REGULAMIN
SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W LUBAWIE

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”
(autor nieznany)
„Pomagając innym pomagasz i sobie”
(autor nieznany)

Wolontariat jest definiowany przez „Centrum Wolontariatu” jako świadoma i dobrowolna
działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Według Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, wolontariuszem
jest ten, kto dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji
pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.
Wolontariat młodzieży rozwija i ukierunkowuje ich zainteresowania, uwrażliwia, rozwija postawy
tolerancji, empatii i solidarności społecznego. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów
i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań i w szukaniu pożytecznej formy
spędzania czasu wolnego. Szkolny Klub Wolontariatu udoskonala umiejętności współpracy
w grupie, poszukiwanie kompromisów, rozwiązywaniu konfliktów. Ponadto pozytywnie wpływaja
na zdyscyplinowanie i uczy odpowiedzialności.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Szkolny Klub Wolontariatu skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Lubawie, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby
środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego
rodzaju inicjatywy charytatywne.
2. Szkolny Klub Wolontariatu został powołany w celu zainteresowania młodzieży pomocą
potrzebującym,

ponieważ

wychowawcze

oddziaływanie

wolontariatu

pomaga

w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.
3. Szkolny Klub Wolontariatu jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły pod
nadzorem Dyrekcji.
4. Szkolny Klub Wolontariatu współpracuje z Samorządem Szkolnym i Młodzieżową Radą
Miasta.
5. Opiekę nad Szkolnym Klubem Wolontariatu sprawuje koordynator, który czuwa nad tym, by
działalność wolontariuszy była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Klubu
Wolontariatu. Wspierają go nauczyciele odpowiedzialni za wolontariat w szkole (opiekun,
wychowawca).

II. CELE WOLONTARIATU
1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie,
2. uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,
3. uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą,
4. uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
5. kształtowanie postaw prospołecznych,
6. kreowanie wizerunku szkoły jako centrum aktywności,
7. podejmowanie w szkole działań w zakresie między innymi: pomocy koleżeńskiej w nauce,
wsparcia uczniów niepełnosprawnych,
8. podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z instytucjami działającymi na
rzecz innych osób.

III. STRUKTURA
W skład Szkolnego Klubu Wolontariatu wchodzą:
1. Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu:
2. Nauczyciele odpowiedzialni za wolontariat w szkole;
3. Lider Klubu (wybierany spośród uczniów na jeden rok szkolny przez koordynatora, po

akceptacji innych uczestników Klubu);
4. Członkowie Klubu – uczniowie szkoły.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA I OPIEKUNÓW
1. Prawa wolontariusza:


Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.



Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki
w szkole i pomocy w domu.



Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna lub innych pracowników Szkolnego
Klubu Wolontariatu.



Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach związanych z wykonywaną
pracą.



Nie wolno wywierać na wolontariuszu presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem
pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.



Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.



Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio
wcześniej opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariatu.



Każdy przystępujący do Klubu otrzymuje Szkolną Kartę Klubu Wolontariusza (SKKW).

2. Obowiązki wolontariusza:


Uczeń zostaje członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu po dostarczeniu do koordynatora
SKW pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.



Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza.



Wolontariusz

ma

obowiązek

noszenia

SKKW

podczas

wykonywania

zadań

wolontarystycznych.


Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach,
warsztatach i pracach SKW.



Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.



Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za swoją pracę.



Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być
wzorem dla innych uczniów.



Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu
Szkolnego Klubu Wolontariatu.



Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak:
 zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;
 zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
 zasad troski o los słabszych;
 zasada równości;
 zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.

3. Cechy wolontariusza:


optymizm i chęć do działania;



motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;



umiejętność wygospodarowania wolnej chwili;



odwaga, empatia, otwartość



odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, kultura osobista.

4. Kodeks etyczny wolontariusza:


Być pewnym – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom



Być przekonanym – zgłaszaj sugestie, nie ,,uderzaj” w innych.



Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może się okazać, że mają
swoje uzasadnienie.



Mówić otwarcie – pytać 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. Wykonaj to, co zgodziłeś
się z robić. 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.

5. Zadania opiekunów:


Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje

wolontariat szkolny.


Tworzenie atmosfery zaufania i wolności.



Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.



Organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży
z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków.



Stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy.



Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie pracy
wolontariuszy.



Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

V. PODEJMOWANE DZIAŁANIA
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne
i środowisko lokalne (zewnętrzne):
1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej oraz akcji wolontariatu na terenie szkoły
2. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi w tym
samym celu. Zasady udziału wolontariuszy szkolnych określa porozumienie o współpracy.
Porozumienie zawiera Dyrektor z przedstawicielami działalności pozarządowej będącej
organizatorem akcji.

VI. SYSTEM REKRUTACJI
1. Informacja w tablicy ogłoszeń zachęcająca młodzież do włączenia się w prace wolontariatu.
2. Informacja na temat działalności wolontariatu wysłana przez e-dziennik, wirtualną stronę
szkoły i facebooku.
3. Lekcje, lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu.
4. Zachęcanie do działalności wolontariackiej podczas rozmów prowadzonych z uczniami.
5. Rekrutacja odbywa się we wrześniu i październiku.

VII. PLANOWANE EFEKTY
1. Dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
2. Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku do
innych.
3. Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym.
4. Wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością.
5. Pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją,

wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym.

VIII. SPOSOBY EWALUACJI
1.
2.
3.
4.

Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu na koniec roku szkolnego.
Zdjęcia z akcji.
Informacje na stronie internetowej/facebook szkoły.
Podziękowania od osób i instytucji.

IX. NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY
Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez:


wyrażenie uznania ustnego na forum klasy (przez koordynatora, opiekuna);



pochwałę na forum szkoły (od dyrektora, koordynatora);



wpis do e-dziennika



umieszczenie imienia i nazwiska wolontariusza na tablicy ogłoszeń wraz ze wskazaniem
wykonywanych działań;



powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

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

X. REZYGNACJA Z PRACY W WOLONTARIACIE
1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie;
2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma 7 dni na dostarczenie
opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.
3. Wolontariusz zwraca Dzienniczek Wolontariusza wraz ze Szkolną Kartą Klubu
Wolontariusza.
4. Absolwent szkoły zachowuje SKKW jako kartę pamiątkową.

„Zaiste mało dajesz, jeśli tylko z dóbr posiadanych udzielasz coś innym.
Darzysz prawdziwie, gdy z siebie samego coś dajesz drugiemu”.
Kahlil Gibran

