
Wakacje 2019



WAKACJE DZIECI
Wisłę w woj. śląskim odwiedziła grupa 50 wychowanków z placówek wsparcia dziennego
prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Dla wielu dzieci jest to jedyna
możliwość letniego wyjazdu poza swoje miejsce zamieszkania.



WAKACJE DZIECI
Wykwalifikowana kadra starannie przygotowuje bogaty w atrakcje program pobytu.
Podopieczni uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych, a także w różnorodnych grach
i turniejach. Nie brakuje również czasu na wspólne zabawy i warsztaty.



WAKACJE DZIECI
Zajęcia przygotowane przez wychowawców są tak organizowane, aby nie było czasu na nudę.
Odbył się m.in.: pokaz talentów, wieczór kabaretowy, quiz wiedzy o Wiśle, olimpiada sportowa,
ognisko i wyjście na basen.

Dzieci uczestniczyły także w:

• wyprawie górskiej trasą Szyndzielnia-Klimczok;

• wycieczce Istebna, Koniaków, Jaworzynka (Trójwieś Beskidzka), gdzie zwiedzały góralską chatę, 
centrum pasterskie oraz centrum edukacji.

Wychowankowie odwiedzili także Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu, oraz skocznię im. Adama 
Małysza w Wiśle Malince.





WAKACJE MŁODZIEŻY
W lipcu 70 młodych osób z ośrodków Fundacji spędzało wakacje w Jaśliskach
w woj. podkarpackim. Był to czas letniego wypoczynku po całorocznej pracy. Odbyły się m.in.:

wycieczka górska - pieszy rajd na Kamień nad Jaśliskami;

wycieczka do Bóbrki, gdzie mieści się najstarsza na świecie kopalnia ropy naftowej;

wyjazd do Miejsca Piastowego (mieści się tam sanktuarium św. Michała Archanioła 
i bł. Ks. Bronisława Markiewicza);

wycieczka do Iwonicza Zdroju.

W czasie wakacji młodzież rozwijała również umiejętności medialne (nauka tworzenia
materiałów filmowych metodą poklatkową, przygotowanie 10 filmów,
m.in. o przedsiębiorczości) oraz teatralne (w ciągu niespełna dwóch tygodni młodzi przygotowali
„Dziady” Adama Mickiewicza, które następnie zaprezentowali lokalnej społeczności).







WAKACJE 2019

W sumie 120 młodych osób

wyjechało na letni wypoczynek.



ORGANIZACJA WAKACJI 2019
Organizacja Wakacji dla wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo nie byłaby możliwa bez 
pomocy darczyńców indywidualnych, którzy wsparli ten cel, wrzucając drobne datki podczas 

kwest, prowadzonych w lubelskich sklepach od lutego do czerwca 2019 roku.

Serdecznie dziękujemy.



ORGANIZACJA WAKACJI 2019
DZIĘKUJEMY 
lubelskim sklepom:

AUCHAN w Galerii Atrium Felicity,

LSS Społem,

które umożliwiły prowadzenie zbiórek i wspierały ich przebieg.

W semestrze letnim roku szkolnego 2018/2019,

W SUMIE W CIĄGU 6 ZBIÓREK UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ

7 567,14 zł


