SZKOLNE KOŁO CARITAS

Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni powstało we
wrześniu 2014 roku z inicjatywy Małgorzaty Nowak i Bogumiła Czulińskiego. SKC jest
organizacja działającą na terenie szkoły, pod nadzorem dyrekcji szkoły i włączającą się na
zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo -wychowawczą prowadzoną
przez szkołę i Caritas.

Rok szkolny 2014/2015


Opiekunowie koła: Małgorzata Nowak, Bogumił Czuliński.



Obchody Dnia Papieskiego - szkolna akcja „Papieskie Mini Kremówki”.



Sprzątanie cmentarza i porządkowanie opuszczonych grobów (listopad 2014 r.).



Zbiórka na terenie szkoły „Zbiórka środków chemicznych” i „Zbiórka słodyczy” dla
osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną z Domu Pomocy Społecznej w
Mielżynie.



Wyjazd i przekazanie zebranych słodyczy i środków chemicznych placówce DPS
Mielżyn w ramach świątecznych upominków „I ty możesz zostać Świętym
Mikołajem”.



Udział w uroczystości 25-lecia Archidiecezji Gnieźnieńskiej (29 listopada 2014 r.).



Spotkanie formacyjno-wychowawcze prowadzone przez siostry z DPS Mielżyn
(obchody Światowego Dnia Wolontariatu).



Spotkanie wigilijne dla członków SKC (grudzień).



Warsztaty „Uczenie się dojrzałej postawy wobec własnych przeżyć” – formacja
duchowna (16.03.2015 r.).



Spotkanie z siostrami z DPS Mielżyn – formacja charytatywno-intelektualna
(24.03.2015 r.).



Akcja na terenie szkoły „Zbiórka słodyczy” dla osób z niepełnosprawnością fizyczną i
intelektualną z Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie (11.05. 2015 r. – 29.05.2015
r.).



Wyjazd członków Szkolnego Koła Caritas do DPS Mielżyn akcja „Wielkie czesanie”:
spotkanie z podopiecznymi, pokaz fryzur oraz warsztatu fryzjerskiego (13.05.2015 r.).



Wyjazd członków Szkolnego Koła Caritas oraz uczniów uczący się w zawodzie
piekarz i cukiernik do DPS Mielżyn – obchody Dnia Dziecka. Przekazanie zebranych
słodyczy z okazji Dnia Dziecka (09.06.2015 r.).



Szkolenie dla wolontariuszy (25.05.2015 r.).



Zbiórka używanych podręczników dla najuboższych uczniów (miesiąc czerwiec).



Podziękowania dla najlepszych wolontariuszy minionego roku szkolnego (22.05.2015
r.).

Rok szkolny 2015/2016
 Opiekunowie koła: Małgorzata Nowak, Bogumił Czuliński.
 Warsztaty wprowadzające nowych kandydatów do wolontariatu (25.09.2015 r.),


„Dzień Papieski” – szkolny konkurs o J.P.II (12.10.2015 r.),

 Wyjazd do DPS Mielżyn akcja „Wielkie czesanie”: spotkanie z podopiecznymi, pokaz
fryzur oraz warsztatu fryzjerskiego. Wykonanie fryzur wedle gustu i życzeń
mieszkańców zainteresowanych uczesaniem (27.10.2015 r.).

 Sprzątanie cmentarza farnego – groby powstańcze (31.10.2015 r.),
 Spotkanie formacyjne – wykład „Postawa wolontariusza względem bliźniego”
(07.11.2015 r.),


Obchody Światowego Dnia Wolontariatu połączone z Mikołajkami z podopiecznymi
DPS w Mielżynie (05.12.2015 r.),



Akcji na terenie szkoły „Zbiórka środków chemicznych” dla osób z
niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną z Domu Pomocy Społecznej w
Mielżynie,



Wyjazd członków Szkolnego Koła Caritas do DPS w Mielżynie. Przekazanie
zebranych środków chemicznych podopiecznym DPS (21.12.2015 r.),



Wigilia dla wolontariuszy SKC (21.12.2015 r.).



Obchody Światowego Dnia Chorego (odwiedziny u osoby chorej – 11.02.2016 r.).



Udział w obchodach Niedzieli Miłosierdzia Bożego (Gniezno dn. 02.04.2016 r.).



Wybór nowego samorządu (16.04.2016 r.) - spotkanie organizacyjno-formacyjne.



Akcja na terenie szkoły „Zbiórka słodyczy”, „Zbiórka środków chemicznych” dla
osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną z Domu Pomocy Społecznej w
Mielżynie (11.04. 2016 r. – 21.05.2016 r.).



Spotkanie przygotowujące do Dnia Dziecka i obchodów ŚDM w Krakowie
(30.04.2016 r.).



Spotkanie formacyjne – warsztaty (14.05.2016 r.).



Wyjazd członków Szkolnego Koła Caritas– obchody Dnia Dziecka. Przekazanie
zebranych słodyczy i środków chemicznych. (06.06.2016 r.).



Udział w Zjeździe Szkolnych Kół Caritas (Gniezno – 06.06.2016 r.).



Zbiórka używanych podręczników dla najuboższych uczniów (czerwiec).



Podziękowanie dla najlepszych wolontariuszy minionego roku szkolnego (17.06.2016
r.).

Rok szkolny 2016/2017


Opiekunowie koła: Małgorzata Nowak i Wojciech Muczyński..



Obchody „Dnia Papieskiego” (10.10.2016 r.).



Szkolna akcja „Zbiórka środków chemicznych i słodyczy” dla podopiecznych DPS w
Mielżynie (listopad).



Wyjazd do DPS Mielżyn. Przekazanie zebranych środków chemicznych, słodyczy
podopiecznym DPS oraz wspólne spędzenie czasu: pieczenie pierników, zajęcia
plastyczne (05.12.2016 r.).



Udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności na terenie wybranych obiektów handlu
spożywczego. Żywność przeznaczona była dla najuboższych rodzin gminy Września
(31.03.2017 r.- 02.04.2017 r.).



Akcja na terenie szkoły „Zbiórka środków chemicznych i słodyczy” dla DPS Mielżyn
(09.05.2017 r. – 29.05.2017 r.).



Obchody Dnia Dziecka z podopiecznymi DPS w Mielżynie (29.05.2017 r.).



Wyjazd wolontariuszy do DPS w Mielżynie. Przekazanie zebranych środków
chemicznych i słodyczy podopiecznym DPS (29.05.2017 r.).



Udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności na terenie wybranych obiektów handlu
spożywczego. Żywność przeznaczona była dla najuboższych rodzin gminy Września
(31.03.2017 r.- 02.04.2017 r.).



„Zbiórka środków chemicznych i słodyczy” dla DPS Mielżyn (09.05.2017 r. –
29.05.2017 r.).



Obchody Dnia Dziecka z podopiecznymi DPS w Mielżynie (29.05.2017 r.).



Wyjazd wolontariuszy do DPS w Mielżynie. Przekazanie zebranych środków
chemicznych i słodyczy podopiecznym DPS (29.05.2017 r.).



Podsumowanie działalności SKC. Podziękowanie dla najlepszych wolontariuszy
minionego roku szkolnego

Rok szkolny 2017/2018
 Opiekunowie koła: Małgorzata Nowak i Wojciech Muczyński..
 Wsparcie akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności” (01.12.2017 r.).
 Szkolnej akcja „Zbiórka środków chemicznych i słodyczy” dla podopiecznych DPS w
Mielżynie (listopad, grudzień).

 Szkolne Mikołajki (06.12.2017 r.),
 Pomoc przy organizacji „Kiermaszu piernikowego”. Współpraca z Radą Rodziców
(miesiąc grudzień).

 Wyjazd i opieka nad uczniami do DPS Mielżyn. Przekazanie zebranych środków
chemicznych, słodyczy podopiecznym DPS oraz wspólne spędzenie czasu: zajęcia
plastyczne (18.12.2017 r.),

 zbiórka żywności na terenie wybranego obiektu handlowego (16.03.2018 r.)

Małgorzata Nowak

