REGULAMIN SZKOLNEJ RADY WOLONTARIATU
działającej w Szkole Podstawowej w Bziance

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,
3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie
tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

STRUKTURA I DZIAŁALNOŚĆ RADY
1. Szkolna Rada Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą na terenie
Szkoły Podstawowej w Bziance pod nadzorem Dyrektora Szkoły, która na zasadzie
wolontariatu włącza się w działalność charytatywno – opiekuńczo –
wychowawczą prowadzoną przez szkołę.
2. Członkami Szkolnej Rady Wolontariatu mogą być przedstawiciele samorządu
uczniowskiego, którzy ukończyli 13 rok życia. Jeśli uczniowie będący
wolontariuszami w ramach zajęć dodatkowych w szkole i działają pod stałą opieką
nauczyciela, mogą być wolontariuszami bez względu na wiek.
3. Samorząd uczniowski powinien współdziałać z Dyrektorem Szkoły na zasadzie
umowy wolontariackiej.
4. Rada może koordynować zadania z zakresu wolontariatu m.in. poprzez:

diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy
w otoczeniu szkoły,

opiniowanie ofert działań,

decydowanie o działaniach do realizacji.

CELE DZIAŁANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy jako wolontariusz.
Kształtowanie postaw prospołecznych.
Rozwijanie empatii, zrozumienia.
Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie
więzi ze środowiskiem.
9. Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
10. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
11. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
12. Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń.
13. Rozwijanie zainteresowań.
14. Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
15. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA
1. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.
2. Działalność wolontariatu szkolnego w sposób stały pragnie służyć pomocą:
• dzieciom
• osobom starszym
• osobom chorym
• niepełnosprawnym
• zwierzętom
3. Współpraca z fundacjami charytatywnymi.

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.
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych członków
Szkolnej Rady Wolontariatu.
4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli
zastępować pracownika.
5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej
pracy.
6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu
związanych z wykonywaną pracą.
7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym
zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając
odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
1. Niepełnoletni członkowie SRW muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach SRW.
3. Wolontariusz na obowiązek aktywnie uczestniczyć w akcjach na rzecz wolontariatu.
4. 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.

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.

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY
1. Pod koniec roku szkolnego zostanie zorganizowanie spotkanie podsumowujące,
na którym wolontariusze wybierają „Wolontariusza Roku”.
2. Formy nagradzania:

wyrażenie uznania słownego,

pochwała na forum szkoły, stronie internetowej szkoły,

umieszczenie nazwiska w artykule gazetki szkolnej,

wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.
3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla
działalności wolontariusza.

KARY
1. Jeśli wolontariusz narusza swoje obowiązki tj.:

nie uczestniczy w spotkaniach rady,

wykazuje bierną postawę w akcjach charytatywnych,

sprawia problemy wychowawcze w szkole,

wykazuje inne negatywne zachowania, które nie określa regulamin,
zostaje wydalony ze Szkolnej Rady Wolontariatu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

Na początku każdego roku szkolnego wybierany jest przewodniczący SRW.
SRW publikuje informacje ze swojej działalności na stronie internetowej szkoły.
Nowi wolontariusze zapoznają się z regulaminem.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem, głos decydujący ma koordynator
SRW.

