się, aby pobyt tu choć trochę przypominał im dom, w którym wszyscy są dla 

siebie mili, serdeczni i w którym panuje zdrowa, życzliwa atmosfera. 

 


