Program skrzydła

„BO KAŻDE DZIECKO POTRZEBUJE SKRZYDEŁ”

Inspiracją do powstania Programu Skrzydła okazały się słowa Jana Pawła II, wygłoszone na
krakowskich błoniach podczas ostatniej pielgrzymki do Polski: „Potrzeba WYOBRAŹNI
MIŁOSIERDZIA, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby
nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny
(...)”

Caritas Archidiecezji Przemyskiej idąc w myśl tych słów niesie pomoc dzieciom z najuboższych
rodzin. Wiele z nich nie ma zabezpieczonych podstawowych potrzeb egzystencjalnych, czego
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przyczyna leży w krytycznej sytuacji finansowej rodziców, za którą kryje się bezrobocie,
wielodzietność a niejednokrotnie patologia, głównie alkoholizm.

Program SKRZYDŁA proponuje osobom indywidualnym i firmom objęcie opieką finansową
dziecka poprzez wypełnienie deklaracji, w której darczyńca zobowiązuje się do łożenia na
dziecko przez okres co najmniej jednego semestru szkolnego. Przekazane przez darczyńcę
środki są w całości wykorzystywane na dofinansowanie posiłków, zakup wyprawek szkolnych,
pomocy naukowych, odzieży, obuwia, wypoczynku oraz zapewnianie innych naglących potrzeb.

W roku szkolnym 2014/2015 Caritas Archidiecezji Przemyskiej przekazywała stypendia skrzydła
do 50 dzieci. Ze środków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas stypendia
otrzymało 7 dzieci. Diecezjalny program wspierało 25 darczyńców indywidualnych. 15 dzieci
otrzymywało stypendia ze środków przekazanych przez Caritas Polska – Skarbonka Skrzydeł.

CZYM SĄ „SKRZYDŁA”?

Program „Skrzydła” polega na długoterminowej pracy skierowanej do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i wymagają
pomocy w formie dożywienia w szkole, zakupu wyprawek szkolnych i potrzebnej odzieży oraz
innych form wsparcia materialnego niezbędnego do podstawowych warunków do nauki.
Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy lub osoby prywatne,
które poprzez wypełnienie odpowiedniej deklaracji zobowiązują się do wsparcia finansowego
ucznia przez okres jednego semestru lub roku szkolnego.

„Skrzydła” są programem, który daje możliwość darczyńcy wyboru formy pomocy
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i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia z uwzględnieniem możliwości
finansowych sponsora. Dzieci objęte programem zachowują dyskrecję a firmie dobry wizerunek
działalności na rzecz społeczności lokalnej.Celem programu jest objęcie opieką finansową
dzieci potrzebujących dofinansowania. „Skrzydła” to program do którego angażuje się firmy lub
osoby indywidualne, które składając deklarację finansową swoją pomocą biorą pod opiekę
konkretne dziecko. Dzieci do programu zgłaszają pedagodzy szkolni, którzy po dokładnym
zapoznaniu się z sytuacją rodzinną i materialną zgłaszają wskazaną wcześniej ilość dzieci
najbardziej potrzebujących.

„SKRZYDŁA” W CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
W ramach programu „Skrzyła” dzięki dobrej woli darczyńców indywidualnych wsparcie
otrzymuje 35 dzieci z terenu Archidiecezji Przemyskiej, gdzie od początku roku szkolnego
2009/2010 darczyńcą dla 10 osób jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas.
Dzieci objęte programem pochodzą z rodzin ubogich , wielodzietnych dotkniętych problemem
alkoholowym matki lub ojca. Coraz częściej dzieci wychowywane są przez jednego rodzica z
powodu rozwodu lub śmierci a także są przypadki przydzielania dzieci do rodzin zastępczych.

Problemy w rodzinach bezpośrednio dotykają same dzieci , które czują się przez to bezradne,
gorsze, samotne. Do problemów patologicznych dochodzą kłopoty finansowe, dlatego też
pomoc skierowana na konkretne dziecko jest darem najbardziej wskazanym.

Wciąż jednak wiele dzieci oczekuje na wsparcie ze strony ludzi, którym ich los nie jest
obojętny, ludzi, którzy mogą i chcą włączyć się w to dzieło i dać DZIECKU SKRZYDŁA!!
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Do pobrania: Deklaracja dla darczyńcy [DOC]

4/4

