Regulamin Szkolnego Koła Młodych Wolontariuszy przy Szkole
Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie
Postanowienia ogólne

I.

1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające
poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być
każdy uczeń, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.
3. Szkolne Koło Młodych Wolontariuszy ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym,
reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i
lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
II. Cele działania.
1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
III.

Formy działania

Koło realizuje swoją działalność poprzez:
1.
2.
3.

4.

imprezy kulturalno-charytatywne, dyskoteki charytatywne, spotkania z zaproszonymi
gośćmi, itp.,
imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.,
udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą
dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła, włączanie się na zasadzie
wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych itp.,
pomoc w organizacji imprez szkolnych,

5.

pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na
celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska
lokalnego.

IV.

Prawa wolontariusza

1.

Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2.

Wolontariusze mogą podejmować działania wolontarystyczne w wymiarze
nieutrudniającym naukę w szkole i pomoc w domu.

3.

Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub innych członków
Szkolnego Koła Młodych Wolontariuszy.
Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o
wykonanej pracy.
Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym
zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając
odpowiednio wcześniej koordynatora Szkolnego Koła Młodych Wolontariuszy.
Wolontariusz przed podjęciem działań wolontarystycznych zostaje poinformowany o
zasadach bezpieczeństwa i higieny oraz zostają one zapewnione podczas ich
wykonywania.

4.
5.
6.
7.

V.

Obowiązki wolontariusza

Wolontariusz:
1. realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Koła Młodych
Wolontariuszy,
2. przestrzega zasad zawartych w Regulaminie ,
3. systematycznie uczestniczy w pracach Szkolnego Koła Młodych Wolontariuszy
4. jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy,
5. szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom,
6. z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię,
7. szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga,
8. działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom
9. wykonując działania na rzecz wolontariatu podczas zajęć lekcyjnych ma
obowiązek uzupełnić braki w wiedzy spowodowane tą nieobecnością
VI.

Nagradzanie wolontariuszy

1. Członkowie Szkolnego Koła Młodych Wolontariuszy
mogą zostać nagrodzeni poprzez:
a)
wyrażenie uznania słownego,
b)
pochwałę na forum szkoły,
c)
wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom,
d)
wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka)

2. Wolontariusz, który w cyklu nauki w szkole przynajmniej trzy razy uczestniczył w
działaniach wolontariatu, otrzymuje pisemne zaświadczenie o działalności na rzecz osób
potrzebujących pomocy oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły.
3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności

wolontariusza.

VII.

Organizacja

1.

Szkolne Koło Młodych Wolontariuszy bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły.

2.

Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami
koordynatorowi Koła.

3.

Koordynatorami Koła są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, do zadań których
należy:
planowanie kierunków działań,
koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy,
wspieranie wolontariuszy w działaniach,
nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,
inspirowanie członków do podejmowania działań,
reprezentowanie Szkolnego Ruchu Młodych Wolontariuszy na zewnątrz,
stały kontakt z dyrekcją szkoły.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4. Szkolne Koło Młodych Wolontariuszy ściśle współpracuje z Samorządem Uczniowskim,
uczestniczy w zebraniach Samorządu, przedstawiając swoje propozycje i zachęcając do akcji
charytatywnych całą społeczność szkolną
5. Rozpoczęcie akcji charytatywnej na terenie szkoły powinno odbyć się za aprobatą
Samorządu Uczniowskiego poprzez głosowanie członków Samorządu.

