Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ujanowicach

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 uczniów klas VI-VIII SP, którzy chcą pomagać innym,
reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym,
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. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
8. Nauka samorządności.

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.
6. Wolontariusz zobowiązany jest przynieść zgodę rodzica na pracę w Szkolnym Kole
Wolontariatu.

Praca wolontariusza w Szkolnym Klubie Wolontariatu polega na:


udzielaniu pomocy koleżeńskiej uczniom z problemami w nauce;



organizowaniu akcji charytatywnych na terenie szkoły poprzez loterie fantowe, imprezy
integracyjne, organizacja akcji „Słodka Babeczka”;



organizacji imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla uczniów z
niepełnosprawnością;



przygotowywaniu świątecznych paczek dla osób potrzebujących;



organizowaniu zbiórek;



udziale w warsztatach dotyczących idei wolontariatu.

Formy nagradzania

1. Wpis do dziennika Librus.
2. Uznanie słowne.
3. Pochwała Dyrektora na forum szkoły.
4. Wręczenie dyplomu.
5. Wpis na świadectwie ukończenia szkoły (uczestnictwo przynajmniej w 3 akcjach w roku
szkolnym).

W/w plan działań może być modyfikowany w zależności od potrzeb . Szkolne Koło
Wolontariatu będzie na bieżąco monitorować akcje , które będą wspomagać i wspierać
najbardziej potrzebujących ze środowiska lokalnego, ogólnopolskich jak i z całego
świata.

Opiekunowie wolontariatu: Magdalena Czachurska - Bieda, Monika Matras, Monika Kuśnierz –
Ruchała, Joanna Orzeł, Anna Hojda.

