Działania Szkolnego Koła Caritas:
Typ działania
Pomoc

samotnym

Podejmowane działania

Liczba uczestników

w Przygotowanie drobnych upominków 2 nauczycieli

pobliskiej noclegowni

świątecznych
osobom

i przekazanie ich

samotnym, chorym lub

potrzebującym
(przygotowane

z

terenu
paczki

8 uczniów

miasta
zostaną

przekazane 19-20.12.2018r).
Wizyta w ŚDS

Przygotowanie drobnych upominków 2 nauczycieli
świątecznych i zajęć integracyjnych
dla uczestników

Środowiskowego

8 uczniów

Domu Samopomocy w Dąbrowie
Górniczej

(oddział

w

SOSW

w

Dąbrowie Górniczej).
Pomoc zwierzętom

Zorganizowanie

zbiórki darów dla 2 nauczycieli

schroniska dla zwierząt ( karma, koce,
kołdry).
Mikołajkowa zabawa

Zorganizowanie
spotkania

dla

8 uczniów

mikołajkowego 15 nauczycieli
przedszkolaków

i

młodszych klas szkoły podstawowej,

200 uczniów

pozyskanie paczek dla 200 dzieci.
Zorganizowanie

integracyjnego

spotkania z Mikołajem.
Akcja „Kromka chleba”

Zbiórka herbaty czarnej i owocowej. 50 nauczycieli
Produkty te trafiły do Domu Matki i
Dziecka w Sosnowcu, świetlicy dla
dzieci i młodzieży, schroniska dla
bezdomnych,

noclegowni

oraz

jadłodajni w Olkuszu. Zebraliśmy 260
opakowań herbaty czarnej, zielonej i

150 uczniów

owocowej – razem 25,82 kg.
Akcja

„Kwiatek Sadzenie kwiatów doniczkowych oraz 10 nauczycieli

doniczkowy dla seniora”

ich

zbiórka

dla

podopiecznych

Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w

20 uczniów

Będzinie. Kwiaty zostały przekazane i
upiększą sale i korytarze zakładu.
Zasadziliśmy i zebraliśmy 30 roślin
doniczkowych.
Świąteczne

kartki

dla Przygotowanie

seniorów

świątecznych.

100
Kartki

życzeniami

zostaną

kartek 20 nauczycieli
wraz

z

przekazane

50 uczniów

seniorom na Wigilii dla ubogich
organizowanej każdego roku przez
Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Świąteczne

kartki

dla Przygotowanie

podopiecznych

świątecznych.

hospicjum

życzeniami

40
Kartki
zostaną

podopiecznym

kartek 5 nauczycieli
wraz

z

przekazane

Hospicjum

20 uczniów

św.

Tomasza Apostoła w Sosnowcu.
Akcja „Tak, pomagam”

Udział

w

ogólnopolskiej

zbiórce 24 nauczycieli

żywności w sklepach sieci Biedronka,
organizowanej przez Caritas Polska.

14 uczniów

Zbieranie żywności, z której będą
przygotowane paczki dla najbardziej
potrzebujących

rodzin

naszych

uczniów.
Włączenie
organizację

się

w Przygotowanie stroików na wigilijne 20 nauczycieli

wigilijnego stoły na spotkanie z bezdomnymi i

spotkania dla ubogich

biednymi organizowane przez Caritas
Diecezji Sosnowieckiej. Przekazanie

20 uczniów

40 stroików.

