




Province: Świętokrzyskie Voievodeship 
District: Jędrzejów 
Municipality:  Słupia Jędrzejowska 
Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque 
region in which Świętokrzyskie Mountains are 
located.  

Węgrzynów 



Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy to 
placówka resocjalizacyjno-rewalidacyjna przeznaczona dla 

dziewcząt niedostosowanych społecznie,  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

 
The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and 

revalidation facility intended fro girls suffering from social 
maladjustment and mild intellectual disabilities 



Ośrodek jest placówką otwartą cołodobowo. Na terenie placówki 
funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum. 
 
Prowadzi pracę z dziewczętami, która ma na celu: 
 eliminowanie przejawów niedostosowania społecznego, 
 przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami 

społecznymi i prawnymi 
 
Organem prowadzącym (założycielskim)  Ośrodek jest Fundacja Centrum Edukacji, 
Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej. 
  
The Non-Public Youth Educational Centre is opend round the clock. There is a 
primary and secondary school at the centre. 
 
The centre operates in oder to:  
 eliminate any displays of the social maladjustment 
 prepare students for the life in accordance with social norms and the law 
 
The Centre was established and has been governed  ever since by The Foundation for 
Education, Entrepreneurship and Social Activity. 



   
Ośrodek posiada uprawnienia placówki 
publicznej. Wychowanki otrzymują państwowe 
świadectwa ukończenia szkoły. 
 
The centre has the entitlemenst of a public 
school. Studens graduating from the centre 
obtain national certificates. 
 
Ośrodek  przeznaczony jest dla 48 dziewcząt  w 
wieku od 13 do 18 lat. 
 
The centre is intended for 48 girls aged 13 to 
18.  





 
W Polsce funkcjonuje 97 takich placówek. 
Na terenie woj. świętokrzyskiego jest ich 5, w tym 1 dla 
dziewcząt – Ośrodek w Węgrzynowie. 
 
Węgrzynów to maleńka miejscowość położona  20 km od 
Wodzisławia.  
Realizacja projektu to dla Ośrodka możliwość rozwoju  
i bardzo ważne doświadczenie. 

 
In Poland there are 97 such centers.  
In the Świętokrzyskie province there are 5, including 1 only 
for girls - centre in Węgrzynów. 
 
Węgrzynów is a tiny village  situated 20 km from Wodzisław. 
Implementation of the project is a great experience and an 
opportunity for development  for our centre.  



Od 8. 00 do 14.00 są zajęcia lekcyjne, po południu 

zajęcia dodatkowe.   

W Ośrodku realizowane są różne zajęcia dodatkowe: 

 sportowe 

 kulinarne 

 teatralne 

 kosmetyczne 

 rekreacyjno – turystyczne 

 zajęcia resocjalizacyjno - socjoterapeutyczne 

 zajęcia z psychologiem, pedagogiem 

 rewalidacja indywidualna i grupowa 

 

 Nauczyciele pomagają wychowankom wyrównywać 
braki edukacyjne. 

 

 



Classes take place from 8. 00 to 14.00.  

In the afternoon  students participate in 

extracurricular activities.  

  

Extracurricular activities at the Centre: 

 Sports  

 Cooking 

 Drama club 

 Preparatory classes for the profession of beautician 

 rekreacyjno – turystyczne 

 Rehabilitation and sociotherapeutic classes  

 Classes with psychologist and educator  

 Individual and group rehabilitation  

 

Teachers help students to compensate for 
deficiencies in education. 

 



Wychowanki Ośrodka Wychowawczego uczestniczą  
w dodatkowych  

zajęciach kół zainteresowań… 
Students participating in 

 extracurricular activities.... 
 

Kółko taneczne 

Dance Club 



Wolontariat 

Volunteering 



     Wolontariat w przedszkolu 
     Voluteering at  a nursery school 



 
Kółko plastyczne 

Arts&Crafts 



Kółko plastyczne – wykonywanie dekoracji  z okazji Wielkanocy 
Art Club – making decorations to celebrate Easter 





Zajęcia kulinarne 
Cooking 



Kółko teatralne 

Drama Club 



Kopalnia Soli – Wieliczka 

Salt Mine in Wieliczka 

Organizujemy wycieczki… 
We go on trips and excursions 



Energylandia 

Amusement Park 



Wychowanki uczestniczą w akademiach, konkursach…. 

Students participate in various festivals and competitions... 



Boże Narodzenie – wychowanki w przedszkolu 
Christmas – students at the nursery  



Wychowanki uczestniczą w imprezach sportowych… 

Students take part in sports events  



Miło spędzamy czas wolny… 
We know how to spend our free time.... 



Pozdrawiamy 
Greetings 



DZIĘKUJEMY 
THANK YOU 


