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Działania Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 

2022/2023 

Dobra jest więcej – szkolny 

wolontariat 
 

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:  

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest: 

 - praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu 

do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie;  

- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę  

i cierpienie;  

- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na 

wspólne dobro.  

Cele szczegółowe:  

Praca w Szkolnym Kole Caritas:  

Uczy:  - miłości bliźniego; 

 - tolerancji i zrozumienia;  

- wspólnej zespołowej pracy; 

 - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego 

pomocy;  

- wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;  

- podejmowania własnych inicjatyw; 

 - budowania właściwej hierarchii wartości; - 

 szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań;  

Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy;  

Szerzy i pogłębia miłosierdzie; 

 Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;  

Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;  

Wzmacnia pożądane społecznie postawy. 
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Obszary działania: 

* środowisko szkolne - a w nim np. koleżanka lub kolega 

potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego;  

* środowisko lokalne - a w nim np. ktoś samotny, chory, senior, 

niepełnosprawny;  

* akcje ogólnopolskie - przyłączenie się do akcji kształtujących 

właściwe postawy prospołeczne, które realizowane są na szczeblu 

krajowym. 

1. Działalność Koła na terenie szkoły: 

2. 2. Działalność Koła w środowisku lokalnym: 

3. 3. Działalność Koła w akcjach ogólnopolskich: 

Formy działalności SKC:  

• loterie fantowe, kwesty itp.;  

• wystawy, gazetki, kronika itp.;  

• udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez 

Caritas;  

• włączanie się w prace placówek charytatywnych, opiekuńczych i 

wychowawczych oraz podejmowanie posługi wobec potrzebujących 

pozostających w domach;  

• rozpoznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, 

domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;  

• współpraca z organizacjami: młodzieżowymi, społecznymi, 

państwowymi, samorządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami;  

• włączanie się w akcje charytatywne Caritas (np. Wigilijne Dzieło 

Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, 

Tydzień Miłosierdzia). 
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Działania zaplanowane na rok szkolny 2022/2023: 

1. Spotkanie informacyjne dla kandydatów na wolontariuszy SKC 

2. Zapisy do SKC 

3. Spotkanie organizacyjno – formacyjne, zapoznanie z 

regulaminem SKC, omówienie akcji planowanych na cały rok 

szkolny, wybór zarządu. 

4. Współpraca z Fundacją „Pomóż Im”: 

 przeprowadzenie akcji PIELUCHA DLA MALUCHA (edycja 

jesienna i wiosenna 

 życzenia świąteczne dla chorych, samotnych z naszej 

miejscowości  i sponsorów Fundacji POMÓŻ IM 

 wykonywanie kartek świątecznych i drobnych upominków  

 Nie tylko święty rozdaje prezenty -  zbiórka środków na zakup 

prezentów dla podopiecznych Fundacji POMÓZ IM 

5. Udział w akcji „Pola Nadziei” – sadzenie  a wiosną sprzedaż 

żonkili.  

6. Torba Samarytanka  - ogólnopolska zbiórka żywności. 

7.  „Klękam z wiankiem i lampką…”  - przygotowania do 1XI, 

wykonanie i sprzedaż stroików, porządkowanie zapomnianych 

grobów  - udział w ogólnopolskiej akcji Szkoła Pamięta.  

8. Propagowanie Wigilijnego Dzieła Pomocy. 

9. Akcja Mikołajkowa  - przygotowanie i rozprowadzenie w szkole 

ozdób choinkowych z przeznaczeniem dla potrzebujących. 

10. Pomoc w organizacji Wigilii  i śniadania wielkanocnego dla 

bezdomnych –przygotowanie pocztówek, słoików, sprzątanie po 

akcji.  

11. Kwiatki na Dzień Matki. 

12. Podsumowanie całorocznych działań. Rozliczenie się z 

działalności.  
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Całoroczne akcje i spotkania organizowane akcji w miarę bieżących 

potrzeb  

 Cykliczne spotkania formacyjne. 

 Spotkania organizacyjne w  sprawie zbliżających się akcji. 

  Słodkie środy. 

 Solidarni z Ukrainą.  

 Udział w akcjach organizowanych przez Caritas Archidiecezji 

Białostockiej.  

 Ogólnopolska Zbiórka Żywności pod hasłem „Tak, pomagam”? 

 

Przewidywane osiągnięcia i umiejętności:  

• zaspokojenie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia 

oraz podejmowanie przez nich dzieł czynienia dobra,  

• pogłębianie wartości chrześcijańskich, rozwoju i kształtowania 

człowieka w duchu miłosierdzia,  

• kształtowanie i formułowanie przyszłej kadry wolontariuszy, 

doskonale znających problematykę dobroczynności,  

• ukształtowanie człowieka o silnej odpowiedzialności za drugą osobę, 

który w przyszłości może sam animować charytatywne 

przedsięwzięcia.  

Ewaluacja programu: 

 • ocena pracy koła przez Dyrektora szkoły, Dyrektora Caritas, 

rodziców,  

• obserwację i samoobserwację oraz samoocena skuteczności 

podejmowanych działań,  

• systematyczne sprawozdania z przeprowadzonych akcji,  

• dokumentowanie i propagowanie działalności koła np. za pomocą 

mediów społecznościowych,  

• ewentualne relacje i podziękowania osób, które otrzymały pomoc. 


