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CZŁONKOWIE:
Chętni uczniowie klas IV-VIII

CELE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS:
Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania
miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego,
bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość
czy rasę.
Są to w szczególności:
- zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa
o miłosierdziu Bożym;
- uwrażliwienie na ludzką biedę i krzewienie ducha czynnej
miłości bliźniego;
- stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą oraz
do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do
wszechstronnego rozwoju młodego człowieka
i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;
- troska o zdobywanie wiedzy religijnej, ogólnej
i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;
- rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym
środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie
pomocy;
- stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez
Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej;
- współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz
działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną
szczególnie przez Parafialne Zespoły Caritas, organy
i organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje,
stowarzyszenia itp.

Główne działania Szkolnego Koła Caritas
- Akcja „Zakręć się dla hospicjum”- zbiórka nakrętek dla
Hospicjum w Darłowie.
-Zbiórka nakrętek dla Fundacji Samorządowców i Przyjaciół
Ziemi Sławieńskiej.
- Współpraca z oddziałem przedszkolnym w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”. Czytanie wierszy oraz bajek.
- „Pamięć o tych, którzy odeszli - porządkowanie
opuszczonych grobów na cmentarzu w Sulechówku
i cmentarzach poniemieckich.
- Współpraca z Parafią pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
w Sulechówku oraz Caritas Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej:


rozprowadzanie świec- Wigilijne dzieło pomocy
dzieciom;
 przygotowanie i rozprowadzanie kredy, kadzidła
i mirry;
 przygotowanie i rozprowadzanie Chleba św. Agaty;
 rozprowadzanie paschalików - Jałmużna Wielkopostna.
Przygotowanie kartek świątecznych na kiermasze z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
- Pozyskiwanie funduszy na zakup podręczników do religii
dla uczniów naszej szkoły.
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