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Idea powstania Szkolnych Kół Caritas
Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna
przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem w tej
dziedzinie jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka oraz zwrócenie im
uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na
rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących.
Naukę miłości i miłosierdzia realizuje Kościelna Organizacja Charytatywna – Caritas.
W związku z tym na mocy Statutu Caritas Archidiecezji Łódzkiej zatwierdzonego w dniu
28 sierpnia 2003 roku przez Arcybiskupa Władysława Ziółka podjęto decyzję o możliwości
powoływania do życia Szkolnych i Przedszkolnych Kół Caritas.
Szkolne i Przedszkolne Koła Caritas to organizacje młodzieżowe i dziecięce. Działają one na
terenie szkół i przedszkoli pod nadzorem dyrekcji i włączają się na zasadzie wolontariatu
w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.
Celem działalności tych Kół jest zaspokojenie duchowych i społecznych potrzeb młodego
pokolenia katolików oraz wdrażanie ich do podejmowania dzieł miłosierdzia. Utworzenie
takiej organizacji wśród dzieci i młodzieży daje szansę pogłębienia wartości chrześcijańskich,
rozwoju i kształtowania człowieka w duchu miłosierdzia. Włączanie się młodego pokolenia
w określone ramy struktur Kół Caritas formuje zarazem przyszłą kadrę wolontariuszy doskonale znających problematykę dobroczynności. Równocześnie daje gwarancję ukształtowania
człowieka o silnej odpowiedzialności za drugą osobę, który w przyszłości może sam animować charytatywne przedsięwzięcia Kościoła.
Funkcjonowanie Szkolnych Kół Caritas realizowane jest pod kierunkiem i nadzorem Caritas
Archidiecezji Łódzkiej i jest mocno związane z jej działalnością.

Czym jest Szkolne Koło Caritas?
Szkolne Koło Caritas (SKC) jest organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie
wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez
Caritas. Szkolne Koła mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych. W przedszkolach tworzone są Przedszkolne Koła Caritas.
SKC zrzeszają dzieci i młodzież w celu niesienia pomocy potrzebującym w środowisku
szkolnym. Wychowują do czynnej miłości bliźniego, i kształtują wrażliwość dzieci i
młodzieży na potrzeby innych poprzez wspólnotowe działanie. Spełniają ważną rolę w pracy
wychowawczej szkoły
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Podstawy prawne działalności SKC
Zasady działania Szkolnego Koła Caritas określają następujące dokumenty:
 Konkordat (art. 19)
 Konwencja o Prawach Dziecka zawarta 20 listopada 1989 w Nowym Jorku,
ratyfikowana przez Polskę
 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. z 2004r. nr 173 poz. 1808)
 Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. nr 61 poz. 624 z
późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2008r. nr 4 poz.17)
 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2003 (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
 Statut Caritas Archidiecezji Łódzkiej zatwierdzony w dniu 30.06.2012 przez
Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka
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Zasady działania Szkolnego Koła Caritas
w szkole / przedszkolu ……………………………………..
w …………………………………………………………….
1. Cel i zadania SKC:
Podstawowym celem funkcjonowania SKC jest zaspokojenie duchowych i społecznych
potrzeb młodego pokolenia katolików poprzez wychowanie do poszanowania godności osoby
ludzkiej i do praktykowania czynnej miłości bliźniego wyrażającej się w podejmowaniu dzieł
miłosierdzia.
Zadania SKC oparte o przykazanie miłości szczegółowo określone są przez regulamin,
a zamykają się w dwóch obszarach:
Formacja charytatywna:
 uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości
bliźniego,
 troska o podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
 mobilizacja do wymagania od siebie i do pracy nad sobą,
 coraz lepsze rozumienie i pogłębianie nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim
o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie,
 kształtowanie postawy charytatywnej poprzez praktyki religijne w życiu osobistym
i wspólnotowym, zwłaszcza przez pełne uczestnictwo we mszy świętej.
Płaszczyzna działania:
 rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku (szkole, domu,
sąsiedztwie),
 organizowanie pomocy wewnątrz szkoły i dla najbliższego otoczenia,
 współpraca z Caritas, włączanie się w prowadzone przez nią akcje,
 współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas, działania na rzecz parafii,
 współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz innymi podmiotami.

2. Zasady organizacji SKC:
2.1. Powstanie, organizację i działalność Szkolnych i Przedszkolnych Kół Caritas określa
Regulamin (załączniki nr 1.1 i 1.2).
2.2. Powołania Koła dokonuje Dyrektor Caritas na wniosek dyrektora szkoły lub
przedszkola (załącznik nr 2 ).Tryb postępowania przy zakładaniu Koła wskazuje
Vademecum tworzenia Szkolnego Koła Caritas (załącznik nr 3).
2.3. Opieka nad działalnością Koła sprawowana jest przez opiekuna – nauczyciela, którego
kandydaturę zatwierdza dyrektor placówki i Dyrektor Caritas.
2.4. Koło podlega bezpośrednio Caritas jako organowi powołującemu, który ma też prawo
wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z dyrekcją
placówki i zarządem Koła.
2.5. Zarząd Koła stanowią:
 z urzędu, z głosem decydującym: opiekun i asystent kościelny,
 z wyboru, z głosem doradczym: przedstawiciele dzieci i młodzieży wybrani na
funkcje przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika.
2.6. Zadania Zarządu:
 planowanie kierunków formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym
z uwzględnieniem potrzeb i realnych możliwości,
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 czuwanie nad działalnością Koła na terenie szkoły oraz podejmowanie decyzji
i nawiązywanie współpracy w działaniach zewnętrznych,
 ustalanie terminów zebrań członków Koła,
 przyjmowanie (a w razie konieczności także usuwanie) członków, kandydatów
i sympatyków Koła, jak również rozstrzyganie spraw spornych między nimi,
 reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 stały kontakt z koordynatorem w Caritas i dyrekcją placówki (szkoły,
przedszkola) w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych
w regulaminie,
 proponowanie Caritas ewentualnych zmian w regulaminie Koła,
 decydowanie o wydatkach Koła i kontrola działalności,
 przedstawianie Caritas sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej
działalności Koła do dnia 15. stycznia roku następnego.
2.7. Regulamin dopuszcza powoływanie wewnątrz Koła sekcji ułatwiających pracę,
a wynikających ze specyfiki danej placówki. Kryterium utworzenia sekcji mogą
stanowić: wiek, zdolności, predyspozycje lub zainteresowania członków lub też
zaistniałe potrzeby.
2.8. Członkami Koła mogą być uczniowie, którzy akceptują zasady działania i misję Koła
przedstawioną w regulaminie oraz wyrażają chęć pełnego uczestnictwa w jego pracy.
Kandydaci przystępujący do SKC składają deklarację członka czynnego, dokument
imienny uprawniający do przynależności do Koła (załącznik nr 4). Szczegółowe
zasady członkostwa określa Regulamin SKC.
2.9. Obowiązki członków Koła:
 żyć zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego,
 dążyć do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które
powinno realizować się na trzech płaszczyznach: modlitwy, słowa i czynu,
 dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Parafii, szkoły, Koła,
 aktywnie uczestniczyć w pracach Koła.
2.10.
Prawa członków Koła:
 korzystanie z czynnego prawa wyborczego,
 uczestniczenie w życiu i działalności Koła z możliwością wpływania na jego
kształt,
 poręczanie za członków Koła,
 posiadanie legitymacji,
 posiadanie identyfikatora podczas realizowania zadań Koła.

3. Środki i metody realizowania zadań
 Środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne,






kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki itp.
Spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje,
kursy, szkolenia itp.
Imprezy kulturalne, charytatywne, poezja, śpiew, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania z zaproszonymi gośćmi itp.
Imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.
Wystawy, gabloty, gazetki i czasopisma szkolne, kroniki itp.
Udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas lub za
zgodą Dyrektora Caritas pod nadzorem opiekunów Koła.
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Włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych
i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz osób potrzebujących
(szczególnie pozostających w domach).
Biblioteczka literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas.
Oddziaływanie przez symbole organizacyjne.

4. Symbole i święta




Świętem patronalnym Koła jest Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Koło może wybrać swojego patrona spośród świętych lub błogosławionych.
Koło może używać zastrzeżonego znaku Caritas określonego w Regulaminie SKC
i stanowiącego jego załącznik.

5. Dokumentacja działalności:
SKC dokumentuje swoją działalność zgodnie z wytycznymi i wzorami przekazanymi
przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, a w szczególności poprzez:
 prowadzenie rejestru członków,
 ewidencję otrzymanych i przekazanych darów rzeczowych,
 prowadzenie dokumentacji finansowej – zestawienia wpływów i wydatków SKC,
 prowadzenie protokołów spotkań,
 prowadzenie kroniki.
Dokumentacja SKC pozostaje w całości do wyłącznego wglądu opiekuna, asystenta
kościelnego i Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej lub jego upoważnionych
przedstawicieli. Prowadzenie dokumentacji zawierającej dane osobowe wymaga zachowania
należytej staranności i przestrzegania w tym zakresie przepisów prawa o ochronie danych
osobowych. Dostęp do danych osobowych zbieranych w ramach dokumentacji PZC powinien
być ograniczony.

6. Rozwiązanie SKC:
Szkolne (Przedszkolne) Koło Caritas może rozwiązać Dyrektor Caritas Archidiecezji
Łódzkiej za powiadomieniem dyrektora szkoły lub przedszkola:
 z własnej inicjatywy
 na wniosek zebrania członków Koła przyjęty większością ¾ głosów.
Działalność Koła wygasa również samoczynnie w przypadku zawieszenia, rozwiązania lub
likwidacji placówki, na terenie której Koło działało.
W razie zaprzestania działalności Koła jego środki materialne przekazywane są na działalność
charytatywną, zgodnie z decyzją podjętą przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej
w porozumieniu z opiekunem SKC.
Niniejsze „Zasady działania Szkolnego (Przedszkolnego) Koła Caritas” wchodzą w życie
z dniem ich zatwierdzenia przez dyrektora szkoły lub przedszkola.
Niniejsze Zasady działania Szkolnego Koła Caritas zatwierdzam

…………………………………..
data, podpis i pieczęć dyrektora
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Szkolne Koła Caritas wczoraj i dziś
– rys historyczny powstawania i rozwoju SKC
Idea powstania SKC zrodziła się w Archidiecezji Łódzkiej na przełomie 2002 i 2003 roku.
Impulsem do tworzenia charytatywnych organizacji w społecznościach szkolnych stało się
zauważalne ubożenie wielu grup społeczeństwa naszego regionu. W początkowej fazie prac
określono ramy organizacyjne Szkolnych Kół, zaplanowano czynności prowadzące do Utworzenia Koła i sporządzono Vademecum ich powstawania, określające kolejne etapy działań
zmierzających do powołania i ukierunkowania prac Koła. Opracowany został regulamin
i określono strukturę tworzonej organizacji, cele jej przyświecające, zadania i formy ich
wykonywania.
Od września do grudnia 2003 odbyły się pierwsze spotkania z dyrektorami szkół i nauczycielami, chętnymi do sprawowania opieki nad SKC. Pierwszym oficjalnie powołanym do
istnienia Szkolnym Kołem Caritas w Archidiecezji Łódzkiej było Koło powstałe w Zespole
Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi. Oficjalny akt powołania przekazany został przez ks. Marcina
Grzelaka, zastępcę dyrektora Caritas na ręce dyrektora tej placówki w dniu 8 grudnia 2003
roku. I to był początek procesu, który nieprzerwanie trwa do chwili obecnej.
W miarę rozwoju SKC coraz bardziej popularyzowała się ich idea, co zbiegiem czasu
zaowocowało kolejną inicjatywą – podobne Koła zaczęły powstawać również w przedszkolach. Pierwsze Przedszkolne Koło Caritas zostało założone 21 listopada 2005 roku
w Przedszkolu Miejskim nr 65 w Łodzi. Powstanie i działalność Kół Caritas jest odpowiedzią
na wyraźną potrzebę działań charytatywno-formacyjnych istniejącą w środowiskach szkolnych, a zarazem w lokalnych społecznościach. Dlatego następuje ciągły rozwój Kół.
Działania Szkolnych Kół Caritas są wielokierunkowe. Z jednej strony polegają na włączaniu
się w akcje proponowane przez Caritas (kalendarz akcji jest prezentowany w niniejszym
opracowaniu). Koła w dostępnej dla siebie formie uczestniczą we wszystkich akcjach.
Szczególną popular-nością cieszy się Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna
wielkopostna, Wielkanocne Dzieło Caritas i Torba Miłosierdzia. Równocześnie wolontariusze
ze Szkolnych Kół angażują się w różnorodne przedsięwzięcia na terenie swoich placówek,
odpowiadając na lokalne potrzeby. Działają także w szerszym środowisku, włączają się w
pracę na rzecz parafii i innych instytucji, które wspomagają. Realizowane zadania są
niezwykle zróżnicowane, zależą zarówno od możliwości, jak i zaobserwowanych potrzeb. Na
podstawie nadsyłanych sprawozdań można wyróżnić najczęściej podejmowane działania. Są
one następujące:
 prowadzenie kwest w szkole podczas zebrań z rodzicami i w parafii przy okazji
odpustu i świąt,
 urządzanie kiermaszów okolicznościowych – sprzedaż wykonanych przez siebie
stroików, palemek, kartek, ozdób świątecznych,
 sprzedaż ciast upieczonych własnoręcznie lub przez rodzinę,
 organizowanie loterii fantowych,
 przeprowadzanie zbiórek przyborów szkolnych, podręczników i książek, maskotek,
odzieży,
 przygotowywanie programów artystycznych i okolicznościowych inscenizacji, wystawianie ich nie tylko w szkole, ale także w parafii lub w Domach Dziecka czy DPSach,
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 stała współpraca z instytucjami takimi jak: Centrum Służby Rodzinie, Domy Pomocy
Społecznej, Domy Dziecka, niektóre oddziały szpitalne (np.: oddział opieki paliatywnej),
 pomoc osobom starszym i samotnym w swoim otoczeniu,
 pomoc potrzebującym uczniom.
Rozpiętość tych różnorodnych działań pokazuje, że w Caritas jest miejsce dla każdego, kto
chce działać na rzecz bliźnich i nie waha się poświęcić własnego czasu, sił, zdolności i energii
dla czynienia dobra.
W ciągu wielu lat swego istnienia SKC zdobyły sobie w szkołach silną pozycję, co dowodzi
potrzeby ich istnienia i daje nadzieję na dalszy systematyczny rozwój.
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Ramowy roczny plan pracy SKC
Styczeń
 Organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej / spotkania wychowawczego
 Włączenie się w obchody Dnia Babci i Dziadka
 Przygotowanie się do ferii zimowych
 Podsumowanie pracy w ubiegłym roku kalendarzowym
Luty
 Obchody Światowego Dnia Chorego (11 lutego)
 Organizacja spotkania formacyjnego
 Udział w Balu SKC (szkoły podstawowe)
 Udział w seansie filmowym lub koncercie (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)
 Rozpoczęcie akcji „Jałmużna Wielkopostna”
Marzec
 Uczestnictwo w akcji „Jałmużna Wielkopostna”
 Rozpoczęcie wiosennej kampanii Pól Nadziei
 Propagowanie przekazywania 1% podatku na potrzeby Caritas
 Organizacja spotkania formacyjnego połączonego z drogą krzyżową
Kwiecień
 Organizacja spotkania w zakresie formacji charytatywnej / spotkania wychowawczego
 Pomoc w przygotowaniu paczek świątecznych lub śniadania wielkanocnego, udział
w zbiórce żywności
 Włączenie się w Wielkanocne Dzieło Caritas
 Obchody Niedzieli Miłosierdzia Bożego
 Pielgrzymka wolontariuszy Caritas do Krakowa-Łagiewnik
Maj




Organizacja spotkania formacyjnego z udziałem w nabożeństwie majowym
Przygotowania do Dnia Dziecka
Zakończenie wiosennej kampanii Pól Nadziei

Czerwiec

Udział w Pikniku SKC połączonym z Biegiem Charytatywnym

Podziękowania za pracę w kończącym się roku szkolnym najlepszym wolontariuszom

Podsumowanie pracy w kończącym się roku szkolnym. Przygotowania do wakacji.
Lipiec – Sierpień

Pomoc w akcji „Tornister pełen uśmiechów”

Włączenie się w zbiórkę używanych podręczników
Wrzesień

Udział w uroczystej mszy św. inaugurującej działalność SKC w nowym roku
szkolnym

Nabór nowych członków, warsztaty wprowadzające dla kandydatów do SKC
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Udział w akcji „Tornister pełen uśmiechów”, pomoc w przygotowaniu wyprawek
szkolnych
Spotkanie organizacyjne dla dawnych i nowych członków
Promocja programu Skrzydła
Uczestnictwo w rajdzie SKC

Październik

Organizacja spotkania formacyjnego z nakierowaniem na tematykę misyjną

Włączenie się w obchody Dnia Papieskiego w szkole i w parafii

Udział w akcji „Kremówka papieska”

Pomoc w porządkowaniu opuszczonych grobów na cmentarzach, modlitwa za
zmarłych
Listopad

Organizacja spotkania wychowawczego

Zbiórka słodyczy w ramach akcji „Serce na gwiazdkę”

Przygotowania do akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”

Pomoc w organizacji akcji „Drzewko serc” w parafiach
Grudzień

Udział w Adwentowym Skupieniu SKC

Włączenie się w akcję „Czekoladowy Święty Mikołaj”

Szkolne spotkanie wolontariuszy SKC z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu
(5 grudnia)

Pomoc przy rozprowadzaniu świec w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom”

Uczestnictwo w zbiórce żywności do paczek na Święta

Opłatek wigilijny dla członków SKC
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Kalendarz akcji charytatywnych Caritas z udziałem SKC
Akcje okresowe
styczeń
luty
marzec

1% podatku dla Caritas
Światowy Dzień Chorego, 1% dla Caritas
Jałmużna Wielkopostna, 1% dla Caritas

kwiecień

Wielkanocne Dzieło Caritas,
Tydzień Miłosierdzia, 1% dla Caritas

czerwiec

Festyn dla dzieci „Bądźmy razem”

lipiec
sierpień
wrzesień
październik

Programy całoroczne

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
Tornister pełen uśmiechów

Skrzydła
„Pola Nadziei”

Kremówka papieska

listopad

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
Drzewko serc

grudzień

Czekoladowy Święty Mikołaj
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
Drzewko serc
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Załącznik 1.1

Dyrektor Szkoły / Przedszkola
Szkoła / Przedszkole
Adres
miejsce i data ...........................

Ks. ..........................................
Dyrektor
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
90-507 Łódź, ul. Gdańska 111

WNIOSEK
Niniejszym składam wniosek o powołanie Szkolnego (Przedszkolnego) Koła Caritas
w ………………………………………(pełna nazwa placówki).
Równocześnie informuję, że obowiązki opiekuna Koła pełnić będzie………………..
……………………………………………………………………….

Z poważaniem

........................................................
podpis dyrektora placówki
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Załącznik 2

Vademecum powołania Szkolnego Koła Caritas

1. Wyszukanie nauczyciela chętnego pełnienia roli opiekuna Szkolnego Koła Caritas.
2. Przekonanie Dyrekcji Szkoły o potrzebie takiej organizacji na terenie szkoły.
3. Wyłonienie grupy kilkunastu uczniów chętnych do włączenia się w to dzieło.
4. Uzyskanie wypełnionych Deklaracji Czynnego Członka SKC od wolontariuszy wraz
z podpisem rodzica/opiekuna prawnego, oznaczającego wyrażenie zgody na angażowanie
się w działalność charytatywną SKC.
5. Zorganizowanie spotkania założycielskiego z udziałem dyrektora szkoły, opiekuna
i księdza katechety lub księdza proboszcza, na którym młodzież wybierze władze koła
(swoich przedstawicieli).
6. Przygotowanie wystąpienia Dyrektora szkoły do Dyrektora Caritas Łódzkiej o zatwierdzenie powstałego Szkolnego Koła Caritas.
7. Przygotowanie pieczęci jednostki (jeżeli będzie potrzebna), ewentualnie innych materiałów informujących o podjętej działalności – np.: gablota w szkole, itp.
8. Zawarcie pisemnego porozumienia/umowy wolontaryjnej opiekuna SKC z Caritas.
9. Ustalenie rocznego plan działania: główne zadania i kierunki działalności na najbliższy
czas.
10. Ustalenie daty i okoliczności wręczenia pierwszych legitymacji członkom Szkolnego Koła
Caritas (najwcześniej po około pół roku od podjęcia działalności).
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Załącznik 3
DEKLARACJA CZŁONKA CZYNNEGO
.....................................
imię i nazwisko

....................................
adres

DEKLARACJA
Włączając się do SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
w Szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nr legitymacji szkolnej……………………………..
w charakterze C Z Ł O N K A C Z Y N N E G O
deklaruję uczestnictwo w działalności charytatywnej Szkolnego Koła Caritas
w ramach zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych.
Zobowiązuję się że:
1. będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą,
2. nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić,
3. zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych,
4. będę stale się rozwijał, otworzę się na nowe pomysły i sposoby działania,
5. nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem,
6. będę działał w zespole,
7. będę uczestniczył w obowiązkowych spotkaniach,
8. będę pracował z ochotą i satysfakcją,
9. będę chętnie uczyć się, bo nauka jest częścią pracy,
10. będę osobą, na której można polegać.
.......................

. . . . . . . . . . . …….. . . . . . . . . . .

miejscowość, data

podpis wolontariusza

Wyrażam zgodę na zaangażowanie się w wolontariat w Caritas Archidiecezji Łódzkiej, przez
……………………………………………………….…. (imię i nazwisko)

.........................
miejscowość, data

…. . . . . . . . . . . . …………. . . . . . . . . .
podpis rodzica / opiekun prawnego

14

Załącznik 4
Rejestr członków SKC
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy, e-mail

Uwagi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Załącznik 5

Zestawienie wpływów i wydatków dla Szkolnego Koła Caritas
w szkole …………………………………………………….………………………………….
Kwota
L.p.

Data

Nazwa wpływu/wydatku
Wpływy

Wydatki

Saldo
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