pieczęć Szkoły

Regulamin
Szkolnego Klubu Wolontariatu
w Zespole Szkół
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Kostrzynie nad Odrą

I. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem
może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie
taka pomoc jest potrzebna.
3. Szkolny Klub Wolontariusza (zwany dalej Klubem) jest organizacją
młodzieżową działającą pod nadzorem dyrektora szkoły, stawiającą sobie za
cel niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, inicjowanie działań w
środowisku szkolnym i lokalnym i wspomaganie różnego typu inicjatywy
charytatywnych.
4. Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie
nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
II. Cele i sposoby działania

1. Celem Klubu jest:
a) rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania, życzliwości,
bezinteresowności, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych
b) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia
kulturalnego i środowiska naturalnego
c) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej
d) promocja idei wolontariatu w szkole
e) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
2. Klub Wolontariusza angażuje się również w jednorazowe i cykliczne imprezy o
charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, zbiórki żywności, koncerty
charytatywne itp.).
3. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się
poprzez:
a) wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,
b) organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie Wolontariusza (np. na
lekcjach wychowawczych),
c) przekazywanie informacji o Klubie za pośrednictwem wydawnictw,
Internetu oraz stałych kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, radio,
telewizja)
III. Wolontariusze
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Członkiem Klubu mogą być uczniowie Zespołu Szkół im. Marii SkłodowskiejCurie, którzy respektują regulamin Klubu, po uprzednim przedstawieniu
koordynatorowi Klubu w przypadku niepełnoletności pisemnej zgody rodziców
na działalność wolontariacką (zał. 1 do Regulaminu). Członkowie wypełniają
także deklarację przystąpienia do Klubu (zał. 2 do Regulaminu)
3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im
nauki i pomocy w domu.
5. Członkowie Klubu:
a) kierują się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy i
troską o innych,
b) odpowiedzialnie i rzetelnie wykonują powierzone im zadania,
c) kierują się etyką i dyskrecją w związku z realizowaniem powierzonych im
zadań,
d) systematycznie uczestniczą w pracy Klubu, a także w spotkaniach i
warsztatach dla wolontariuszy,
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6.
7.
8.
9.

e) mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje
zdolności i doświadczenie,
f) powinni mieć jasno określony zakres obowiązków,
g) wiedzieć, przed kim są odpowiedzialni za wykonanie swoich zadań i mieć
regularny kontakt z tą osobą,
h) w przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, powinni
poinformować o tym koordynatora pracy wolontariuszy,
i) powinni być chronieni przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z
wykonywaniem powierzonych im zadań,
j) powinni mieć satysfakcję z własnej aktywności.
Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich respektowanie.
Wolontariusz nie powinien ponosić kosztów finansowych związanych z
wykonywaną pracą.
Interesy wolontariusza powinny być chronione i nie wolno wywierać na niego
presji moralnej skłaniając do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z
jego przekonaniami.
Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę
wolontariatu, być przykładem dla innych.

IV. Standardy funkcjonowania Klubu Wolontariusza
1. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy – przygotowanie
młodzieży do pracy wolontarystycznej.
2. Koordynacja pracy wolontariuszy.
3. Monitorowanie działań wolontariuszy:
a) każdy wolontariusz ma założony Dziennik Aktywności, w którym umieszcza
każde swoje działanie.
4. Ewaluacja pracy wolontariuszy.
V. Struktura Klubu Wolontariusza
1. Klub Wolontariusza podlega Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kostrzynie nad
Odrą, który zatwierdza Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza, ma prawo
wizytowania i kontrolowania jego działalności oraz mianuje Koordynatora
Klubu.
2. Zarząd Szkolnego Klubu Wolontariusza tworzą:
a) Koordynator Klubu (nauczyciel-wolontariusz)
b) Młodzieżowy Lider Klubu
c) Skarbnik
d) Członkowie Klubu
VI. Obszary działania
1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na następujące obszary:
a) środowisko szkolne
b) środowisko lokalne
c) akcje ogólnopolskie
d) inne instytucje i agendy samorządowe oraz pozarządowe
2. Działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.
VII. Majątek i fundusze
1. Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do
Klubu.
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2. Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych akcjach
ponosi Klub Wolontariusza lub organizatorzy akcji.
3. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji
zajmuje się koordynator i członkowie Klubu.
4. Wszelkie środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na Klub
Wolontariusza.
VIII. Nagradzanie wolontariuszy
1. Na zakończenie każdego okresu szkolnego zostanie zorganizowane spotkanie
podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z
Koordynatorem w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad
działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
2. Formy nagradzania:
a) wyrażenie uznania słownego,
b) pochwała na forum szkoły,
c) umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki
szkolnej, stronie internetowej szkoły,
d) wręczanie listów pochwalnych i dyplomów,
e) podniesienie oceny z zachowania.
3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla
działalności wolontariusza.

Regulamin opracowała:
Koordynator SKW Ewa Strong

(miejscowość), .............................................
data

zatwierdzam
pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły
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Zał. nr 1 do Regulaminu

Zgoda Rodziców
Wyrażam zgodę na udział córki / syna:
……………………………………………………………………………………
ucznia / uczennicy klasy ................ w pracach wchodzących w zakres działalności
Szkolnego Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą.
Oświadczam,

że

zobowiązuję

się

zapoznać

z

Regulaminem

Szkolnego

Klubu

Wolontariusza oraz biorę na siebie odpowiedzialność za dojazd mojego dziecka do
miejsca pracy oraz powrót do domu po zakończeniu wykonywanej pracy w ramach
wolontariatu.
………………………..…….....……….

...................……………………………..

miejscowość i data

podpis rodzica

Zał. nr 2 do Regulaminu

Deklaracja przystąpienia
Ja
……………………………………………………………………………………
uczeń / uczennica klasy ................ deklaruję chęć przystąpienia do Szkolnego Klubu
Wolontariusza oraz udziału w pracach wchodzących w zakres działalności Szkolnego
Klubu Wolontariusza w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą.
Oświadczam,

że

zobowiązuję

się

zapoznać

z

Regulaminem

Szkolnego

Klubu

Wolontariusza oraz, że będę sumiennie wykonywać obowiązki Wolontariusza.
………………………..…….....……….
miejscowość i data

...................……………………………..
podpis ucznia
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