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HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS
DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ:
Termin

Działania
Sporządzenie sprawozdania z działalności
SKC za poprzedni rok szkolny
Diecezjalne szkolenie dla Opiekunów i
Asystentów Kościelnych SKC

Wrzesień

Zaproszenie do SKC poprzez apel szkolny, węzeł radiowy,
gazetka ścienna, zgłoszenie nowych wolontariuszy do CDŁ,
wypisanie legitymacji i uroczyste ich wręczenie

Spotkanie organizacyjne SKC

Ustalenie harmonogramu działań, rozpoznanie potrzeb
środowiska, ustalenie terminu spotkań formacyjnych, podział
obowiązków: prowadzenie dokumentacji merytorycznej i
finansowej, prowadzenie kroniki

Styczeń

Piesza Pielgrzymka do Płonki Kościelnej
Turniej Piłki Halowej - Szumowo

Rozpoczęcie dzieł miłosierdzia na rzecz
potrzebujących w środowisku lokalnym

Pomoc w prowadzeniu świetlicy szkolnej, środowiskowej,
pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja imprez
okolicznościowych w szkole lub parafii, organizacja czasu
wolnego dla rówieśników, opieka nad młodszymi uczniami np..
odprowadzanie do domu, akcje charytatywne np. loterie
fantowe, rozprowadzanie własnych wyrobów

Konkurs wiedzy oraz plastyczny

Etap szkolny i diecezjalny (temat corocznie ustalany przez CDŁ
w porozumieniu z Opiekunami SKC)

"Wolontariusz przyjacielem osoby
niepełnosprawnej"

Spotkanie formacyjne wolontariuszy SKC i PZC z okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i Osób
niepełnoprawnych – organizacja oraz prowadzenie przez SKC

Lokalne spotkania z okazji Dnia
Wolontariusza

Udział w organizacji spotkania, oprawa Mszy św.,

Organizowanie spotkań okazjonalnych

Spotkanie wigilijne dla dzieci i rodziców SKC, jasełka

Bożonarodzeniowa zbiórka żywności

Organizacja dyżurów w sklepach w porozumieniu z PZC lub
CDŁ

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Przekazywanie informacji o akcji w szkole, parafii,
pozyskiwanie funduszy np.. poprzez rozprowadzanie ozdób,
kart świątecznych

Bożonarodzeniowy Dar Serca

Jednodniowa zbiórka ofiar pieniężnych na terenie parafii na
rzecz osób chorych

Organizacja spotkań okolicznościowych z
okazji Dnia Babci i Dziadka

Oprawa liturgiczna uroczystej Mszy Św. na Dzień Babci i
Dziadka, połączona z wręczeniem dowodów pamięci i
wdzięczności (kwiaty, laurki, występy artystyczne; po mszy
spotkanie „na słodko” - współpraca z Parafialnym Zespołem
Caritas, spotkanie członków SKC z Babciami i Dziadkami

Diecezjalny Bal charytatywny SKC

Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci przebywających w
szpitalach

Październik

Grudzień

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,
przekazanie do CDŁ, zgłoszenie zmian osobowych w
strukturze Koła
Spotkanie jednodniowe w CDŁ: konferencja, przekazanie
materiałów dydaktyczno - formacyjnych

Rekrutacja nowych członków SKC

Diecezjalne spotkanie formacyjne dla
członków i sympatyków
Diecezjalne spotkanie formacyjne dla
członków i sympatyków

Listopad

Sposób realizacji

Szkolne lub Lokalne Bale Charytatywne
SKC

Ferie zimowe

Uroczyste obchody Światowego Dnia
Chorego – 11 luty

Luty

Szkolenie formacyjno - informacyjne dla
Opiekunów i Asystentów Kościelnych SKC

Bale lokalne mogą organizować wspólnie szkoły z danej
miejscowości lub sąsiednich. Cel organizacji balu jest taki sam
jak balu diecezjalnego. O terminie balu należy powiadomić
CDŁ a następnie przesłać e-mail z krótką pisemną relację +
zdjęcia. Zgłoszenia SKC, które chciałyby wziąć udział w
przekazaniu zabawek do szpitali przyjmowane będą w CDŁ
Organizacja czasu wolnego dla młodszych dzieci przy parafii
lub w szkole
Oprawa Msza św. połączona ze spotkaniem przy słodkim
poczęstunku, odwiedziny chorych w domach i szpitalach,
przekazanie zabawek przez SKC, które zgłosiły chęć swego
udziału, połączone z krótką formą zabaw dla dzieci
przebywających w szpitalach
Spotkanie jednodniowe w CDŁ: konferencja, przekazanie
materiałów dydaktyczno - formacyjnych

Przygotowanie krótkiej informacji o działalności Caritas Diecezji
Łomżyńskiej, SKC i PZC w danej miejscowości i
Udział w Akcji 1% dla OPP„Caritas Bliźnim”
przedstawienie w ciekawej formie połączone z rozdaniem
wspierającej działania CDŁ
materiałów informacyjnych dla społeczności szkolnej podczas
apelu oraz parafian po Mszach świętych jednej z niedziel
Marzec

Akcja Jałmużna Wielkopostna

Spotkania rekolekcyjne, zbiórka ofiar pieniężnych na rzecz
funduszu "Dzieci Chore", oprawa mszy św., inscenizacje,
dystrybucja skarbonek wielkopostnych, apele, informacje w
gablotach ściennych

Wielkanocna zbiórka żywności

Organizacja dyżurów w sklepach w porozumieniu z PZC lub
CDŁ

Organizowanie spotkań okazjonalnych

Organizacja wielkanocnych spotkań dla Członków SKC i osób
ubogich lub niepełnosprawnych

Obchody Święta Patronalnego Caritas

Pierwsza niedziela po świętach wielkanocnych - uroczyste
spotkanie członków SKC oraz osób, które wspierają działania
SKC, Współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas w celu
przygotowania uroczystych Mszy św. w parafiach np. montaż
słowno - muzyczny)

Tydzień Miłosierdzia

Spotkania modlitewne, przygotowanie oprawy mszy św.,
gazetka szkolna, apel

Dzień Matki

Współpraca z Samorządami Szkolnymi, Parafialnymi
Zespołami Caritas w organizacji spotkań okolicznościowych.

Kwiecień

Maj
Przygotowania do wakacyjnych warsztatów
SKC
Dzień Dziecka
Czerwiec

Lipiec Sierpień

Udział w kursie na wychowawców wypoczynku, zgłoszenia
uczestników warsztatów, organizacja akcji w celu pozyskania
funduszy np.. Koncerty, loterie
Organizacja lokalnych festynów, spotkań dla dzieci

Zielone szkoły SKC

Dwudniowe wyjazdowe spotkania formacyjne SKC w Ośrodku
Charytatywno - Opiekuńczym CDŁ w Ptakach k/Nowogrodu
(formacja i integracja) dla grup zorganizowanych (min 10 osób)

Wakacyjne warsztaty SKC

Zgłoszeń grup dokonuje Opiekun SKC

Szczegółowe informacje dotyczące
przedstawionych
www.lomza.caritas.pl, w zakładce Szkolne Koła Caritas.
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