


W gliwickich zawodowych rodzinach zastępczych 
przebywa obecnie  58 dzieci. Dzieci te dźwigają na swoich 
barkach niezwykle ciężki bagaż życiowych doświadczeń, 
takich jak przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna. Bagaż 
ten przytłacza i ciąży. Dlatego też z inicjatywy gliwickich 
zawodowych rodzin zastępczych w czerwcu 2017 roku 
powstało Stowarzyszenie "Pod Skrzydłami", którego 
głównym celem jest solidne wsparcie wychowanków, 
otoczenie ich opieką i działanie na rzecz prawidłowego 
rozwoju. Stowarzyszenie chce dodać podopiecznym 
skrzydeł, aby ich dzieciństwo było takie, jakie powinno: 
pełne zabawy, beztroski, poczucia bezpieczeństwa

Dotychczasowe przedsięwzięcia Stowarzyszenia: 

Akcja Integracja
 Organizowanie cyklicznych spotkań tematycznych dla 
dzieci, takich jak Spotkanie Dyniowe czy Andrzejkowe.

Kultura to nie bzdura
Zapewnianie terapii poprzez sztukę, a więc wyjścia do 
kina, muzeum, teatru na specjalnie dobrane do potrzeb 
dzieci filmy, uczestnictwo w Filmowych Porankach dla Całej 
Rodziny w Kinie Amok, w seansach z cyklu  Dobry czas 
z filmem i rodziną.

Akademia Zdrowia Fizycznego
Propagowanie idei aktywnego spędzania wolnego czasu na 
zajęciach tanecznych, lodowisku, wycieczkach rowerowych 
itp., uczestnictwo w zajęciach z sensoplastyki.

Główka pracuje
Rozwijanie intelektu dzieci za pomocą zabawy, 
uczestnictwo w zajęciach z cyklu "Politechnika Juniora 
i Seniora", programie "Mały Muzealnik", International 
Games Day, współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną, 
uczestnictwo w zajęciach z origami.

Powrót do przeszłości
Czyli szkoła dla rodzica. Organizowanie szkoleń dla 
rodziców zastępczych, uczestnictwo w Ogólnopolskiej 
Konferencji organizowanej przez Fundację Dajmy Dzieciom 
Siłę, podjęcie współpracy z Poradnią Pedagogiczno- 
Psychologiczną w Gliwicach. 

Troska o dziecko jest pierwszym 
i podstawowym sprawdzianem stosunku 

człowieka do człowieka.

Jan Paweł II



Chcesz zostać wolontariuszem Stowarzyszenia?

Skontaktuj się poprzez adres e- mail lub wiadomośc 
prywatną na facebooku, umów na rozmowę i działaj!

Nie masz czasu na wolontariat, ale chciałbyś pomóc? 
Nic straconego, napisz do nas, pomyślimy, jak możesz 
dodać nam skrzydeł. 

Masz pytania, uwagi, propozycje?
Pisz śmiało, odpowiemy na każdą wiadomość!

Nie masz czasu na wolontariat, nie lubisz pisać, ale  chcesz 
wiedzieć, co u nas i naszych dzieci?
Polub nas na facebooku. 

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych “Pod Skrzydłami”
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