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1. Postanowienia ogólne
·

Szkolne Koło Wolontariatu „Promyczek” powołuje się dla zainteresowania młodzieży
pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu jest
ważne w przygotowaniu do odpowiedniego wejścia w dorosłe życie.

·

Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Szkoły pod nadzorem
Dyrekcji.

·

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

·

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu

·

Cechy wolontariusz: - dużo optymizmu i chęci do działania,
- odwaga, empatia, otwartość,
- odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
- kultura osobista.

2. Cele i sposoby działania
·

Zaangażowanie młodzieży do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym
oraz zapoznanie z ideą wolontariatu;

·

Rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności;

·

Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego
i środowiska naturalnego;

·

Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

·

Kształtowanie postaw prospołecznych;

·

Rozwijanie empatii i zrozumienia;

·

Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

·

Promocja idei wolontariatu w szkole;

·

Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku i organizowanie pomocy;

·

Wzmacnianie aktywności uczniów.

3. Prawa i obowiązki członków Szkolnego Koła Wolontariatu
·

Członkiem Koła może być młodzież szkolna klas I-III gimnazjum respektująca zasady
określone w regulaminie;

·

Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie
w wolontariacie;

·

Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki
i pomocy w domu;

·

Podstawą relacji interpersonalnych między członkami Koła jest prawda, przyjaźń
i życzliwość oraz wzajemna pomoc w wykonywaniu powierzonych zadań;

·

Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności;

·

Każdy członek Koła stara się aktywnie włączać w działalność Koła, zgłaszać własne
propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie;

·

Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być
przykładem dla innych.

4. Obszary działania
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko
szkolne i środowisko lokalne
·

Pomoc w zajęciach świetlicowych;

·

Pomoc w obsłudze imprez okolicznościowych przez szkołę- Dzień Seniora;

·

Włączanie

się

w

pomoc

przy

przeprowadzaniu

okolicznościowych i pełnienie na nich funkcji służebnych;
·

Praca na rzecz społeczności szkolnej;

różnego

rodzaju

imprez

·

Praca na rzecz bezdomnych zwierząt;

·

Działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc, w zależności
od potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.

5. Majątek i fundusze
·

Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Klubu;

·

Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych akcjach
ponosi Koło Wolontariatu;

·

Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzania akcji zajmują się
opiekunowie Koła i wszyscy jego członkowie.

·

Szkolne Koło Wolontariatu może przeprowadzać na terenie szkoły zbiórki
o charakterze niepublicznym. Na każdą zbiórkę zgodę wyraża Dyrektor szkoły. Każda
zbiórka musi mieć jasno określony cel i prowadzoną dokumentację prezentującą
przebieg zbiórki, kwotę zebranych środków i protokół przekazania.

6. Nagradzanie wolontariuszy
·

Ma ono walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza;

·

Może mieć ono formę pochwały na forum szkoły, wręczenia dyplomu, umieszczenia
nazwiska w sprawozdaniu, artykule gazetki szkolnej, może też, decyzją Dyrektora i
opiekuna Koła, przyjąć inną formę.

