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SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
W CZERSKU

„Wolontariat to przede wszystkim naturalny
odruch serca, który przynagla każdego człowieka
do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu.”
Jan Paweł II

OPIEKUN:
Danuta Stencel

CELE I ZADANIA SKC
Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego,
które winno być odnoszone do każdego człowieka. Poprzez swoją działalność
Koła mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka,
często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.
Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje młodego
człowieka, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego
rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i
bezinteresownego dzielenia się. Uczy też umiejętności współpracy i
odpowiedzialności społecznej, rozwija inicjatywę, pozwala pomnażać swoje
talenty i realizować pomysły.

CEL OGÓLNY
- włączanie uczniów w działalność charytatywną na zasadzie wolontariatu
- wypracowanie aktywnej postawy wobec problemów, potrzeb i krzywdy innych
ludzi
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego,
bez względu na jego przekonania czy wyznanie
- budowanie wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na dobro wszystkich jej
członków
- wskazywanie autorytetów i pomoc w budowaniu właściwej hierarchii wartości
- bezinteresowne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących

CELE SZCZEGÓŁOWE
- angażowanie się w konkretne akcje i działania charytatywne na rzecz
społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
- współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi na terenie
szkoły i parafii

- uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy przez praktykowanie czynnej
miłości bliźniego
- przełamywanie barier wiekowych, pokoleniowych, intelektualnych
- dążenie do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, odpowiedzialnego
za Kościół i Ojczyznę
- stwarzanie atmosfery sprzyjającej podjęciu pracy nad sobą i mobilizującej do
wymagania od siebie
- przeciwdziałanie egoizmowi,
korzystaniu z czasu wolnego

samotności,

lenistwu,

nieumiejętnemu

- zawieranie głębokich i wartościowych przyjaźni, rozwijanie empatii i
zrozumienia
- stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
rozwijanie zainteresowań
- wspieranie ciekawych inicjatyw członków Koła

ZADANIA I FORMY REALIZACJI
Aktywność wolontariuszy SKC ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary
działania: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.
1. Stała współpraca i udział w akcjach przygotowywanych przez Caritas
Diecezji Pelplińskiej:
- Tydzień Miłosierdzia
- Skarbonka Wielkopostna
2. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas parafii
Czersk:
- zbiórka artykułów przemysłowych i spożywczych w okresie Bożego
Narodzenia i Wielkanocy dla rodzin potrzebujących
- zbiórki przy kościele na cele charytatywne
- akcja „Wielkie Serce” – przygotowanie paczek na Boże Narodzenie

- „Święty Mikołaj” – przygotowanie konkursów, zabaw oraz upominków dla
dzieci niepełnosprawnych
- akcja „Żonkil” – pomoc dla hospicjów
- cotygodniowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi z terenu parafii
- „Dożynki Parafialne” – prowadzenie stoiska Caritasu w celu pozyskania
dochodów na zakup przyborów szkolnych dla dzieci potrzebujących
3. Współpraca z Bankiem Żywności – zbiórki w marketach na terenie miasta.
4. Cykliczne spotkania z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.
5. Comiesięczne spotkania formacyjne:
- prezentowanie sylwetek świętych, którzy życie wypełnili bezinteresowną
miłością bliźniego ( Matka Teresa z Kalkuty, Jan Paweł II, Albert Chmielowski
i inni)
- być apostołem miłosierdzia
- przykazanie miłości
- biedak moim bliźnim
- ubogich zawsze macie przy sobie
-„Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili”
- Święty Mikołaj - wielka miłość cichego przyjaciela
- Maryja uczy nas żyć dla innych
6. Dostrzeganie i sukcesywne zgłaszanie osób potrzebujących pomocy
w swoim środowisku:
- organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce
- praca na rzecz osób starszych i samotnych – pomoc w pracach domowych
7. Współpraca z Kołem Misyjnym działającym przy parafii Czersk:
- zbiórki na cele misyjne
- pomoc przy organizacji procesji Bożego Ciała
8. Organizowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - współpraca z
Przedszkolem im. Jana Brzechwy w Czersku.
9. Przygotowanie inscenizacji i prezentowanie ich uczniom Zespołu Szkół
Specjalnych w Czersku oraz dzieciom z Przedszkola im. Jana Brzechwy w
Czersku.
10. Opieka nad zaniedbanymi grobami na cmentarzu parafialnym w Czersku.

11. Promocja działalności SKC – gazetki informacyjne, plakaty
okolicznościowe na terenie szkoły, artykuły na stronie internetowej szkoły.

PRZEWIDYWANE EFEKTY
- Wdrożenie do stałej pracy nad własnym charakterem.
- Odkrycie postawy alternatywnej dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień.
- Uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy.

- Dostrzeganie potrzebujących pomocy w środowisku szkolnym i lokalnym.
- Postawa zaangażowania w życie Kościoła, rodziny, szkoły, grupy
koleżeńskiej.
- Samodzielność i odpowiedzialność za siebie i innych.
- Umiejętność gospodarowania wolnym czasem.

- Odkrycie i rozwijanie zdolności i zainteresowań.
- Umiejętność współpracy w grupie.
- Budowanie relacji koleżeńskich i przyjacielskich.

