
Program Szkolnego Koła Wolontariatu Caritas 

Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie 

powstało jesienią 2017r na podstawie Aktu Powołania zatwierdzonego przez Abp Henryka Hosera – Biskupa 

Diecezji Warszawskko – Praskiej. SKC jest organizacją dziecięcą działającą na terenie Szkoły, pod 

nadzorem Dyrekcji Szkoły i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-

opiekuńczo-wychowawczą, prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji. 

Nasze Koło za swojego patrona obrało sobie Św. Antoniego Padewskiego, który w swojej pokorze oraz 

wrażliwości na bliźnich i przyrodę pokazuje nam jak być blisko zwykłych ludzi – w ich dużych i małych 

sprawach codziennego życia. Św Antoni jest dla nas wzorem tego, jak w dniu dzisiejszym postępować, aby 

realizować Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa  

Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas wynikającym ze Statutu jest: 

 włączanie się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą 

prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji; 

 autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących. 

 Szerzenie w najbliższym środowisku postawy miłości wobec drugiego człowieka bez względu na 

jego życiowe uwarunkowania oraz postawy światopoglądowe i religijne. 

 Nabywanie umiejętności prawidłowej oceny różnych sytuacji i czynów ludzkich.(Oceniam czyn nie 

człowieka). 

Stąd obszarem działania Szkolnego Koła Caritas są: 

 Szkoła - a w niej kolega, koleżanka, którzy potrzebują bezpośredniej pomocy; 

 Środowisko lokalne - w nim każdy potrzebujący człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę, 

uśmiech, lub konkretną pracę jak zrobienie zakupów czy posprzątanie mieszkania; 

 Parafia - a w niej ścisła współpraca z Parafialnym Kołem Caritas, czynny udział w życiu Kościoła, 

Parafii; 

Cel główny 

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 miłości czynnej; 

 Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego; 

 Szerzy i pogłębia miłosierdzie; 



 Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych; 

 Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności; 

 Wzmacnia pożądane społecznie postawy; 

Metody i formy pracy 

 Samodzielne wykonywanie kartek świątecznych, bombek, stroików, palm i pisanek wielkanocnych; 

 Organizowanie konkursów na terenie szkoły na najładniejsze kartki świąteczne (Bożonarodzeniowe i 

Wielkanocne), stroiki świąteczne, palmy i pisanki wielkanocne; 

 Organizowanie wystaw wykonanych przez siebie prac; 

 Sprzedaż wykonanych przez siebie prac zarówno w szkole przed spotkaniami z rodzicami jak i przy 

kościele; 

 Zbiórki np.; podręczników, przyborów szkolnych i innych rzeczy dla potrzebujących pomocy 

uczniów szkoły; 

 Udział w ogólnopolskich akcjach Caritas ("Dzień Papieski", "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", 

Dzień Chorego itp); 

 Udział w akcji sadzenia żonkili, zorganizowanej przez Hospicjum w  Warszawie przy ul. 

Tykocińskiej oraz „Kartka dla Chorego, wspierając nieuleczalnie chorych z Hospicjum" 

 Niesienie pomocy osobom starszym, chorym, potrzebującym; 

 Dostrzeganie potrzebujących w swoim środowisku; 

 

Sposób rekrutacji wolontariuszy 

Na  początku roku szkolnego, we wrześniu, przeprowadzana jest akcja informacyjna o działalności 

Szkolnego Koła Caritas. Członkowie już działający (zeszłoroczni) przygotowują plakaty informacyjne i 

umieszczają je w ogólnodostępnych dla uczniów miejscach na terenie Szkoły, a w klasach podawana 

jest  informacja przez wychowawców klas. 

Kolejnym krokiem jest rekrutacja właściwa czyli spotkanie organizacyjne, podczas którego kandydaci 

rozmawiają z opiekunem Koła o swoich wyobrażeniach i oczekiwaniach związanych z działalnością w 

Kole oraz pobierają Deklarację Przystąpienia do SKC, którą w domu razem z rodzicami wypełniają i 

podpisaną przez prawnych opiekunów zwracają opiekunowi Koła.  

 

Lista Wolontariuszy na rok 2017/2018 

   

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA NR LEGITYMACJI 

Oliwia Wiechetek  Prezes 2 

Lena Chłopik Wiceprezes 1 

Weronika Krzyżanowska Skarbnik 3 

Karolina Ostrysz Członek 4 

Ewelina Parzyszek Członek 5 

Gabriela Basiak Członek 6 

Kornelia Mironiuk Członek 8 

Natalia Ptaszek Członek 9 

 



 

Lista sympatyków Koła w roku szkolnym 2017/2018 

Sympatykiem Koła zostaje uczeń, który zgłosił chęć pracy w naszym wolontariacie ale z różnych 

względów nie ma możliwości w danym roku szkolnym na autentyczne zaangażowanie się w jego 

pracę (np. z przyczyn szkolnych, zdrowotnych itp.). 
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Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariaty Caritas jest Maria Lipiec 


