DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO " MŁODZI JAŁMUŻNICY"
Prace na rzecz drugiego człowieka pełniło 75 uczniów:)

Działania SKC w roku szkolnym 2016/2017 - I semestr:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24-25.08.2016r. - Tornister pełen uśmiechu - Zbiórka art. szkolnych dla potrzebujących uczniów.
15- 20.09.2016r - Przekazanie nowych podręczników, ćwiczeń uczniom gimnazjum. (Dzięki intensywnej pracy Wolontariuszy
ze Szkolnego Koła Caritas w ubiegłym roku szkolnym, nasza szkoła otrzymała bezpłatnie podręczniki dla uczniów klas III
gimnazjum, będących w trudnej sytuacji materialnej.)
28.09.2016r. WARSZTATY EDUKACYJNE - Spotkanie organizacyjne
24-26.10.2016r. MIĘDZYPOKOLENIOWY WYJAZD INTEGRACYJNY - WARSZAWA ŁĄCZY POKOLENIA W RAMACH
PROJEKTU EDUKACYJNEGO - MĄDROŚĆ SENIORA - MŁODOŚĆ JUNIORA
10-31.10.2016r. KROMKA CHLEBA - JESIENNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH
17.11.2016r. WARSZTATY EDUKACYJNE W RAMACH PROJEKTU - MŁODZI JAŁMUŻNICY
18.11.2016r. MURAL - ZAJĘCIA PLASTYCZNE W RAMACH PROJEKTU MŁODZI JAŁMUŻNICY - MĄDROŚĆ SENIORA MŁODOŚĆ JUNIORA
23.11.2016r. SZKOLENIE WOLONTARIUSZY W RAMACH PROJEKTU MINISTERIALNEGO - PRZYSTAŃ
WOLONTARIATU
26.11.2016r. - I ANDRZEJKOWY BAL WOLONTARISZA I MIEJSCE W KONKURSIE DIECEZJALNYM " WOLONTARIAT PODAJ DALEJ"
09-10.12.2016r. TAK POMAGAM ! - ZIMOWA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI - 302kg
17.12.2016r. AUCHAN ZBIÓRKA PIENIĘŻNA, DOPOSAŻENIE DOMU MATKI I DZIECKA - KLIMONTÓW, SOSNOWIEC 2415,34 zł
22.12.2016r. WIGILIA DLA SAMOTNYCH I UBOGICH MIESZKAŃCÓW SOSNOWCA
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Działania SKC w roku szkolnym 2016/2017 - II semestr:
•
•
•
•
•

22.02.2017r. - Warsztaty szkoleniowe "Młodzi Jałmużnicy"
24 -25.03.2017r - BIEDRONKA - WIOSENNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI- przekazanych zostało 28 paczek dla rodzin będących w
trudnej sytuacji materialnej- akcja ogólnopolska Tak, Pomagam! (267,71 kg)
08.04.2017r. -- Auchan, zbiórka pieniężna - cel, doposażenie Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu (850,04 zł)
16.04.2017r. - Happening w centrum Sosnowca, celem, którego było zaproszenie mieszkańców miasta na kiermasz
Wielkanocny, który odbył się w Parafii Św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu w Wielką Sobotę w ramach programu "Polska
Pomaga. Czas Miłosierdzia"
04.2017r. - Udział w Diecezjalnym Konkursie Wielkopostnym " Rodziną Bądźmy Razem"
Nasze działania w ramach Konkursu Wielkopostnego:

Jałmużna Wielkopostna - "Podziel się chlebem i sercem" - od kilku lat w naszej szkole w czasie trwania wielkiego postu,
organizowany jest konkurs szkolny - między-oddziałowy, którego celem jest:
Rozwijanie wrażliwości w uczniach na krzywdę ludzką, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
wzmocnienie poczucia własnej wartości, działalność charytatywna w środowisku, włączenie rodziców, efektywne
wykorzystanie czasu wolnego, rozstrzyganie problemów zgodnie z przyjętą hierarchią wartości i zasad wspólnego dobra,
wytrwale dążyć do wyznaczonego celu, być dobrym organizatorem, tworzenia tradycji szkoły,
Wybór osoby, instytucji, do której trafią pozyskane w czasie trwania akcji rzeczy czy środki finansowe.
W ramach tegorocznej Jałmużny Wielkopostnej Wolontariusze SKC, uczniowie, rodzice i Grono Pedagogiczne podjęli następujące
inicjatywy:
Na terenie szkoły została przeprowadzona zbiórka odzieży męskiej, która została przekazana do Domu dla Bezdomnych w
Dąbrowie Górniczej - Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Na terenie szkoły została przeprowadzona zbiórka słodycz w ramach akcji "Świąteczny dar serca", słodycze w formie paczek
zostały przekazane dla dzieci z Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu, w Wielką Sobotę w czasie trwania akcji
„Polska Pomaga. Czas miłosierdzia", przez Prezesa Stowarzyszenia Motocyklowego "Dawcy Uśmiechu" - Panią Ewę Ryłko mamę uczennicy naszej szkoły,
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Nasze SKC włączyło się w akcję „Polska Pomaga. Czas miłosierdzia", poprzez którą za pośrednictwem TVP
pokazana została wszelka pomoc czyniona przez człowieka dla dobra innych.
Udało nam się zaprosić do Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka wyjątkowych gości, którzy chociaż na chwilę pomogli zapomnieć
podopiecznym domu o problemach i trudach dnia codziennego w Wielką Sobotę w ramach programu "Polska Pomaga. Czas
Miłosierdzia" nadawanym podczas wspólnego przedsięwzięcia TVP i Caritas.
Nasi goście to:
•
•
•
•
•
•

•

•

Pan Adrian Feliks - Studio Kulinarne, Sosnowiec - Pan Adrian to profesjonalny kucharz znany między innymi z
programu TOP CHEF. Przy pomocy jego oraz jego współpracownika dzieci wraz z mamami piekły muffiny oraz babeczki na
wielkanocny stół,
Pani Ewa Ryłko wraz z członkami Stowarzyszenia Motocyklowego "Dawcy Uśmiechu" - przekazali słodycze oraz
pluszaki dla dzieci,
Pan Sławomir Dębski - Prezes Zagłębiowskiego WOPR,
Pan Piotr Strzałkowski - trener Akademii Zagłębia z zawodnikami, którzy przekazali piłkę i koszulkę podpisaną
przez czołowych zawodników Zagłębia Sosnowiec oraz zaproszenie na mecz (29.04.2017r.) dla podopiecznych domu wraz z
opiekunami, w czasie, którego zostanie przeprowadzona zbiórka na rzecz Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka,
Pan Arkadiusz Kula - Wielokrotny Mistrz Polski w Ratownictwie Wodnym, obecnie trener klasy sportowej w
naszej szkole wraz z wychowankami,
Pan Piotr Smok - Dyrektor Zespołu Szkól Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu, z zaproszeniem na pokaz
ratownictwa " Bezpieczne Wakacje" - 17.05.2017r. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na rzecz Diecezjalnego
Domu Matki i Dziecka. Akcja odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta i Gminy Sosnowiec,
Pana Arkadiusza Chęcińskiego
22.05.2017r. - Koncert charytatywny Gramy dla mamy " BODO CAFE"
24.05.2017r. - Zorganizowanie Pokazu Ratownictwa Wodnego " Bezpieczne Wakacje" na basenie szkolnym. Pokaz został
przeprowadzony przez ratowników zagłębiowskiego WOPR- u pod kierownictwem Pana Sławomira Dębskiego. Akcja
odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta i Gminy Sosnowiec, Pana Arkadiusza
Chęcińskiego
24 - 26.05.2017r. - Obóz podsumowujący pracę wolontariuszy SKC w Diecezji Sosnowieckiej - Górki Wielkie
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Podejmowane inicjatywy w Kole wpływają doskonale na uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby
drugiego człowieka, na krzywdę i cierpienia innych, a także są formą wsparcia rzeczowego dla najbardziej
potrzebujących. Wolontariusze SKC swoim zaangażowaniem wzbogacają i wpływają na budowanie dobrego
wizerunku Szkoły w społeczności lokalnej.
Opiekun Szkolnego Koła Caritas
Katarzyna Kocot - Niebieszczańska
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