Regulamin Szkolnego Wolontariatu (SK)
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
W Hajnówce

Regulamin opracowały: Sylwia Sawicka, Iwona Młodzianowska

I. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych
,wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńskie.
Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
2. Cechy wolontariusza:







empatia, odwaga i otwartość,
odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
dużo optymizmu i chęci do działania,
motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
umiejętność gospodarowania czasu,
kultura osobista.

3. Szkolny Wolontariat jest inicjatywą młodzieży, 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 i kulturalne.
4. Szkolny Wolontariat jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy
chcą pomagać innym.
5. Szkolny Wolontariat swoją działalność opiera na Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)
II. Prawa i obowiązki członków
1. Członkami SW mogą być uczniowie klas gimnazjum i liceum, którzy respektują zasady:





zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,
zasada troski o los słabszych,
zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

2. Członkowie SW mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę
i pomoc w domu.
3. Niepełnoletni członkowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na działanie w SW.
4. Członkowie uczestniczą aktywnie w spotkaniach, na których ustalany jest profil działań.
5. Na koniec semestru członkowie składają indywidualne sprawozdanie ze swojego wkładu w
działanie SW opiekunom koła.

III. Cele i sposoby działania

1. Celem Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i
nieodpłatnej pomocy innym oraz zapoznanie z ideą wolontariatu.
2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących, pomocy,
otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej,
życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze
wolontariackim oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły,
środowiska szkolnego i lokalnego.
5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
6. Promocja idei wolontariatu w szkole.
7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
8. Angażowanie się do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
9. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
10. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:






wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,
organizowanie spotkań informacyjnych o szkolnym Wolontariacie, przekazywanie
informacji o działalności SW za pośrednictwem np. gazety lokalnej oraz szkolnej
strony internetowej,
przygotowanie gazetek tematycznych,
popularyzowanie idei wolontariatu w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza (5
grudnia, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca
1997 r.)

11.Miejscem organizacji działania Szkolnego Wolontariatu jest Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Hajnówce.

IV. Struktura
1. Szkolny Wolontariat nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacji

1. Celem Szkolnego Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej,
dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
2. Celem SW jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz
potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i
bezinteresowności.
3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej,
życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze
wolontarystycznymi wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i
środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do
niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego.
6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
8. SW angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
9. SW włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.
V. Nagradzanie wolontariuszy
1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące,
na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia
misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
2. Formy nagradzania:





wyrażenie uznania słownego,
pochwała na forum szkoły,
umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,
wręczanie listów pochwalnych i dyplomów

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności
wolontariusza.
VI. Prawa wolontariusza
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w
szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników
Wolontariatu Szkolnego.
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków
związanych z jego posługą.
5. Wolontariusz ma prawo do okresu próbnego wcześniej ustalonego.
6. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na
współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy
odrabianiu lekcji dzieci kontrolę i czuwanie nad postępami, tak aby praca nie okazała się
marnowaniem czasu.
7. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej
pracy
8. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym
zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami
9. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając
odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

VII. Obowiązki wolontariusza

1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie
2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu
3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie
jak:






zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
zasada troski o los słabszych
zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości
zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły

VIII. Działalność informacyjna





strona internetowa Szkolnego Wolontariatu
artykuły
informacje na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła Wolontariatu
plakaty okazjonalne na terenie szkoły

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca
1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności
w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale
również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontariackiej.

Załącznik nr 1
KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA
Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie
Pytaj 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. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. 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.

Załącznik nr 2
ULOTKA DLA RODZICÓW
CO TO JEST WOLONTARIAT, KTO MOŻE BYĆ WOLONTARIUSZEM?
Wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza związki rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie. Wolontariat jest jedną z
najdynamiczniej rozwijających się dziedzin życia społecznego. Wolontariuszem może być
każdy uczeń, a także jego rodzic - bez względu na wykształcenie, wykonywany zawód, wiek,
płeć, pochodzenie i sprawność fizyczną. Wystarczy chęć pomagania i zapał do takiej pracy w
swoim wolnym czasie.
Czy wolontariuszem może być osoba niepełnoletnia?
Tak, oczywiście, ale rodzice muszą wyrazić na to zgodę. To oni podpisują w imieniu
niepełnoletniego dziecka deklarację przynależności do młodzieżowego wolontariatu.
Kto nadzoruje pracę wolontariusza?
W żadnej sytuacji niepełnoletni wolontariusz podczas swojej pracy nie pozostaje bez
opieki i pomocy osoby dorosłej. Jest nią koordynator wolontariatu lub inna osoba pełnoletnia.
Co moje dziecko uzyska w zamian za to, że będzie wolontariuszem?
-

bezpieczne i pożyteczne spędzenie wolnego czasu,

-

wartościowe ukierunkowanie młodzieńczej energii,

-

poszerzenie wiedzy i horyzontów myślowych, rozwinięcie zainteresowań,

-

możliwość samorealizacji, zdobycie nowych, praktycznych umiejętności,

-

rozwój osobowości i kształtowanie charakteru,

-

rozwój uczuć wyższych, wrażliwości,

-

możliwość współpracy w gronie wspaniałych ludzi, zawarcie trwałych przyjaźni,

-

wzmocnienie poczucia własnej wartości, poczucie osiągnięć, satysfakcji, uznania,
bycia potrzebnym,

-

radość z okazywania i otrzymywania dobra, możliwość sprawdzenia się, zdobycie
pouczających doświadczeń, wzorów postępowania.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Ja niżej podpisany/a ..................................................................................... jako opiekun
prawny udzielam Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce nieodwołalnego i
nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz materiałów filmowych z
wizerunkiem mojego dziecka …………………………………….. bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć,
materiałów filmowych za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z
niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Szkolny Wolontariat. Oświadczam, że
jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że
zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

