
WOLONTARIAT
CARITAS

DIECEZJI TORUŃSKIEJ



Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

Tam gdzie miłość                   
jest i dobroć,

tam gdzie miłość jest, 
tam mieszka Bóg.



Od 1998 r. 

promujemy szkolny 

wolontariat.





W diecezji toruńskiej
zgłoszone są

249
Szkolne Koła Caritas



W misji Caritas Diecezji Toruńskiej
uczestniczy ponad

młodych wolontariuszy

3.000



Struktura organizacyjna
Szkolnego Koła Caritas

DYREKTOR SZKOŁY

mianuje 

BISKUP 
ORDYNARIUSZ 

powołuje

OPIEKUNA 
KOŁASKCASYSTENTA 

KOŚCIELNEGO



Główne założenia SKC

I. Formacja młodego człowieka w kierunku 
uniwersalnych wartości moralnych poprzez:

• wychowywanie
• uspołecznianie.
II. Wzbogacanie, umacnianie roli wychowawczej szkoły.
III. Wspieranie rodziców w ich codziennym
i odpowiedzialnym trudzie wychowawczym.
IV. Propagowanie żywego, autentycznego przykładu 

wiary chrześcijańskiej.
V. Zachęcanie do współpracy z parafią.



Działalność SKC pozwala na rozwijanie zainteresowań, 
uzdolnień ...



Szkolne Koła Caritas
Potencjał wolontariatu widać na 
przykładzie SP nr 11 w Toruniu, 
gdzie 100 uczniami zrzeszonymi 

w SKC opiekuje się 6 nauczycieli, 
z czego tylko 1 jest katechetą. 

Warto tu też zaznaczyć
i naśladować świetną współpracę 

SKC z parafią.





FORMACJA 

EDUKACJA 

SZKOLENIA



Dla Szkolnych Kół Caritas 
organizujemy rekolekcje i szkolenia.



Szkolenie „Chronię siebie,
chronię innych”



Szkolenie podczas ferii zimowych



Zjazd Szkolnych Kół Caritas 
w Gnieźnie



Rekolekcje Wielkopostne
dla opiekunów SKC



WSPÓŁPRACA 

Z PARAFIĄ



Prezentacja Koła w parafii



Członkowie SKC nr 100  z Golubia Dobrzynia                        
po otrzymaniu legitymacji w Niedzielę Miłosierdzia.



Członkowie SKC nr 48 z Torunia po otrzymaniu legitymacji 
w Zamku Bierzgłowskim



Diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego



Diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego



Akcje okresowe 

i jednostkowe



Inauguracja Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom

z udziałem 3000 uczniów



Co roku na lodowisku TOR-TOR gościmy 3 000 
dzieci i rozdajemy im tyleż samo prezentów.





Wigilijne dzieło Pomocy Dzieciom –
rozprowadzanie świec w szkole



Akcja „Warto być bohaterem”



„Warto być bohaterem”

Akcja trwa od 12 lat. 
Rocznie bierze w niej udział

około 50 szkół.
Kwotą 305 000 zł wsparliśmy 

50 osób oraz przedszkole
z Konga, sieroty z Kenii i budowę 

szkoły w Burundi.



Działania w szkołach w ramach 
akcji „Warto być bohaterem”



Działania w szkołach w ramach akcji „Warto 
być bohaterem”- zdjęcie cegiełka 



Działania w szkołach w ramach akcji „Warto być 
bohaterem” – kiermasz  charytatywny 

w Szkole Salezjańskiej w Toruniu



Finał akcji  „Warto być 
bohaterem”



Finał akcji  „Warto być 
bohaterem”



Szkoły biorące udział w akcji 
otrzymują:



Zbiórka żywności

„Tak pomagam!” 
Przeprowadzana jest przed Świętami 

Bożego Narodzenia i Wielkanocy 
w sklepach Biedronka, Polo market, 

Dino oraz Piotr i Paweł.



Świąteczna zbiórka żywności



Świąteczna zbiórka żywności



Od 2008 r. do 2016r. był organizowany Festyn 
Rodzinny z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy 

razem”
dla 15 000 dzieci









Akcję
„Jestem widoczny, 
jestem bezpieczny”

organizujemy od 12 lat.







Sztandar młodzieżowego wolontariatu 
Caritas Diecezji Toruńskiej



Magazyn Caritas Diecezji Toruńskiej



www.torun.caritas.pl
wolonatriat.torun@caritas.pl


