REGULAMIN
SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”
Jan Paweł II
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych.
Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można
osiągnąć dobre nawyki we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie są pełni pasji i
zaangażowania . Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść
pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija wśród młodzieży
postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do
wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań,
w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniówwolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i
pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy. Ukierunkowana jest ona na dwa
zasadnicze obszary: środowisko szkolne i pozaszkolne. Program zakłada zaangażowanie
młodzieży do działań wolontarystycznych:
–

poza terenem szkoły – np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.)
i przy współpracy instytucji i organizacji;

–

na terenie szkoły i na rzecz szkoły – współdziałanie uczniów w zakresie edukacji poprzez
wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych
Bardzo ważne jest stwarzanie możliwości kształcenia młodych ludzi z zakresu
funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce i na świecie po to, aby lepiej mogli
angażować się w różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne. Program jest przeznaczony dla
uczniów szkoły podstawowej i szkoły branżowej I stopnia oraz grona pedagogicznego. Oferta
skierowana jest do osób chcących „pracować” we wszystkich obszarach życia społecznego,
a w szczególności w zakresie pomocy społecznej, kultury, ekologii, edukacji, sportu.

Postanowienia ogólne
1.Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające
poza więzi rodzinno – koleżeńsko -przyjacielskie.
2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być
każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest
potrzebna.
3. Koło wolontariatu skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym,
reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym
m, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia
1.Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i
lokalnego środowiska.
2. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
3.Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.
4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
5.Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych.
6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
7.Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów
8.Nauka samorządności.
9. Tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami;
10. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
11. Kształtowanie postaw prospołecznych;

12. Rozwijanie empatii, zrozumienia;
13. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
13. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
14. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
15. Budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu
własnych zainteresowań;
16. Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu
wychowawczego placówki.

Wolontariusze
1.Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2.Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
3.Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy,
troską o innych.
4.Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
5.Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu,
być przykładem dla innych.

Struktura klubu wolontariusza
1.Na czele klubu wolontariusza stoi opiekun koła wolontariatu – Anna Broda
2.Nauczyciele wspierający – Renata Gergont, Marta Mirkowska, Wojciech Mazurkiewicz,
Tadeusz Kubiszyn.
3.Nauczyciele wolontariusze: nauczyciele, wychowawcy,

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA I KOORDYNATORA
WOLONTARIATU:
Prawa wolontariusza:
1.
2.

Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w
szkole.

3.

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

4.

Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować
pracownika.

5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy.
8.

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

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

Obowiązki wolontariusza:
1.

Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

2.

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

3.

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

4.

Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak:
a)

zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;

b) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;

c)

zasada troski o los słabszych;

d) zasada równości;
e)
5.

zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.

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

1.

Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

2.

Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co
robisz.

3.

Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

4.

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

5.

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.

6.

Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.

7.

Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

8.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją,
wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

9.

Być osobą na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś
się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
10. Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na
własną rękę jest mało skuteczny.

Zadania koordynatora:
1.

Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje
wolontariat szkolny.

2.

Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.

3.

Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.

5.

Stwarzanie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy.

6.

Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie pracy
wolontariuszy.

8.

Przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu
na rok szkolny 2020/2021

Struktura klubu wolontariusza na rok szkolny 2020/2021
1.

Na czele klubu wolontariusza stoi opiekun koła wolontariatu – Anna Broda.

2.

Nauczyciele

wspierający

–

Renata

Gergont,

Marta

Mazurkiewicz , Tadeusz Kubiszyn.
3.

Nauczyciele wolontariusze – nauczyciele, wychowawcy.

Mirkowska,

Wojciech

ZADANIA

1. Akcja rekrutacyjna
w szkole. Promocja SKW.
2. Planujemy całoroczną pracę Klubu.
Wspólne przyjęcie planu działania.
3. Udział w akcji Sprzątanie świata.
4. Dbanie o czystość wokół szkoły,
pomoc w pielęgnowaniu rabat
kwiatowych.
1. Wolontariusz niesie
pomocną dłoń - działania
w bibliotece szkolnej.
2. Porządkowanie opuszczonych
grobów na cmentarzu i zapalenie
zniczy - akcja „ZAPOMNIANE
GROBY”.
3. Październik - 4 – Międzynarodowy
Dzień Zwierząt, 25 – Dzień Kundelka,
Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt.
Zbieranie suchej karmy dla zwierząt
znajdujących się w schronisku
„Kundelek” w Rzeszowie.
4. Zbiórka pieniędzy na rzecz
Fundacji Nowego Tysiąclecia.
5. Organizowanie akcji „Lubisz
spędzać czas na dworze- pozbieraj
kasztany, żołędzie, korę, szyszki
drugiemu to pomoże”
7. Prace na rzecz schroniska
„Kundelek” w Rzeszowie: prace
porządkowe, wyprowadzanie psów.

TERMIN REALIZACJI

Wrzesień

Październik

UWAGI

1. 1. Przystąpienie do akcji Cała
Polska czyta dzieciom i
zorganizowanie spotkań z
małymi dziećmi. Zabawy integracyjne
– budowanie zamku z kartonu.
2. Konkurs Plastyczny .
organizowany przez Miejską
Bibliotekę Publiczną „Wiem wszystko
o mojej miejscowości”.
4. „Szlachetna Paczka”- wybór

Listopad

rodziny, kontakt z koordynatorem,
zbiórka potrzebnych darów wśród
uczniów, nauczycieli i społeczności
lokalnej. Pomoc przy pracach
domowych dla rodzin potrzebujących.

6.Wolontariusz niesie pomocną dłoń działania w bibliotece szkolnej.
1. „Szlachetna Paczka”- wybór
rodziny, kontakt z koordynatorem,
zbiórka potrzebnych darów wśród
uczniów, nauczycieli i społeczności
lokalnej. Pomoc przy pracach
domowych dla rodzin potrzebujących.
2. Obchody Dnia Wolontariusza (5
grudzień) –gazetka okolicznościowa.
3. Szkolne obchody Dnia Dobrych
Uczynków. 6 grudnia
przeprowadzenie akcji ,,Podziel się
czymś słodkim kolego".
4.Udział w "Zakręconej Akcji".
5. Pomagamy ptakom przetrwać zimę
– wykonanie karmnika dla ptaków
przez wolontariuszy.
6. Szkolny Konkurs Plastyczny
,,Kartka do św. Mikołaja”.
7. Kiermasz Świąteczny z Aniołami,
ozdobami i ciastami.
8. Udział w Charytatywnym
Koncercie Kolęd.
10. Przeprowadzenie akcji „Cała
Polska czyta dzieciom...” - czytanie
bajek dzieciom z okazji Świąt

Grudzień

Bożego Narodzenia.
1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń działania w bibliotece szkolnej.
2. Udział w "Zakręconej Akcji".
3. Spotkanie podsumowujące pracę
wolontariuszy w I semestrze w roku
szkolnym 2020/2021.
1. Szkolny Konkurs Plastyczny
,,Najpiękniejsza Palma Wielkanocna".
2. Kiermasz Wielkanocny.
3. Miejski Konkurs Plastyczny
,,Najpiękniejsza Pisanka".
4. Przeprowadzenie akcji „Cała
Polska czyta dzieciom...” - czytanie
bajek dzieciom z okazji Świąt
Wielkanocnych.
5. Udział w "Zakręconej Akcji".
6. Wolontariusz niesie pomocną dłoń działania w bibliotece szkolnej.
7. Dbanie o czystość wokół szkoły,
pomoc w pielęgnowaniu rabat
Kwiatowych.
1. Przeprowadzenie akcji „Cała
Polska czyta dzieciom...”.
2. Dbanie o czystość wokół szkoły,
pomoc w pielęgnowaniu rabat
Kwiatowych.
1. Spotkanie podsumowujące pracę
wolontariuszy w roku szkolnym
2020/2021.
2. Wytypowanie „Wolontariusza
Roku 2021” do nagrody Dyrektora.
3. Sprawozdanie z działalności
Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Styczeń/Luty

Marzec /Kwiecień

Maj

Czerwiec

Realizacja zadań ujętych w planie będzie uzależniona w bieżącym roku
szkolnym od zaleceń Sanepidu oraz Ministerstwa Zdrowia dotyczących
procedur związanych z przebiegiem pandemii COVID-19.

