
 

PROPOZYCJE DO PLANU PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W DIECEZJI TORUŃSKIEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

TERMIN/DATA DZIAŁANIE/EDUKACJA/
FORMACJA 

SPOSOBY REALIZACJI 

9-13września „Jestem widoczny, jestem 
bezpieczny” 

Akcja prewencyjna dotycząca 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla 
uczniów klas 0-I. 

15-23 września Kromka chleba dla sąsiada Ogólnopolska zbiórka żywności- 
przygotowanie paczek żywnościowych dla 
seniorów. 

18/19 październik 
25/26 październik 
 

Wolontariusze Szkolnych Kół 
Caritas dla bezpieczeństwa- 
Noc Wolontariusza 

Organizacja Nocy Wolontariusza w 
rejonach brodnickim, działdowskim, 
grudziądzkim i toruńskim. 
 

Listopad  Organizacja Szkolnego 
Tygodnia dla  bezpieczeństwa 

Działania w szkołach – organizacja działań 
związanych z bezpieczeństwem  ( spotkania 
z policjantem, strażakiem, organizacja 
konkursu plastycznego itp.) 

20 październik- 
25 listopad 

Akcja „Warto być 
bohaterem” 

Działania w szkołach – zbiórka funduszy na 
leczenie i rehabilitację dzieci 
niepełnosprawnych. 
 

 17 listopad Akcja „Senior świeci 
przykładem” 

Rozprowadzanie opasek odblaskowych w 
parafiach. Spotkania dotyczące 
bezpieczeństwa pieszych w ruchu 
drogowym z podopiecznymi Domów 
Pomocy Społecznej. 

Listopad lub/i maj Noc Wolontariusza Organizacja spotkań wolontariuszy SKC w 
macierzystych szkołach w nocy z piątku na 
sobotę. 
 

29 listopada Inauguracja Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom 

Spotkanie wolontariuszy w teatrze Baj 
Pomorski-  podsumowanie akcji „Warto być 
bohaterem”. 
 

Grudzień Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom 

Przekazywanie informacji o akcji, 
pozyskiwanie funduszy 
np. poprzez rozprowadzanie świec, ozdób, 
kart świątecznych, 
kalendarzy Caritas itp. w szkole i w parafii. 
 

Przed II niedz. 
Adwentu – 6/7 
grudnia 

Ogólnopolska Zbiórka 
Żywności Caritas „Tak- 
pomagam” 

Organizacja dyżurów w sklepach, pomoc 
podczas zbiórki. W mniejszych 
miejscowościach zbiórka żywności w 



szkołach i przygotowanie z zebranych 
produktów paczek świątecznych dla 
potrzebujących w środowisku lokalnym. 
 

luty Finał akcji „Warto być 
bohaterem” 

Spotkanie w Baju Pomorskim 
wolontariuszy ze szkół, które brały udział w 
akcji, podsumowanie. 
 

11 luty Światowy Dzień Chorego Odwiedziny u samotnych osób chorych np.: 
w domach, DPS, szpitalach połączone z 
przekazaniem własnego listu 
do chorych, zabawek, słodyczy. 
Zorganizowanie zabaw integracyjnych dla 
chorych dzieci przebywających 
w szpitalach. Przygotowanie kartek z 
życzeniami dla chorych odwiedzanych 
przez księży w parafiach.  
 

Okres Wielkiego 
Postu 

Akcja „Jałmużna 
Wielkopostna” 

Dystrybucja skarbonek wielkopostnych, 
promocja akcji w szkole, zbiórka i 
przekazanie jałmużny dla potrzebujących. 
Przyniesienie skarbonek w darze na ołtarz w 
Niedzielę Miłosierdzia. 
 

Okres Wielkiego 
Postu- 6-8 marca 

Rekolekcje dla opiekunów 
SKC 

Organizacja rekolekcji wielkopostnych w 
Przysieku. 
 

Przed IV Niedz. 
Wielkiego Postu 
– 20-21 marca 
 

Ogólnopolska Zbiórka 
Żywności Caritas „Tak-
pomagam!” 

Organizacja dyżurów w sklepach, pomoc 
podczas zbiórki. W mniejszych 
miejscowościach zbiórka żywności w 
szkołach i przygotowanie z zebranych 
produktów paczek świątecznych dla 
potrzebujących. 
 

Niedziela 
Miłosierdzia i 
Tydzień 
Miłosierdzia 
Bożego 

Święto Patronalne Caritas Organizacja i udział w Tygodniu 
Miłosierdzia – uroczyste Msze św. w 
parafiach - wręczenie legitymacji członkom 
SKC. 

Maj Pielgrzymka wolontariuszy 
do Niepokalanowa. 

Udział w pielgrzymce. 

Czerwiec  Zlot wolontariuszy w 
rejonach 

Podsumowanie pracy i podziękowanie 
wolontariuszom SKC. 

 


