REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WIERZAWICACH
Motto:
„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”
ks. Mieczysław Maliński

I Postanowienia ogólne
1. Wolontariat – to bezpłatna, świadoma i dobrowolna działalność na rzecz innych,
wykraczająca poza relacje rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
3. Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą młodzieżową, skierowaną do ludzi
młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na
potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym,
wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
4. Szkolny Klub Wolontariusza działa na terenie szkoły pod nadzorem dyrektora.
5. Opiekę nad Klubem sprawują koordynatorzy wskazani przez dyrektora, którzy
nadzorują pracę wolontariuszy.

II Członkowie
1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń, który pragnie służyć innym i respektuje
zasady Klubu.
2. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do Klubu powinien okazać pisemną zgodę
rodziców/ opiekunów prawnych na działalność wolontariacką oraz podpisać
zobowiązanie wolontariusza (załącznik nr 1).
3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4. Członkowie Klubu mogą podejmować działalność w wymiarze, który nie utrudni im
nauki i pomocy w domu.
5. Członkowie Klubu kierują się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia
pomocy, troską o innych.
6. Wolontariusz ma prawo:
 wpływania na działania Klubu poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz
pomysłów,
 promocji idei wolontariatu w szkole i w swoim otoczeniu,
 wypowiedzenia członkowstwa w Klubie w dowolnym czasie.
7. Wolontariusz ma obowiązek:
 uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatora,
 aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,
 wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej jak potrafi.
8. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu.

III Zadania koordynatorów
1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy.

2. Nawiązanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego
wsparcia.
3. Ustalenie terminów spotkań wolontariuszy.
4. Reprezentowanie wolontariuszy.
5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Klubu.
6. Kontakt z dyrekcją szkoły.
7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

IV Cele i sposoby działania Klubu
1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest:
 zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej
pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu,
 rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących
pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i
bezinteresowności,
 aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia
kulturalnego i środowiska naturalnego,
 przygotowanie uczniów do podejmowania działań wolontariackich na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego,
 wspieranie inicjatyw uczniowskich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
2. Klub prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.
3. Klub przynajmniej raz w roku organizuje spotkanie podsumowująco – nagradzające.
4. Do form działania Klubu można zaliczyć:
 zbiórki darów rzeczowych,
 zbiórki pieniędzy do puszek,
 udział w akcjach charytatywnych,
 udział w wydarzeniach kulturalnych, np. koncerty, przedstawienia,
 pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
 pomoc uczniom chorym i niepełnosprawnym – wspólne spędzanie czasu,
 organizację wydarzeń kulturalnych,
 promocję wolontariatu w środowisku lokalnym.
5. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariatu jest Zespół Szkół
w Wierzawicach.

V Standardy funkcjonowania Klubu
1. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy, przygotowanie młodzieży do
pracy wolontariusza.
2. Koordynacja pracy wolontariuszy.
3. Monitorowanie działań wolontariuszy.
4. Ewaluacja pracy wolontariuszy.

VI Nagradzanie wolontariuszy
1. Przynajmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie podsumowująco –
nagradzające, na którym spotkają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami
w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia
wolontariuszy za ich działalność.

2. Formy nagradzania:
 wyrażenie uznania słownego,
 pochwała koordynatora z wpisem do dziennika,
 pochwała dyrektora na forum szkoły,
 przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
 powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań,
 wręczenie dyplomu,
 list pochwalny do rodziców.
3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla ich
działalności.

VII Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.
Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu.
Rozwiązania Klubu może dokonać tylko dyrektor szkoły.
Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Klubu.

