Szkolne Koła Caritas działające
przy Zespole Szkół Sportowych w Ełku
I Zarząd i członkowie
Skład zarządu SKC działającego przy Zespole Szkół Sportowych w Ełku:


Przewodnicząca: Klaudia Surawska



Zastępca przewodniczącego: Daria Zega



Skarbnik: Kacper Tyszko
Koło liczy 30 członków.
II Co robiliśmy w 2019 roku?

Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Sportowych realizuje swoje zadania poprzez
podejmowanie następujących działań:
1. Młodzież zaangażowała się w pomoc organizacyjną Orszaku Trzech Króli. Czynny
udział w ww. akcji brało 10 wolontariuszy, dnia 06.01.2019r;
2. Udział w spotkaniu regionalnym Szkolnych Kół Caritas pt. „Blaski i cienie bycia
wolontariuszem”, poprowadziła je p. Monika Rybaczewska – koordynatorka
wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej, członek Komisji ds. wolontariatu w Caritas
Polska. Spotkanie odbyło się 26.02.2019r. w Centrum Administracyjno-Pastoralnym
w Ełku;
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3. Wolontariusze SKC z klas piątych pomagali swoim młodszym koleżankom i kolegom
w odrabianiu pracy domowej w świetlicy szkolnej;
4. Współorganizowali kiermasz palm wielkanocnych dn. 04.04.2019r. – dochód został
przeznaczony na leczenie chorych dzieci;
5. Wzięli udział w wielkanocnej Zbiórce Żywności pod hasłem „Tak, POMOGAM!”
w dniach 29-30 marca 2019r.;

6. Wolontariusze uczestniczyli w pielgrzymce do Niepokalanowa na Ogólnopolski Zjazd
Wolontariuszy należących do Szkolnego Koła Caritas pod hasłem „Jeśli nie my to
kto?”, dn. 18.05.2019r. Pielgrzymka została zorganizowana przez Caritas Diecezji
Ełckiej;
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7. XIV Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2019 roku.
Wolontariusze w wyznaczonych godzinach pomagali roznosić wodę, malować twarze,
wydawać paczki i dbać o bezpieczeństwo najmłodszych w czasie ich pobytu na
festynie.

8. Wakacyjna Zbiórka Żywności pod hasłem: „Tak, POMAGAM”, w dniach 14-15 czerwca
br.;
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9. Zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada”, która odbyła się 20-21.09.2019r.
w niej również nasi wolontariusze chętnie wzięli udział;

10.

Wolontariusze chętnie chcą pomagać i wykazywać się swoimi zdolnościami

kelnerskimi, dlatego też pomagali Caritas w wydawaniu posiłków podczas misyjnej
agapy, dnia 19.10.2019r.;

11. Wszyscy wolontariusze zaangażowali się w czasie miesiąca misyjnego w akcję
charytatywną. Zbierali zużyte telefony, baterie i grosze. Wspomagali sercańskich
misjonarzy w pozyskiwaniu środków materialnych na budowę głębinowej studni
w Afryce, w Czadzie;
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12.
Wolontariusze dbają o to co ważne. Trzynastu wolontariuszy chętnie wzięło
udział w porządkowaniu opuszczonych grobów na Cmentarzu Komunalnym nr 1
w Ełku;

13.
A po pracy musimy nabrać sił… wspólne ognisko i integracja z wolontariuszami
z innych szkół z Ełku;

14.
Wolontariusze odwiedzili dzieci w Świetlicy Quo Vadis w Ełku. Zorganizowali
dla nich zajęcia plastyczne o tematyce świątecznej. Wykonywali ozdoby świąteczne,
ubierali choinkę. Był to bardzo miło spędzony czas…;
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15.
Ogromnym dla nas zaskoczeniem było uznanie działalności naszego Szkolnego
Koła Caritas i przyznanie mu pierwszego miejsca podczas Gali Wolontariatu, która
odbyła się 5 grudnia 2019 roku.
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16.
Tak świętowaliśmy naszą wygraną… Wspólny wieczór spędziliśmy na kręglach
i pizzy.

Wolontariusze w Szkolnym Kole Caritas podejmują w różnorodny sposób,
dobrowolnie i bez wynagrodzenia pracę na rzecz innych osób lub instytucji. Bo być
wolontariuszem to dać z siebie trochę więcej, wyjść ze swej strefy komfortu, zrobić coś dla
innych. Tego się uczymy, swoim zaangażowaniem potwierdzamy, że można wiele dać z siebie
nie oczekując niczego w zamian. Tym dobrem budujemy pozytywny wizerunek Szkoły
w społeczności lokalnej.
Ewelina Flak
Opiekun Szkolnego Koła Caritas
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