Zespół Szkół w Klukach
ul. Szkolna 4
97-415 Kluki

SZKOLNY KLUB
WOLONTARIUSZA

KOORDYNATORZY:
Zofia Szałańska
Anna Krajda
Dorota Domańska
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Program Klubu Wolontariatu
Cele programu:










pomoc w nauce uczniom słabszym,
prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących , instytucji i organizacji
społecznych,
kształtowanie w uczniach gotowości do poświęceń,
rozwijanie postawy aktywnego udziału w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym,
propagowanie idei wolontariatu i upowszechnianie tego typu programów wśród
młodzieży,
rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego
i lokalnego środowiska,
umożliwianie uczniom podejmowania własnych działań na rzecz potrzebujących
- rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży,
zaangażowanie ludzi młodych do świadomej , dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy
innym,
zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy
innym oraz zapoznanie z ideą wolontariatu.
Założenia

Wolontariusz działa zgodnie z poniższym kodeksem etycznym wolontariusza.
Wolontariusz powinien:
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 problemy.
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
Definicje
Wolontariat - dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca
poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.
Wolontariusz (łac. voluntarius = dobrowolny, chętny)
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KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA















Będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
W przypadku niemożności wywiązania się z zobowiązań, poinformujemy o
tym koordynatora pracy wolontariuszy.
Zachowam dyskrecją w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które
mogą być niewłaściwie rozumiane.
Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
Będę działać w zespole.
Będę osobą, na której można polegać.
Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode
mnie oczekuje.
Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej
dobrze wykonanej pracy.
Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

Zespół opiekunów Klubu Wolontariusza w SP w Klukach:
Zofia Szałańska
Anna Krajda
Dorota Domańska
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REGULAMIN
Szkolnego Klubu Wolontariusza
Zespołu Szkół w Klukach
I.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

II.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Postanowienia ogólne
Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie.
Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam
gdzie taka pomoc jest potrzebna.
Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do uczniów, którzy
chcą pomagać najbardziej potrzebującym, czynnie reagować na potrzeby środowiska
lokalnego, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać
różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na
wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariatu jest szkoła w Klukach.
Szkolny Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą:

uczniom mającym problemy z nauką ( współpraca z nauczycielami poszczególnych
przedmiotów- dyżury starszych wolontariuszy polegające na pomocy w nauce i
zagospodarowaniu dzieciom i młodzieży czasu wolnego ),

młodszym kolegom i koleżankom,

osobom potrzebującym pomocy.
Członkowie Klubu pomagają przy przeprowadzeniu imprez organizowanych przez
koordynatorów ds. bezpieczeństwa.
Pomoc w przeprowadzaniu różnych imprez organizowanych przez środowisko lokalne –
między innymi:

zbiórki żywności,

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,

pomoc zwierzętom ( współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt w Bełchatowie ).
Wolontariusze
Wolontariuszem może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Klukach,
który pragnie pomagać innym osobom.
Uczniowie pracujący w wolontariacie muszą zapoznać się z kartą praw i obowiązków
wolontariusza.
Warunkiem działalności w wolontariacie jest zgoda wychowawcy klasy, do której
wolontariusz uczęszcza oraz wykazywanie się właściwym stosunkiem do obowiązków
szkolnych.
Osoby niepełnoletnie, aby przystąpić do klubu, muszą mieć pisemną zgodę obojga
rodziców lub opiekuna prawnego.
Członkowie klubu wolontariusza:

starają się przestrzegać zasad zawartych w Karcie Etycznej Wolontariusza oraz
Regulaminie Klubu,

angażują się w działania klubu,

systematycznie uczestniczą w spotkaniach, warsztatach i prelekcjach,

swoim postępowaniem starają się promować ideę wolontariatu i być wzorem do
naśladowania dla innych,

zawsze kończą podjęte przedsięwzięcie.
Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nie kolidującym z obowiązkami
szkolnymi i domowymi.
Wyróżniający się członkowie Klubu otrzymają na zakończenie roku szkolnego dyplom za
rzetelną pracę.
4

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV.
1.

V.
1.
2.
3.
VI.
1.
2.
VII.
1.
2.

Standardy funkcjonowania klubu wolontariusza
Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla członków klubu - przygotowanie młodzieży do
pracy w ramach wolontariatu.
Koordynacja pracy wolontariuszy.
Monitorowanie działań wolontariuszy.
Ewaluacja pracy wolontariuszy.
Prowadzenie dokumentacji SKW.
Wszystkie działania, do których Klub zgłosi swój udział – będą realizowane rzetelnie,
sumienne i z pełnym zaangażowaniem.
Klub w swojej działalności opiera się na Karcie Etycznej Wolontariusza oraz Regulaminie
Klubu.
Struktura klubu wolontariusza
Szkolnym klubem opiekują się koordynatorzy - Zofia Szałańska, Anna Krajda i Dorota
Domańska.
Kompetencje Opiekunów SKW:

Kontakt z dyrekcją szkoły w sprawach dotyczących SKW,

Zatwierdzanie planu półrocznego/rocznego,

Gromadzenie dokumentacji z działalności SKW,

Rozmowy na zewnątrz z placówkami, z którymi SKW chciałby działać.
Obszary działania
Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.
Działalność w każdym miejscu, zgodnie z Kartą Wolontariusza, gdzie wolontariusz może
nieść pomoc.
Członkowie klubu mogą działać zarówno grupowo jak i indywidualnie.
Majątek i fundusze
Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Klubu.
Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się
zespół koordynatorów.
Postanowienia końcowe
Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia (Międzynarodowy Dzień Wolontariatu).
Koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariusza są upoważnieni do zmian w Regulaminie
na wniosek własny lub Dyrekcji Szkoły Podstawowej i Gimnazjumw Klukach.
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Planowane efekty działań:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wzrost motywacji do nauki u uczniów mających problemy z przyswajaniem
wiedzy.
Zwiększenie oferty działalności pozalekcyjnej dla młodzieży.
Rozwój swojej osobowości, poznawanie siebie, swoich słabych i mocnych stron w
wielu trudnych sytuacjach.
Podniesienie poczucia kompetencji i samooceny.
Lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania.
Stworzenie dla młodzieży szkolnej alternatywy w stosunku do narkotyków, przemocy
w szkole, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne.
Wzmocnienie i usprawnienie działań podejmowanych przez wolontariuszy.
Zwiększenie samodzielności i efektywności młodych ludzi.
Zapobieganie patologii społecznej.
Poznanie struktur działania sektora pozarządowego.
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