REGULAMIN
SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA
DZIAŁAJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W
SKIERNIEWICACH

Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza:
 zapoznawanie z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 przygotowywanie dzieci i młodzieży do podejmowania pracy woluntarystycznej;
 umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych,
ubogich, najmłodszych itp.
 wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży;
 uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 Kształtowanie postaw prospołecznych;
 Rozwijanie empatii, zrozumienia;
 Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze
środowiskiem;
 Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

§1
Postanowienia ogólne
1) Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących,
wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
2) Wolontariusz – osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może
być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
3) Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej
potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy
charytatywne.
4) Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i
otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
5) Osoby zapisane do SKW które nie będą zaangażowane w akcje będą automatycznie wykreślane z
listy.

§2
Obszary działania

1) Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
środowisko szkolne i środowisko lokalne.

§3
Wolontariusze
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. Pracę w Szkolnym Klubie Wolontariusza
można podjąć od klasy IV. Młodsi uczniowie również mogą działać ale nie są wpisywani na listę członków.
2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po
uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontarystyczną.
3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nie utrudniającym naukę i pomoc w domu.
5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla
wolontariuszy.
7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i
inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla
innych.
9. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie etycznej Wolontariusza oraz w
Regulaminie Klubu.

§4
Nagradzanie wolontariuszy
Formy nagradzania:






Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
Dyplom uznania dla najaktywniejszych wolontariuszy na koniec roku
Pochwała Dyrektora Szkoły za wyróżniające się działania na rzecz innych.
List gratulacyjny do rodziców.
Wpis na świadectwie ukończenia szkoły o pracy woluntarystycznej dla uczniów aktywnie
działających.

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

SYSTEM REKRUTACJI







Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu
Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu oraz naborze na stronie internetowej szkoły
Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez
nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy
Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu
Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego

PRAWA WOLONTARIUSZA

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i
pomocy w domu
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatorów Wolontariatu Szkolnego
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy
5. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z
wykonywaną pracą
6. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem
pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami
7. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio
wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego
OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na działanie w Wolontariacie
2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu
3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
 zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
 zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 zasada troski o los słabszych
 zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości
CECHY WOLONTARIUSZA








dużo optymizmu i chęć do działania
motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
odwaga, empatia i otwartość
odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
kultura osobista

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od
tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w
stanie spełnić.
Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

